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III. Kormányrendeletek

A Kormány 439/2021. (VII. 23.) Korm. rendelete
a járvány elleni védekezést elősegítő egyes intézkedésekről

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 6.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Azon 60. életévüket betöltött magyar állampolgárokról, akik magyarországi lakcímmel és Társadalombiztosítási 
Azonosító Jellel rendelkeznek, azonban a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltásban (a továbbiakban: védőoltás) 
nem részesültek (a továbbiakban: érintett személy), a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő heti rendszerességgel 
tájékoztatást nyújt a fővárosi és megyei kormányhivatalokat irányító miniszter (a továbbiakban: miniszter), valamint 
az érintett személy háziorvosa részére.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás – a védőoltás beadásának elősegítése céljából – tartalmazza az érintett személy 
egészségbiztosítási nyilvántartásban rögzített nevét, lakcímadatait, valamint Társadalombiztosítási Azonosító Jelét.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti tájékoztatás alapján a  miniszter – az  országos háziorvosi kollegiális vezetővel és 
az  érintett személy lakóhelyéhez legközelebb található orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetem 
(a  továbbiakban: egészségügyi felsőoktatási intézmény) képviselőjével történő egyeztetést követően – javaslatot 
tesz az  illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal (a  továbbiakban: kormányhivatal) felé az  egészségügyi 
felsőoktatási intézmény által nyújtott felsőfokú képzésben részt vevő orvostanhallgatónak (a  továbbiakban: 
hallgató) a  háziorvosi szolgáltatóhoz történő kirendelésére. Az  egészségügyi felsőoktatási intézmény átadja 
a  miniszternek a  kirendelhető hallgatói természetes személyazonosító adatait, levelezési címét, telefonszámát és 
elektronikus elérhetőségét (e-mail-címét), amelyeket a miniszter a kirendelésre irányuló javaslattal együtt továbbít 
a kormányhivatal részére.

 (4) A  (3)  bekezdés szerinti kezdeményezés alapján a  kormányhivatal kirendeli a  hallgatót, és erről tájékoztatja azt 
a háziorvosi szolgáltatót, ahol a hallgató a kirendelés szerinti feladatát végezni fogja, valamint azt az egészségügyi 
felsőoktatási intézményt, amellyel a hallgató hallgatói jogviszonyban áll.

 (5) A (4) bekezdés alapján kirendelt hallgató (a továbbiakban: kirendelt hallgató)
a) az  érintett személynek a  védőoltás beadását megelőző, a  védőoltás igénybevételének lehetőségével 

kapcsolatos tájékoztatást nyújthat,
b) ha az  orvostudományi képzés első tíz félévét eredményesen teljesítette, az  a)  pontban foglaltakon túl 

az érintett személynek a védőoltással történő beoltását is végezheti a (6) bekezdésben foglaltak szerint.
 (6) A  kirendelt hallgató az  (5)  bekezdés b)  pontja szerinti védőoltási tevékenység végzésére az  érintett személy 

háziorvosának vagy az egészségügyi felsőoktatási intézmény kijelölt orvosának felügyelete mellett jogosult.
 (7) Az  e  rendelet szerinti feladatok ellátásában bármely orvos részt vehet. Az  orvos a  részvételi szándékát 

a  kormányhivatalnál történő regisztrációval jelzi. A  regisztráció során az  orvos köteles megadni a  természetes 
személyazonosító adatait és a  levelezési címét, továbbá – amennyiben rendelkezésre áll – az  elektronikus 
elérhetőségét (e-mail) és telefonszámát.

 (8) Az e rendelet szerinti feladatok ellátására a (7) bekezdés szerint regisztrált orvos (a továbbiakban: önkéntes orvos) 
számára a  kormányhivatal jelöli ki azt a  háziorvosi szolgáltatót, melynek munkájában az  önkéntes orvos részt 
vehet, és erről tájékoztatja a  háziorvosi szolgáltatót. Az  önkéntes orvos a  kijelölt háziorvosi szolgáltató személyes 
közreműködőjének minősül.
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 (9) A  kirendelt hallgató és az  önkéntes orvos az  e  rendelet szerinti feladatai ellátása céljából felveszi a  kapcsolatot 
a kirendelés, illetve a kijelölés szerinti háziorvosi szolgáltatóval.

 (10) A kirendelt hallgató az e rendelet szerinti feladatait az egészségügyi felsőoktatási intézmény szakmai útmutatójának 
figyelembevételével végzi.

 (11) Ha a  kirendelt hallgató lakóhelye, illetve tartózkodási helye és a  kirendelés helye közötti napi közlekedésre nincs 
lehetőség, illetve ez aránytalan nehézséggel járna, a kirendelt személy elhelyezéséről és ellátásáról szükség esetén 
a kormányhivatal gondoskodik.

2. § (1) Az  érintett személlyel a  védőoltás beadása céljából a  háziorvosa vagy a  nevében eljáró kirendelt hallgató, illetve 
önkéntes orvos veszi fel a  kapcsolatot, és tájékoztatja az  érintett személyt arról, hogy beleegyezése esetén 
lehetősége van a  védőoltás igénybevételére. A  tájékoztatásnak ki kell terjednie arra is, hogy az  egészségügyi 
adatok alapján az  érintett személy milyen oltással oltható, továbbá arra, hogy a  védőoltás igénybevételéhez 
a  jogszabályban meghatározott szabályok szerinti, az önkéntes koronavírus elleni védőoltásra történő regisztráció 
szükséges, amit legkésőbb a  védőoltás igénybevételekor el kell végezni. A  védőoltás igénybevételét megelőzően 
az  érintett személy nyilatkozik a  védőoltás igénybevételének elfogadásáról. Ha az  érintett személy az  oltás 
igénybevételét elutasítja, úgy az elutasításról írásban nyilatkozik.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti regisztráció elektronikusan és papír alapon egyaránt történhet azzal, hogy az  önkéntes 
koronavírus elleni védőoltásra történő regisztrációra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megfelelően 
alkalmazni kell. A  papír alapon történő regisztráció esetén a  regisztrációs lapot a  kormányhivatal biztosítja 
a háziorvosi szolgáltató részére. A papír alapon történő regisztráció során a regisztráló személy a következő adatokat 
köteles megadni: viselt név, Társadalombiztosítási Azonosító Jel, lakcím vagy értesítési cím (a védettségi igazolvány 
kézbesítési címe), továbbá – amennyiben rendelkezésre áll – elektronikus elérhetőség (e-mail) és telefonszám. 
Az  érintett személy a  papíralapú regisztráció keretében, továbbá elektronikusan regisztráló személy a  védőoltás 
beadásakor nyilatkozhat arról, hogy a védettségi igazolványát hivatalos iratként kéri kézbesíteni, illetve a védettségi 
igazolvány kézbesítési címeként a  személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő címétől eltérő címet is 
megadhat. Ha az érintett személy igényli, helyette a háziorvos, az önkéntes orvos vagy a kirendelt hallgató végzi el 
a regisztrálását.

 (3) Ha az érintett személy regisztrálása megtörtént, és az érintett személy a védőoltás igénybevételének elfogadásáról 
nyilatkozott, a  háziorvos, illetve az  önkéntes orvos vagy az  1.  § (5)  bekezdés b)  pontja szerinti feltételeknek 
megfelelő hallgató az  érintett személyt a  védőoltással beoltja. A  védőoltás az  érintett személy választása szerint 
a háziorvosi rendelőben, illetve az érintett személy lakóhelyén vagy tartózkodási helyén is beadható. Ha a védőoltás 
beadására az  érintett személy lakóhelyén vagy tartózkodási helyén kerül sor, a  háziorvos köteles a  védőoltásnak 
az érintett személy lakóhelyén vagy tartózkodási helyén történő nyújtásához szükséges feltételek biztosítására.

 (4) Ha az  érintett személy a  védőoltás igénybevételének elutasításáról nyilatkozott, a  háziorvos, a  hallgató vagy 
az  önkéntes orvos tájékoztatja az  érintett személyt arról, hogy a  későbbiekben a  nyilatkozatát megváltoztathatja 
a védőoltás igénybevétele céljából.

 (5) Ha az  (1)–(3)  bekezdés szerinti feladatot nem a  háziorvos végzi, az  érintett személy felkeresése és a  védőoltás 
beadása céljából a háziorvos
a) az önkéntes orvos és az 1. § (5) bekezdés b) pontja szerinti feltételeknek megfelelő hallgató rendelkezésére 

bocsátja az  érintett személy nevét, lakcímadatait, továbbá az  érintett személynek a  védőoltás beadásához 
szükséges egészségügyi adatait,

b) az  a)  pont alá nem tartozó kirendelt hallgató rendelkezésére bocsátja az  érintett személy nevét és 
lakcímadatait.

 (6) A védőoltás beadásáról vagy annak meghiúsulásáról
a) az önkéntes orvos az érintett személy háziorvosát,
b) az  1.  § (5)  bekezdés b)  pontja szerinti feltételeknek megfelelő hallgató az  érintett személy háziorvosát és 

az egészségügyi felsőoktatási intézményt
haladéktalanul értesíti.

 (7) Az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Térben a védőoltás beadásának tényét
a) a (6) bekezdés a) pontja szerinti esetben az érintett személy háziorvosa,
b) a  (6)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben az  egészségügyi felsőoktatási intézménynél erre feljogosított 

személy
rögzíti, és a  beoltott személy nyilatkozatát a  háziorvosa az  érintett személy egészségügyi dokumentációjához 
csatolja.
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 (8) Ha az  (1)  bekezdés szerinti regisztrációra papír alapon került sor, a  kitöltött regisztrációs lapot a  háziorvosi 
szolgáltató a székhelye szerint illetékes kormányhivatalnak küldi meg.

 (9) A  veszélyhelyzet ideje alatt a  járvány elleni védekezést elősegítő egyes intézkedésekről szóló 89/2021. (II. 27.)  
Korm. rendeletet alkalmazni kell az e rendelet alapján végzett alapellátási tevékenységre is.

 (10) Az  érintett személyt a  védőoltás beadása céljából személyesen felkereső háziorvos, önkéntes orvos és kirendelt 
hallgató az érintett személy kérésére köteles a személyazonosságát igazolni.

3. § (1) Az 1. § (4) bekezdése szerinti kirendeléssel a hallgató és a felsőoktatási intézmény között a nemzeti felsőoktatásról 
szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 44. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hallgatói munkaszerződés 
jön létre. A  hallgatói munkaszerződés során szerzett munkatapasztalat kreditértékét az  Nftv. 49.  § (6)  bekezdése 
szerint a  kreditátviteli bizottság állapítja meg. A  kirendeléssel érintett hallgató tanulmányi kötelezettségeinek 
teljesítését a  felsőoktatási intézmény a  hallgatói munkaszerződésre tekintettel szervezi meg. A  hallgatói 
munkaszerződés alapján végzett tevékenységből származó jövedelem a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 
CXVII. törvény 1. számú melléklet 4.13. pontja szerinti jövedelemnek minősül.

 (2) A  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a  veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.)  
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a társadalombiztosítás ellátásaira 
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 17.  § (2)  bekezdés b)  pontjától 
eltérően a biztosítási kötelezettség alóli mentesülést az (1) bekezdés szerinti hallgató vonatkozásában az Nftv. 44. § 
(1) bekezdés b) pontja szerinti hallgatói munkaszerződés alapján létrejött jogviszonyra is alkalmazni kell.

 (3) A  veszélyhelyzet ideje alatt a  szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 5.  § (1)  bekezdés e)  pont 
eb)  alpontjától eltérően az  adófizetési kötelezettség alóli mentesülést az  (1)  bekezdés szerinti hallgató 
vonatkozásában az  Nftv. 44.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti hallgatói munkaszerződés alapján létrejött 
jogviszonyra is alkalmazni kell.

 (4) A  hallgatót megillető, az  (1)  bekezdés szerinti hallgatói munkaszerződésre tekintettel adott pénzbeli juttatást 
a kirendelési pótlék megállapítása során alapilletménynek kell tekinteni.

 (5) A  2020/2021., valamint a  2021/2022. tanévben az  egészségügyi felsőoktatási intézmények az  orvos- és 
egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatókra nézve az  Nftv. 108.  § 5. és 40.  pontjában a  félév, illetve 
a  tanév hosszára meghatározott időtartamoktól, továbbá a  szorgalmi időszak és a  vizsgaidőszak tanév rendjében 
meghatározott időtartamaitól a kirendelések idejét figyelembe véve eltérhetnek.

 (6) Az  egészségügyi felsőoktatási intézmények a  (3)  bekezdésben meghatározott esetben kirendelt hallgatókra 
vonatkozóan a  2021/2022. tanévben a  szorgalmi időszakban teljesített feladatok, megírt zárthelyi dolgozatok, 
elkészített beszámolók alapján adott félévközi jegy, valamint félévközi követelmények és a  vizsga alapján 
együttesen vagy kizárólag a  vizsgán tanúsított tudás alapján adott vizsgajegy megszerzésének módjára, továbbá 
a  sikertelen félévközi teljesítések pótlásának lehetőségeire, a  sikertelen vizsgák egy vizsgaidőszakon belüli 
vizsgalehetőségeinek számára, egy adott tantárgynak a  tanulmányok során való újabb felvételi lehetőségeire  
– az  Nftv. rendelkezéseinek figyelembevételével – a  tanulmányi és vizsgaszabályzatukban foglaltaktól eltérően, 
a hallgató számára kedvezőbb feltételekről rendelkezhetnek.

 (7) A  kirendelt hallgatók tekintetében 2021-ben az  Nftv. 48.  § (2)  bekezdésében szabályozott átsorolásra 
a 2021/2022-es tanévre nézve nem kerülhet sor.

 (8) A kormányhivatal
a) a  kirendelés – illetve az  azzal összefüggő kötelezettségekkel való elszámolás – időtartamában kezeli 

a kirendelés megszervezése céljából a hallgató,
b) az önkéntes orvos nyilvántartása és az e rendelet szerinti feladatok megszervezése céljából kezeli az önkéntes 

orvos
természetes személyazonosító adatait és elérhetőségi adatait (levelezési cím, telefonszám és elektronikus 
elérhetőség).

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 6. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
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5. §  A háziorvos, illetve a kirendelt hallgató és az önkéntes orvos az e  rendelet szerinti feladatokat 2021. augusztus 1. 
napjától látja el.

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

 (2) Ez  a  rendelet a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát 
veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 440/2021. (VII. 23.) Korm. rendelete
a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiája 2019–2030 végrehajtásával 
összefüggő feladatok ellátásáért felelős szervezetek kijelöléséről

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi 
XXXIV. törvény 1. §-ában meghatározott céllal összhangban a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány a  magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiája 2019–2030 (a  továbbiakban: 
KKV  Stratégia) végrehajtásával összefüggő alábbi feladatok megvalósítására az  IFKA Iparfejlesztési Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: IFKA) jelöli ki:
a) vállalkozásfejlesztési ügynökségi feladatok ellátása;
b) a válságba került vállalkozások újrakezdésének támogatása;
c) speciális vállalkozói célcsoportok támogatása;
d) Magyar Multi Program folytatása és kiterjesztése;
e) Modern Mintaüzem Program folytatása;
f ) a zöldgazdasághoz kapcsolódni képes vállalkozások célzott fejlesztése és a Zöld Nemzeti Bajnokok Program 

megvalósítása;
g) stratégiailag kiemelt ágazatok megerősítését célzó programok bevezetése és
h) a Tanítsunk Magyarországért Program folytatása.

 (2) Az IFKA (1)  bekezdésben meghatározott feladatai nem terjednek ki az  elsődlegesen digitalizációs célú 
fejlesztésekben való közreműködésre, különösen a  Digitális Megújulás Operatív Program Plusz keretében 
megvalósuló, mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztését célzó projektekre.

 (3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti feladat ellátása magában foglalja különösen
a) a célzott vállalkozásfejlesztési és minősített szakértői szolgáltatások, üzletviteli és egyéb vezetési tanácsadás 

biztosítását és közvetítését mikro-, kis- és középvállalkozások részére;
b) a szakmai projekt- és vállalkozásminősítő rendszerek kiépítését és működtetését, előminősítések elvégzését 

a  mikro-, kis- és középvállalkozások számára meghirdetett hazai és a  Gazdaságfejlesztési és Innovációs 
Operatív Program Plusz felhívások keretében;

c) a  segítségnyújtást a  vállalkozók közötti együttműködések és partnerkapcsolatok kialakításában, valamint 
stratégiai együttműködési lehetőségek biztosítását a felsőoktatási és vállalati szféra között;

d) a megelőző szerkezetátalakítási keretekről, az  adósság alóli mentesítésről és az  eltiltásokról, valamint 
a  szerkezetátalakítási, fizetésképtelenségi és adósság alóli mentesítési eljárások hatékonyságának 
növelését célzó intézkedésekről, és az  (EU)  2017/1132 irányelv módosításáról szóló, 2019. június 20-i 
(EU)  2019/1023 parlamenti és tanácsi irányelv 3.  cikkében meghatározott, a  pénzügyi nehézségeket és 
a fizetésképtelenség valószínűségére vezető körülmények felismerését segítő, valamint a szerkezetátalakítási 
tervek kidolgozásához az irányelv 8. cikkében előírt módszertani segédletek kidolgozását, valamint ezeknek 
a vállalkozások részére történő közzétételét és rendelkezésre bocsátását;
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e) a vállalkozásfejlesztési programokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati és információs szolgáltatások biztosítását;
f ) a vállalkozói szakmai portál fejlesztését, fenntartását és működtetését és
g) a vállalkozói tudásbővítést célzó képzési és szemléletformálási tevékenységek megvalósítását.

2. §  Az 1.  § szerinti feladatokat az  IFKA az  innovációért és technológiáért felelős miniszter mint a  Kormány 
belgazdaságért felelős tagjának szakmai iránymutatásainak megfelelően látja el.

3. §  A Kormány a  KKV Stratégia végrehajtásával összefüggő, a mikro-, kis- és középvállalkozások ESG (Environmental, 
Social, Governance), azaz környezettudatos, társadalmi és szociális szempontokat is figyelembe vevő, tudatos 
vállalatirányítás minősítésére alkalmas értékelési módszertan kialakítására és hazai környezetben történő 
implementálására a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki.

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 441/2021. (VII. 23.) Korm. rendelete
a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából 
stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb 
intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) 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 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet 3. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Ha a  bejelentés a  2.  §-ban meghatározott formai követelményeknek megfelel, a  miniszter az  (1)  bekezdés 
b)  pontjában meghatározott tájékoztatással egyidejűleg a  bejelentéseket indokolt esetben továbbítja 
az építésgazdasági intézkedések összehangolásáért felelős kormánybiztos (a továbbiakban: Kormánybiztos) részére, 
aki az  érintett miniszterek bevonásával megvizsgálja, hogy az  építőanyag külföldre történő értékesítése, illetve 
kivitele jelentős mértékben akadályozza-e vagy ellehetetleníti-e a  kritikus infrastruktúrák létesítését, működését, 
fenntartását, fejlesztését, ezzel veszélyezteti-e a közellátást, vagy jelent-e kockázatot az építőipari ellátásbiztonságra.
(3) A  Kormánybiztos a  bejelentés továbbítását követő 7 munkanapon belül a  (2)  bekezdésben meghatározott 
körülmények fennállásáról írásban tájékoztatja a  minisztert a  (2)  bekezdésben meghatározott körülménnyel 
kapcsolatos álláspontjáról, és a  körülmény fennállta esetén tájékoztatja az  állami vagyon felügyeletéért felelős 
minisztert is az elővásárlási és vételi jog gyakorlására vonatkozó javaslatáról, aki az 5. §-ban meghatározott módon 
él a magyar állam elővásárlási, valamint vételi jogának gyakorlásával.
(4) A miniszter legkésőbb a bejelentés beérkezésétől számított tíz munkanapon belül
a) ha az  állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter nem él a  magyar állam elővásárlási és vételi jogával, 
a bejelentés tudomásulvételét írásban visszaigazolja,
b) ha az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter él a magyar állam elővásárlási és vételi jogával, a miniszter 
tájékoztatja a  bejelentőt, hogy a  bejelentésben meghatározott építőanyag vonatkozásában a  magyar állam 
elővásárlási, illetve vételi jogot gyakorol, és a bejelentéssel összefüggő eljárást megszünteti, vagy
c) a bejelentés tudomásulvételét írásban visszaigazolja.”

 (2) A 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A bejelentésnek és annak tudomásulvétele visszaigazolásának a szállítmányt kísérnie kell, azt a bejelentőnek 
a fuvarozást végző vagy azt szervező rendelkezésére kell bocsátania.”
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2. § (1) A 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Az e rendeletben foglaltak megtartását a rendőrség és az állami adó- és vámhatóság ellenőrzi.
(2) Figyelmeztetés közigazgatási szankció alkalmazásának nincs helye.
(3) A rendőrség és az állami adó- és vámhatóság az ellenőrzés lefolytatása érdekében közvetlen adathozzáféréssel 
átveheti, lekérdezheti a  miniszter nyilvántartásából a  bejelentésre és a  bejelentés tudomásulvételének 
visszaigazolására vonatkozó adatokat.”

 (2) A 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A.  § Ha a  bejelentő nem tett eleget az  e  rendelet szerinti bejelentési kötelezettségének, vagy visszaigazolással 
nem rendelkezik, a  rendőrség és az  állami adó- és vámhatóság a  bejelentő terhére a  be nem jelentett vagy 
a  visszaigazolással nem rendelkező építőanyag általános forgalmi adó nélküli értékének negyven százalékáig 
terjedő közigazgatási bírságot szab ki.”

3. §  A 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet 8. §-ában a „feltételeit” szövegrész helyébe a „részletes szabályait” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 442/2021. (VII. 23.) Korm. rendelete
a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából 
stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb 
intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) 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  gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az  építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai 
jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 
402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet] 2. § (2) bekezdés c) és d) pontja 
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A bejelentés tartalmazza)
„c) az építőanyag
ca) 1. melléklet szerinti vámtarifaszámát és mennyiségi mutatóit,
cb) szerződésben meghatározott árát, ha pedig nem került sor szerződéskötésre, az  építőanyag aktuális piaci 
értékét,
d) az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a címzett nevét és címét, ahová az építőanyag leszállításra kerül, 
valamint”

 (2) A 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A bejelentés tartalmazza)
„e) az  építőanyag értékesítésének, illetve kivitelének tervezett, legfeljebb 2021. szeptember 30. napjáig terjedő 
időszakát.”
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 (3) A 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a  bejelentő olyan terméket értékesít vagy visz ki külföldre, amelyet az  1.  melléklet tartalmaz, azonban 
annak kiszállítására nem építési beruházásokhoz vagy Magyarország területén kívül megvalósított diplomáciai célú 
ingatlanokon végzett beruházásokhoz kerül sor, úgy a bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentő erre vonatkozó 
nyilatkozatát, a (2) bekezdés a) és b) pontjában foglalt adatokat és a vámtarifaszámot. A bejelentésre a (2) bekezdés 
c)–e) pontjában és a (4) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni.”

2. §  A 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §  Hatályát veszti a 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet 1. melléklet 7–9., 13., 16–17., 19. sora.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 442/2021. (VII. 23.) Korm. rendelethez

A 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 21. és 22. sorral egészül ki:

(A B

1. Vámtarifaszám Egyéb bejelentésköteles termékek megnevezése)

21. 7204 Vas- és acéltörmelék és hulladék; ingot újraolvasztott hulladék vasból vagy acélból

22. 4407 Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, 
gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is

A Kormány 443/2021. (VII. 23.) Korm. rendelete
a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 
156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül 
helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX.  törvény 140/E. § (1) bekezdésében, 
valamint a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi 
CIX. törvény 10. § (1) bekezdés b), c), e) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a  vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 
156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet] 5.  §-a a  következő 
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  (2) bekezdés szerinti esetekben a 2. § 11. pontja szerinti tevékenység során az érintetteknek alkalmazni kell 
a 2. melléklet szerinti magatartási kritériumokat.”

2. §  A 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Munkacsoport tagjai a külpolitikáért felelős miniszter, az iparügyekért felelős miniszter, a rendészetért felelős 
miniszter, a honvédelemért felelős miniszter, valamint a védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos által kijelölt 
egy-egy személy, továbbá az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, 
a  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az  Országos Rendőr-főkapitányság, a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal és 
a Terrorelhárítási Központ képviselője.”
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3. §  A 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 9. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  Hatóság az  engedélykérelmek elbírálása, valamint a  kiadott engedélyekkel kapcsolatban felmerült új tény, 
adat, körülmény vizsgálata során a katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó közös 
szabályok meghatározásáról szóló, 2008. december 8-i 2008/944/KKBP tanácsi közös álláspont végrehajtására 
kiadott felhasználói útmutatóban foglaltakat is figyelembe véve jár el.”

4. §  A 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Brókertevékenység a Hatóság által egy ügyletre kiadott brókerengedély alapján végezhető. A brókerengedély 
iránti kérelmet a 10. mellékletben meghatározott adattartalommal kell benyújtani a Hatóság részére.”

5. §  A 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet IV. Fejezete a következő 30/A. §-sal egészül ki:
„30/A. § A Hatóság minden év június 30-ig tájékoztatást ad az Európai Külügyi Szolgálatnak az előző naptári évre 
vonatkozó katonai technológia- és felszereléskivitelről, valamint a  katonai technológia és felszerelések kivitelének 
ellenőrzésére vonatkozó közös szabályok meghatározásáról szóló, 2008. december 8-i 2008/944/KKBP tanácsi közös 
álláspont végrehajtásáról.”

6. §  A 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Hatóság által az  európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi 
rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi 
XXIX. törvény 140/D. §-a, valamint a Httv. 4/A. § (1) bekezdése szerint kiszabható bírság mértéke
a) a  11.  §, a  28.  § (3)  bekezdése, a  29.  § (3)–(5)  bekezdése, valamint a  Httv. 4/A.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti 
kötelezettség megsértése esetén ötezertől ötvenezer forintig,
b) a 22. § (4) bekezdése és a 29. § (6) bekezdése szerinti kötelezettség, a Httv. 4/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettség, valamint a Httv. 4/A. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti kötelezettség megsértése 
esetén százezertől egymillió forintig,
c) a  10.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti kötelezettség megsértése, a  16.  § (1)  bekezdésében és a  24.  § 
(1)  bekezdésében foglaltak megsértése, továbbá a  Httv. 4/A.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti jelölési és 
nyilvántartási kötelezettség, valamint a  Httv. 4/A.  § (1)  bekezdés e)–g)  pontja szerinti kötelezettség megsértése 
esetén ötszázezertől ötmillió forintig,
d) egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során 
alkalmazható áruk kereskedelméről szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/125 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
rendelkezéseinek megsértése, valamint a  17.  §-ban és a  23.  § (1)  bekezdésében foglaltak megsértése esetén 
ötszázezertől tízmillió forintig,
e) a 19. § (6) és (7) bekezdése, a 20. § (7) és (8) bekezdése, valamint a 21. § (5) és (6) bekezdése szerinti kötelezettség 
megszegése, a  Hatóság megtévesztésére alkalmas valótlan adat közlése, valamint az  egyes engedélyekben előírt 
egyedi feltételek megszegése esetén ötszázezertől tízmillió forintig
terjedhet.”

7. §  A 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„i) a  katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó közös szabályok meghatározásáról 
szóló 2008/944/KKBP tanácsi közös álláspont módosításáról szóló, 2019. szeptember 16-i (KKBP) 2019/1560 tanácsi 
határozatnak”
(való megfelelést szolgálja.)

8. § (1) A 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) A 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
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9. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

10. §  Ez a  rendelet a  katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó közös szabályok 
meghatározásáról szóló 2008/944/KKBP tanácsi közös álláspont módosításáról szóló, 2019. szeptember 16-i 
(KKBP) 2019/1560 tanácsi határozatnak a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 443/2021. (VII. 23.) Korm. rendelethez

A 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. Első kritérium: a tagországok nemzetközi kötelezettségeinek és kötelezettségvállalásainak tiszteletben tartása.
A kiviteli engedély iránti kérelmet el kell utasítani, ha az  engedély megadása összeegyeztethetetlen 
Magyarországnak
a) az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Európai Unió, valamint az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet 
által hozott fegyverembargók, elfogadott szankciók, az elterjedés elleni és más területeken kötött megállapodások 
végrehajtására vonatkozó nemzetközi kötelezettségeivel és kötelezettségvállalásaival;
b) az  Atomsorompó-szerződésben (Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT), a  Biológiai és Toxinfegyver-tilalmi 
Egyezményben (Biological and Toxin Weapons Convention, BTWC), valamint a Vegyifegyver-tilalmi Egyezményben 
(Chemical Weapons Convention, CWC) vállalt nemzetközi kötelezettségeivel;
c) a  tagállamoknak az  egyes hagyományos fegyverekről szóló egyezmény és az  ahhoz csatolt releváns 
jegyzőkönyvek szerinti nemzetközi kötelezettségeivel;
d) a tagállamoknak a Fegyverkereskedelmi Szerződés szerinti nemzetközi kötelezettségeivel;
e) a  gyalogsági aknák alkalmazásának, felhalmozásának, gyártásának és átadásának betiltásáról, valamint 
megsemmisítéséről szóló egyezmény (Ottawai Egyezmény) szerinti nemzetközi kötelezettségvállalásával;
f ) a  tagállamok által a  kézi- és könnyűfegyverek tiltott kereskedelme minden formájának megelőzéséről, 
leküzdéséről és megszüntetéséről szóló cselekvési program keretében tett kötelezettségvállalásokkal;
g) az  Ausztrália Csoport (Australia Group, AG), a  Rakéta Technológiai Ellenőrzési Rendszer (Missile Technology 
Control Regime, MTCR), a  Zangger-bizottság, a  Nukleáris Szállítók Csoportja (Nuclear Suppliers Group, NSG), 
a  Wassenaar Megállapodás (Wassenaar Arrangement, WA) és a  ballisztikus rakéták elterjedése elleni hágai 
magatartási kódex keretén belül vállalt kötelezettségeivel.”

2. melléklet a 443/2021. (VII. 23.) Korm. rendelethez

A 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 3. melléklet II. rész 3. pontja a következő 3.8. alponttal egészül ki:
„3.8. Az  1.  melléklet VII. fejezet b)  pont 1. és 2.  alpontjában, valamint c)  pontjában szereplő termékek gyártására 
vonatkozó engedélykérelem esetén a  vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és 
használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló egyezményből eredő nyilatkozattételi kötelezettségek 
végrehajtásáról és az ellenőrzés rendjéről szóló kormányrendelet szerinti engedély másolati példánya.”
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3. melléklet a 443/2021. (VII. 23.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelethez

1. Szakterületenként előírt szakképzettség és szakmai gyakorlati idő

  A B C D 

Szakterület megnevezése
Szakképzettség  

(1. megjegyzés)

Gyakorlati idő  

(2. megjegyzés) 

évben

Az 1. melléklet szerinti fejezetek száma 

(ML)

1.
Fejlesztés, tervezés

Szakirányú felsőfokú 
végzettség (3. megjegyzés)

10

I., II., III., IV., V., VII. (5. megjegyzés), VIII., XI., 
XII. (6. megjegyzés), XIV. (6. megjegyzés), 
XV., XVII., XVIII., XIX. (6. megjegyzés),  
XX. (6. megjegyzés), XXI., XXII., XXIV.,  
XXV. (7. megjegyzés), XXVI.

2. 5 VI., IX., X. (6. megjegyzés), XIII., XVI., XXIII.

3.
Alapanyaggyártás

Szakirányú felsőfokú 
végzettség 

10 IV. (8. megjegyzés), VII., VIII., XIII.

4. 5 XVI., XXIII., XXV.

5.

Szerszámgyártás

Szakirányú felsőfokú 
végzettség

5
I., II., III., IV., V., VI., VII., IX., X., XI., XII., XIII., 
XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXIII., 
XXV., XXVI.

6.
Szakirányú középfokú 

végzettség (4. megjegyzés)
10

I. (12. megjegyzés), II. (12. megjegyzés), 
III., IV., V., VI., VII., IX., X., XI., XII., XIII., XIV., 
XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXIII., XXV., 
XXVI.

7.

Gyártás, 
alkatrészgyártás

Szakirányú felsőfokú 
végzettség

5

I., II., III., IV., V., VI., VII. (9. megjegyzés), VIII., 
IX., X., XI., XII., XIII. (10. megjegyzés), XIV., 
XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXIII., 
XXIV., XXV., XXVI.

8.
Szakirányú középfokú 

végzettség
10

I. (12. megjegyzés), II. (12. megjegyzés), 
III., IV., V., VI., VII. (9. megjegyzés), VIII., IX., 
X., XI., XII., XIII. (10. megjegyzés), XIV., XV., 
XVI.,XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXIII., XXIV, 
XXV., XXVI.

9.

Szerelés

Szakirányú felsőfokú 
végzettség

10
III., VIII., XII., XIX., XX.,  
XXIV. (11. megjegyzés)

10. 5
I., II., IV., V., VI., VII. (9. megjegyzés), IX., X., 
XI., XIII., XIV., XV., XVII., XVIII.,  
XXV. (7. megjegyzés), XXVI.

11.
Szakirányú középfokú 
végzettség és speciális 

szakmai végzettség
5

I. (12. megjegyzés), II. (12. megjegyzés), 
XXIII., XXV. (13. megjegyzés)

12.

Minőségbiztosítás

Szakirányú felsőfokú 
végzettség

10
I., II., III. (14. megjegyzés),  
IV. (15. megjegyzés), V., VIII., XII., XIX., XX., 
XXI., XXII., XXIV.

13. 5
VI., VII. (9. megjegyzés), IX., X., XI., XIII., 
XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XXIII., XXV., 
XXVI.

14.
Szakirányú középfokú 
végzettség és speciális 

szakmai végzettség
10 I. (12. megjegyzés), II. (12. megjegyzés)
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15.

Javítás

Szakirányú felsőfokú 
végzettség

10
I., II., III., IV., V., VIII., IX., X., XII., XIV., XV., 
XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII., XXIV.,  
XXV. (7. megjegyzés), XXVI.

16. 5
VI., VII., XI., XIII., XXIII., XXV.  
(13. megjegyzés)

17.
Szakirányú középfokú 
végzettség és speciális 

szakmai végzettség
10 I. (12. megjegyzés), II. (12. megjegyzés)

18.

Hatástalanítás, 
megsemmisítés

Szakirányú felsőfokú 
végzettség

10
I., II., III., IV., V., VII., VIII., IX., X., XII., XIV., XV., 
XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXIV.,  
XXV. (7. megjegyzés), XXVI.

19. 5
VI., XI., XIII., XXII., XXIII.,  
XXV. (13. megjegyzés)

20.
Szakirányú középfokú 
végzettség és speciális 

szakmai végzettség
10 I. (12. megjegyzés), II. (12. megjegyzés)

21.

Felkutatás

Szakirányú felsőfokú 
végzettség és speciális 

szakmai végzettség
5

III., IV. (16. megjegyzés)

22.
Szakirányú középfokú 
végzettség és speciális 

szakmai végzettség
8

2. Megjegyzések az 1. pont szerinti táblázathoz

 1. A kérelmezett tevékenység irányítására kijelölt felelős vezető szakirányú szakmai végzettsége.
 2. A kérelmezett tevékenység irányítására kijelölt felelős vezető szakterületen megszerzett gyakorlati ideje.
 3. Szakirányú felsőfokú végzettség: bőripari, gépész-, informatikai, közlekedési, ruhaipari, textil-, vegyész- és 

villamos okleveles mérnök, mérnök. A  felsőoktatásról szóló 1993.  évi LXXX. törvény szerint az  egyetemi 
végzettséggel rendelkező személyek az  „okleveles mérnök”, a  főiskolai végzettségűek a  „mérnök” címet 
viselhetik.

 4. Szakirányú középfokú végzettség: bőripari, cipőipari, gépipari, informatikai, közlekedési, ruhaipari, textilipari, 
vegyipari és villamosipari technikus.

 5. Elfogadott szakirányú felsőfokú végzettség: biológus, vegyész.
 6. Elfogadott szakirányú felsőfokú végzettség: fizikus.
 7. Bűnfelderítő eszközök esetén.
 8. Elfogadott szakirányú felsőfokú végzettség: vegyész.
 9. Elfogadott szakirányú felsőfokú végzettség: biológus.
10. Egyéb speciális szakismeret: ballisztika.
11. Haditechnikai termék hatástalanítása, megsemmisítése és az azzal összefüggő tevékenységek esetén.
12. Elfogadott speciális szakmai végzettség: puskaműves, fegyvermester, fegyverműszerész.
13. Kényszerítő eszközök esetén.
14. Kiegészítő szakmai végzettség: lőszergyártó.
15. Kiegészítő szakmai végzettség: robbantómester, pirotechnikus.
16. Speciális szakmai képzettség: lőszerfeltáró tanfolyam 2. szint és a Magyar Honvédségnél vagy a BM tűzszerész 

szervezeténél szerzett tűzszerészvizsga és szakmai vezetői gyakorlat.”



6470 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 139. szám 

A Kormány 444/2021. (VII. 23.) Korm. rendelete
a rozsdaövezeti akcióterületen létesített lakóingatlanban kialakított lakások vásárlásához kapcsolódó  
adó-visszatérítési támogatásról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 32. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A  rozsdaövezeti akcióterületek fejlesztésének elősegítése érdekében az  e  rendeletben meghatározott 
feltételekkel a  központi költségvetésből vissza nem térítendő állami támogatásként adó-visszatérítési támogatás 
(a továbbiakban: támogatás) vehető igénybe az  általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
(a továbbiakban: Áfatv.) 3. számú melléklet I. rész 59. pontja szerinti lakás (a továbbiakban: lakás) vásárlása esetén.

 (2) A támogatás költségvetési fedezetét a központi költségvetés „Lakástámogatások” előirányzata biztosítja.
 (3) A  támogatás tekintetében az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendeletet (a továbbiakban: Ávr.) az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
 (4) A  támogatás igénylése, a  támogató döntése, a  támogatás folyósítása és a  támogatói döntésről, a  támogatási 

kérelem elutasításáról szóló tájékoztatás tekintetében nem kell alkalmazni az Ávr. 69. §-át, 70. § (1) és (2) bekezdését, 
75–76. §-át, 81. §-át, 86. §-át, 87. §-át, 89–99. §-át, valamint 102/D. §-át és 102/F. §-át.

 (5) A  támogatás tekintetében nem kell kikötni az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50/A.  §-a szerinti 
biztosítékot.

2. A támogatás igénybevételének feltételei

2. § (1) A támogatást az e rendeletben foglalt feltételek alapján az 1. § (1) bekezdése szerinti lakást vásárló
a) magyar állampolgár és az  a  személy, akit a  magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar 

állampolgárnak kell tekinteni,
b) a  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 

törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát 
Magyarország területén gyakorolja,

c) harmadik országbeli állampolgár, ha a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,

d) hontalan, ha a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben 
foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el

(a továbbiakban együtt: igénylő) igényelheti.
 (2) Ha a lakásban az igénylő a vásárlással résztulajdont szerez, a támogatást az igénylő az őt megillető tulajdoni hányad 

arányában önállóan igényelheti.
 (3) A támogatás abban az esetben igényelhető, ha a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

a) az igénylőnek az állami adó- és vámhatóságnál nincs nyilvántartott köztartozása,
b) a lakás az ingatlan-nyilvántartásban lakás megnevezéssel feltüntetésre került és
c) az igénylő tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése megtörtént.

 (4) A támogatás olyan lakás vásárlása esetén igényelhető, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére 
való értékesítés céljára épített vagy építtetett, és az igénylő részére értékesített.

3. A támogatás mértéke

3. §  A támogatás összege megegyezik a  lakás vásárlásáról kiállított számla vagy számlák szerint megfizetett, 5%-os 
általános forgalmi adó összegével.

4. §  Az adásvételt igazoló számlaként
a) az igénylő mint vevő nevére szóló,
b) a lakás értékesítéséről kiállított,
c) az Áfatv. 82. § (2) bekezdése alapján 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított és
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d) az  adásvételi szerződés szerinti, a  szerződéskötés időpontjában és a  számla kiállításának időpontjában 
a működő adóalanyok állami adóhatóságnál vezetett nyilvántartásában szereplő belföldi adóalany vállalkozó 
által kiállított

számla fogadható el.

4. A támogatás igénylése

5. § (1) A támogatás az adásvételi szerződés megkötését és a teljes vételár kiegyenlítését követően
a) az igénylő tulajdonjoga ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének és
b) a lakás teljes vételáráról kiállított számla vagy a vételár utolsó részletéről kiállított részszámla megfizetésének
évét követő naptári év szeptember 30. napjáig igényelhető, mely határidő jogvesztő. Ha az  a) és b)  pont szerinti 
időpontok eltérő naptári évre esnek, az igénylési határidő számításánál a legutolsó időpontot kell figyelembe venni.

 (2) A  támogatás a  lakás elhelyezkedése szerinti rozsdaövezeti akcióterületet lehatároló kormányrendelet 
hatálybalépésének napján vagy azt követően kiállított számla alapján igényelhető.

6. § (1) A  támogatás iránti kérelem a  Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által rendszeresített és honlapján 
közzétett formanyomtatvány alkalmazásával
a) – az  igénylő elektronikus azonosítását követően – a  Kincstár által üzemeltetett elektronikus felületen, 

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti módokon,
b) postai úton vagy
c) személyesen a kormányablaknál
nyújtható be.

 (2) A kérelemhez mellékelni kell a következő dokumentumokat:
a) adásvételi szerződés,
b) a  lakás elhelyezkedése szerinti rozsdaövezeti akcióterületet lehatároló kormányrendelet hatálybalépésének 

napján vagy azt követően kiállított és teljesített, a  lakás teljes vételárát és az 5%-os általános forgalmi adót 
tartalmazó számla vagy részszámlák,

c) a  teljes vételár kiegyenlítésének igazolására az  eladó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
nyilatkozata és

d) végleges használatbavételi engedély, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy 
a lakóépület megépültét igazoló hatósági bizonyítvány.

 (3) A kérelem benyújtása napjának a kérelem és valamennyi melléklete
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti elektronikus beküldésének (feltöltésének),
b) postára adásának vagy
c) a kormányablak általi átvételének
napja minősül.

 (4) Elektronikus benyújtás esetén a  kérelem beérkezéséről és a  beérkezett mellékletek számáról elektronikus úton 
visszaigazolást kell küldeni az  igénylő részére. A  visszaigazolás tartalmazza az  elbíráláshoz szükséges, feltöltött 
mellékletek számát is. Kormányablaknál történő benyújtás esetén a kormányablak a kérelem és annak mellékletei 
átvételéről az igénylő részére igazolást állít ki.

7. § (1) A támogatás iránti kérelmeket – a beérkezés sorrendjében – a Kincstár a beérkezést követő 30 napon belül bírálja el. 
A Kincstár a támogatás iránti kérelmek érdemi elbírálásának megkezdéséről az igénylőt nem tájékoztatja.

 (2) A kérelem elbírálása során a Kincstár ellenőrzi a támogatás e rendelet szerinti igénybevételi feltételeinek meglétét, 
a  kérelemhez csatolt dokumentumok teljességét, és a  feltételek fennállása esetén megállapítja a  támogatás 
összegét.

 (3) A  Kincstár megkeresi az  állami adó- és vámhatóságot az  igénylő 2.  § (3)  bekezdés a)  pontja szerinti köztartozás-
mentességének, valamint az eladó gazdálkodó szervezet 4. § d) pontja szerinti belföldi jogalanyiságának ellenőrzése 
céljából.

 (4) Ha az  igénylő támogatás iránt benyújtott kérelme hibás vagy hiányos, a  kérelem elbírálása során a  hiánypótlásra 
az  Ávr. 70.  § (3)  bekezdését azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  hibák, hiányosságok pótlására a  Kincstár 
legfeljebb harminc napos határidőt biztosíthat. Hiánypótlás esetén a  hiánypótlásra megállapított határidő 
a támogatási kérelem elbírálásának határidejébe nem számít bele.
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8. § (1) Ha a Kincstár az igénylő támogatásra való jogosultságát megállapítja, a megítélt támogatás összegétől függetlenül 
támogatói okiratot állít ki.

 (2) A támogatói okirat tartalmazza
a) az igénylő alábbi adatait:

aa) családi és utónév,
ab) születési családi és utónév,
ac) anyja születési családi és utóneve,
ad) születési hely és idő,
ae) lakóhely és
af ) adóazonosító jel,

b) a támogatással érintett lakás címét, helyrajzi számát,
c) az igénylő belföldi pénzügyi intézménynél vezetett fizetési számlájának számát, valamint
d) a megítélt támogatás összegét.

 (3) A  Kincstár a  támogatói okiratot a  támogatási kérelem 6.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti benyújtása esetén 
– az ügyfél kérelmének megfelelően – elektronikus vagy postai úton, a 6. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti 
benyújtása esetén postai úton megküldi az igénylő részére.

 (4) A  Kincstár a  támogatói okirat kiállítását követő 5 napon belül folyósítja a  támogatást az  igénylő belföldi fizetési 
számlájára.

9. § (1) Ha az igénylő a támogatás igénybevételéhez szükséges feltételeknek nem felel meg, akkor a Kincstár a támogatási 
kérelem 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti benyújtása esetén – az ügyfél kérelmének megfelelően – elektronikus 
vagy postai úton, a 6. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti benyújtása esetén postai úton tájékoztatja az igénylőt 
a kérelem elutasításáról és annak indokáról.

 (2) A kérelem elutasítása ellen kifogás benyújtásának nincs helye.

5. Adatkezelés

10. § (1) A  támogatás igénylésekor az  igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik arról, hogy hozzájárul 
ahhoz, hogy a Kincstár a jogosultság megállapításának és ellenőrzésének céljából az állami adó- és vámhatóságtól 
a szükséges adatokat beszerezze és az abban foglalt személyes adatokat kezelje.

 (2) Az  igénylő a  kérelem benyújtásakor teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, 
hogy a Kincstár az igénylő 8. § (2) bekezdése szerinti adatait a támogatási kérelem elbírálása, a támogatás folyósítása 
céljából kezelje.

6. Záró rendelkezések

11. §  Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 139. szám 6473

IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 383/2021. (VII. 23.) KE  határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 
9.  §-a alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/1166/3/2021. számú előterjesztésére – Zvirik Mihály 
(névmódosítás előtti neve: Zvirik Mihajlo Mihajlovics; születési hely, idő: Frigyesfalva [Szovjetunió], 1976. június 10.) 
magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2021. július 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. július 6.

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

KEH ügyszám: KEH/02707-3/2021.

A Kormány 1494/2021. (VII. 23.) Korm. határozata
a hazánknak járó európai uniós forrásokkal kapcsolatos kérdésekről

 1. A Kormány meghallgatta a  Miniszterelnökséget vezető miniszter helyzetértékelését az  Európai Bizottsággal 
folytatott egyeztetések előrehaladásáról a  Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz Magyarországnak járó 
forrásainak felhasználásáról szóló helyreállítási terv kapcsán. A Kormány megállapította, hogy az Európai Bizottság 
az  Európai Parlament politikai nyomásgyakorlásának engedve – a  Kormány és az  Európai Bizottság előremutató 
szakmai egyeztetései ellenére – a  gyermekek védelme érdekében megvalósított hazai jogalkotással összefüggő 
politikai ellenvéleménye okán hazánk helyreállítási tervének elfogadását késlelteti.

 2. A Kormány a  Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz kapcsán az  Európai Bizottsággal folytatott további 
egyeztetések tekintetében az alábbi tárgyalási álláspontot határozza meg:
a) hazánk helyreállítási tervének elfogadása során csak olyan megállapodás fogadható el, amelyben az Európai 

Bizottság nem támaszt Magyarországgal szemben olyan feltételt, amelyet más tagállamokkal szemben nem 
alkalmaznak (kettős mérce tilalma);

b) hazánk az  Európai Unió Alapjogi Chartájának 21.  cikke szerinti diszkriminációmentességet az  Európai Unió 
Alapjogi Chartájának 14.  cikkében rögzített azon rendelkezéssel együtt valósítja meg, amely kimondja 
„a szülők azon jogát, hogy gyermekeik számára vallási, világnézeti vagy pedagógiai meggyőződésüknek 
megfelelő nevelést biztosítsanak, tiszteletben kell tartani az e jogok és szabadságok gyakorlását szabályozó 
nemzeti törvényekkel összhangban”.

c) hazánk az  Európai Unió Alapjogi Chartájának 21.  cikke szerinti nemek közötti megkülönböztetés fogalmát 
a szöveg eredeti, hagyományos (biológiai) jelentése szerint alkalmazza.



6474 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 139. szám 

 3. A Kormány rögzíti, hogy a  gazdaság újraindítása érdekében hazánk helyreállítási tervének végrehajtása kiemelt 
kormányzati cél, így felhívja az  érintett minisztereket, hogy haladéktalanul kezdjék meg a  Gazdaság-újraindítási 
Akcióterv végrehajtása érdekében Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó 
intézkedési lista szerinti intézkedések végrehajtását.

Felelős: érintett miniszterek
Határidő: azonnal

 4. A Kormány a 3. pontban foglaltak végrehajtása érdekében felhívja a pénzügyminisztert, hogy
a) hozza létre a Nemzeti Helyreállítási Alap megnevezésű előirányzatot;
b) a Nemzeti Helyreállítási Alap terhére a forrásigények felmerülésének ütemében intézkedjen a 3. pont szerinti 

intézkedések végrehajtásához szükséges források előfinanszírozásáról.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: az a) pont vonatkozásában azonnal 

a b) pont vonatkozásában a forrásigények felmerülésének ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1495/2021. (VII. 23.) Korm. határozata
a Gazdaság-újraindítási Akcióterv végrehajtása érdekében Magyarország Helyreállítási és 
Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó intézkedési lista jóváhagyásáról

A Kormány a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében szereplő reformoknak és beruházásoknak a Gazdaság-
újraindítási Akcióterv keretében történő mielőbbi végrehajtása érdekében
 1. jóváhagyja az  Európai Bizottság részére benyújtott Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv alapján elkészített, 

az 1. melléklet szerinti, pályázati rendszerben végrehajtandó intézkedési listát;
 2. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  programterületek szakpolitikai felelőseinek bevonásával 

gondoskodjon az 1. pont szerinti intézkedések végrehajtásának megkezdéséről;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

 3. jóváhagyja az  Európai Bizottság részére benyújtott Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv alapján elkészített, 
a 2. melléklet szerinti, pályázati rendszeren kívüli intézkedési listát;

 4. felhívja a 2. melléklet szerinti minisztereket az intézkedések végrehajtására;
Felelős: az érintett miniszterek
Határidő: a 2. mellékletben foglaltak szerint

 5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert a 4. pont szerinti feladat végrehajtásának ellenőrzésére.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1495/2021. (VII. 23.) Korm. határozathoz

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó pályázati rendszerben végrehajtandó intézkedési lista

  Komponens Beruházás/reform Intézkedés Eljárási forma

1.
A. Demográfia és 
köznevelés

21. századi technológiai környezetre épülő, 
versenyképes köznevelés

Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek 
biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára

kiemelt

2.
A. Demográfia és 
köznevelés

21. századi technológiai környezetre épülő, 
versenyképes köznevelés

Digitális oktatási megoldások beépítése a mindennapi nevelés-
oktatási gyakorlatba, a 21. századi technológiai környezetre 
épülő, versenyképes köznevelés megteremtése, illetve a minőségi 
oktatáshoz való hozzáférés javítása

kiemelt

3.
A. Demográfia és 
köznevelés

Korai nevelés feltételeinek bővítése a társadalmi 
egyenlőtlenségek csökkentésére és a szülők 
foglalkoztatási esélyeinek növelésére

Bölcsődei nevelés kapacitásfejlesztése pályázatos

4.
A. Demográfia és 
köznevelés

Korai nevelés feltételeinek bővítése a társadalmi 
egyenlőtlenségek csökkentésére és a szülők 
foglalkoztatási esélyeinek növelésére

Tudásmegosztás a bölcsődei nevelés kapacitásfejlesztésében kiemelt

5.
B. Magasan képzett, 
versenyképes munkaerő

Felsőoktatási képzések ágazati modernizációja Felsőoktatási képzések ágazati modernizációja kiemelt

6.
B. Magasan képzett, 
versenyképes munkaerő

Gyakorlatorientált felsőfokú képzés infrastrukturális- 
és készségfejlesztése

Gyakorlatorientált felsőfokú képzés infrastrukturális és 
készségfejlesztése

pályázatos

7.
B. Magasan képzett, 
versenyképes munkaerő

A felsőoktatási képzések és a felsőoktatási 
intézmény alaptevékenységéhez igazodó 
szolgáltatások intézményi innovációja, és a 
felsőoktatás felnőttképzési tevékenységének 
erősítése 

A felsőoktatási képzések és a felsőoktatási intézmény 
alaptevékenységéhez igazodó szolgáltatások intézményi 
innovációja és a felsőoktatás felnőttképzési tevékenységének 
erősítése 

pályázatos

8.
B. Magasan képzett, 
versenyképes munkaerő

Szakképzési digitális tananyagfejlesztés Szakképzési digitális tananyagfejlesztés kiemelt

9.
B. Magasan képzett, 
versenyképes munkaerő

21. századi szakképző intézményfejlesztési program
Szakképzési centrumok tagintézményeinek infrastrukturális és 
eszközfejlesztése, nem állami fenntartók IKT eszközfejlesztése

kiemelt

10.
B. Magasan képzett, 
versenyképes munkaerő

Országos Központi Akkreditált Vizsgaközpont 
komplexum kialakítása 

Országos Központi Akkreditált Vizsgaközpont komplexum 
kialakítása 

kiemelt

11.
B. Magasan képzett, 
versenyképes munkaerő

“Az innovációs ökoszisztéma megerősítése” reform / 
“Nemzeti Laboratóriumok létrehozása és komplex 
fejlesztése” beruházás

Nemzeti Laboratóriumok létrehozása és komplex fejlesztése pályázatos
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12. C. Felzárkózó települések Közösségi megújuló energiatermelés és -felhasználás Közösségi megújuló energiatermelés és -felhasználás kiemelt

13. C. Felzárkózó települések
Szociális lakások építése, felújítása, lakhatási 
körülmények javítása

Szociális lakások építése, felújítása, lakhatási körülmények javítása kiemelt

14. C. Felzárkózó települések
Helyi sajátosságokon alapuló munkaszocializáció és 
készségfejlesztés 

Helyi sajátosságokon alapuló munkaszocializáció és 
készségfejlesztés

kiemelt

15. C. Felzárkózó települések Közösségorientált pedagógia Közösségorientált pedagógia kiemelt

16. D. Vízgazdálkodás
Főművi vízpótlórendszerek építési munkái,  
új hálózatok és rendszerek kialakítása

A Duna–Tisza-közi Homokhátság vízhiányos ökológiai állapotának 
javítása, helyreállítása – I. ütem

kiemelt

17. D. Vízgazdálkodás
Főművi vízpótlórendszerek építési munkái,  
új hálózatok és rendszerek kialakítása

 Keleti-főcsatorna és övcsatornáinak I. böge (4+678-44+565) 
mederszelvény rekonstrukciós munkái (II–III. ütem kotrás)

kiemelt

18. D. Vízgazdálkodás
Főművi vízpótlórendszerek építési munkái,  
új hálózatok és rendszerek kialakítása

Rábaköz-Tóköz vízpótlás fejlesztése kiemelt

19. D. Vízgazdálkodás Szemléletformálás Szemléletformálás kiemelt

20. D. Vízgazdálkodás Természetvédelem Természetvédelem kiemelt

21.
E. Fenntartható zöld 
közlekedés

Elővárosi vasúti hálózat kapacitásainak bővítése 
(HÉV)

Elővárosi vasúti hálózat kapacitásainak bővítése (HÉV) kiemelt

22.
E. Fenntartható zöld 
közlekedés

Versenyképes városi és elővárosi járműpark 
(zéró-emissziós/elektromos)

Versenyképes városi és elővárosi járműpark (zéró-emissziós/
elektromos)

kiemelt

23.
E. Fenntartható zöld 
közlekedés

Vasúthálózat szűk keresztmetszet kiváltás  
TEN-T korridoron 

Vasúthálózat szűk keresztmetszet kiváltás TEN-T korridoron kiemelt

24.
E. Fenntartható zöld 
közlekedés

Zéró emissziós buszközlekedés fejlesztése Zéró emissziós buszközlekedés fejlesztése pályázatos

25.
E. Fenntartható zöld 
közlekedés

Kerékpárút fejlesztések Kerékpárút fejlesztések kiemelt

26.
E. Fenntartható zöld 
közlekedés

Központi forgalomirányítás kiépítése  
TEN-T vasútvonalakon

Központi forgalomirányítás kiépítése TEN-T vasútvonalakon kiemelt

27.
F. Energetika  
(zöld átállás)

Átviteli rendszerirányító és elosztók klasszikus és 
intelligens hálózatfejlesztései

Átviteli rendszerirányító és elosztók klasszikus és intelligens 
hálózatfejlesztései

kiemelt

28.
F. Energetika  
(zöld átállás)

Lakossági napelemes rendszerek támogatása 
és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes 
rendszerekkel kombinálva

Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek 
elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva

pályázatos
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29.
G. Átállás a körforgásos 
gazdaságra

Hulladékgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése
Hulladék előkezelést, -hasznosítást ösztönző infrastruktúra 
fejlesztése

kiemelt

30.
G. Átállás a körforgásos 
gazdaságra

Intelligens, innovatív és fenntartható ipar és 
másodnyersanyag piac erősítése

Hulladékok kémiai újrahasznosítása (chemical recycling) kiemelt

31. H. Egészségügy A 21. századi egészségügy feltételeinek kialakítása A 21. századi egészségügy feltételeinek kialakítása kiemelt

32. H. Egészségügy 
Alapellátás fejlesztése a háziorvosok szerepének 
erősítésére, a lakóhelyközeli szolgáltatások 
bővítésére és a szakellátás tehermentesítésére

Alapellátás fejlesztése a háziorvosok szerepének erősítésére, 
a lakóhelyközeli szolgáltatások bővítésére és a szakellátás 
tehermentesítésére

kiemelt

33. H. Egészségügy Az egészségügy digitális átállásának támogatása Az egészségügy digitális átállásának támogatása kiemelt

34. H. Egészségügy 
Az orvosok jövedelemviszonyainak rendezése,  
a hálapénz kivezetése 

Az orvosok jövedelemviszonyainak rendezése, a hálapénz 
kivezetése

kiemelt

35. H. Egészségügy 
Az önellátásra korlátozottan képes emberek 
biztonságát és életvédelmét szolgáló digitalizációs 
program

Az önellátásra korlátozottan képes emberek biztonságát és 
életvédelmét szolgáló digitalizációs program

kiemelt

36.
I. Horizontális 
intézkedések

Adatalapú döntéshozatali és jogalkotási folyamat 
támogatása

Adatalapú döntéshozatali és jogalkotási folyamat támogatása kiemelt

37.
I. Horizontális 
intézkedések

Beavatkozások a vesztegetés kiszorítására az 
egészségügy területén

Vesztegetés kiszorítása az egészségügy területén kiemelt

38.
I. Horizontális 
intézkedések

Automatikus Közigazgatási Döntéshozatali Rendszer 
kiterjesztése

Automatikus Közigazgatási Döntéshozatali Rendszer kiterjesztése 
kiemelt/

pályázatos

39.
I. Horizontális 
intézkedések

Az ajánlattevői és ajánlatkérői oldal megerősítése
Az ajánlattevői és ajánlatkérői oldal megerősítése,  
(kutatás és képzés)

kiemelt

40.
I. Horizontális 
intézkedések

Az ajánlattevői és ajánlatkérői oldal megerősítése KKV-k közbeszerzési részvételét ösztönző támogatás pályázatos

41
I. Horizontális 
intézkedések

Az ügyészség együttműködési rendszereinek 
magasabb szintre emelése

Az ügyészség együttműködési rendszereinek magasabb szintre 
emelése 

kiemelt

42.
I. Horizontális 
intézkedések

Közszolgáltatások hatékonyságát növelő nemzeti 
informatikai eszközkezelési rendszer megerősítés

Közszolgáltatások hatékonyságát növelő nemzeti informatikai 
eszközkezelési rendszer megerősítés

kiemelt
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2. melléklet az 1495/2021. (VII. 23.) Korm. határozathoz

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó pályázati rendszeren kívüli kormányzati intézkedési lista

Komponens Intézkedés Mérföldkő és cél Mérföldkő és cél definíciója Határidő Szakpolitikai felelős

1.

B. Magasan 
képzett, 

versenyképes 
munkaerő

A szakképzés 
megújítása

A korszerű szakmai 
oktatási infrastruktúrát 

használó tanulók száma

A fejlesztéssel érintett szakképző intézményekben tanulók 
közvetlenül részesülnek a fejlesztési eredményekből, közvetlen 
használói a korszerűen kialakított és fejlett infrastruktúrának és 
eszközöknek; a szakmai oktatási környezet megújulásával  
a piacképes szakmai ismeretátadás lehetősége is biztosítottá 
válik. A beruházás eredménye legalább 45 000 fő tanulót érint.

2026.  
II. negyedév

innovációért és 
technológiáért 

felelős miniszter

2.

B. Magasan 
képzett, 

versenyképes 
munkaerő

A szakképzés 
megújítása

A közismereti tárgyak 
vonatkozásában  

a szakképző iskolák 
és a technikumok 

óraszámai támogatják a 
versenyképes szaktudás 

megalapozását

A Kormány a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 
12/2020. (II. 7.) Korm. rendeletben rögzíti, hogy a közismereti 
tárgyak oktatásának keretében megvalósulnak az alábbi 
óraszámok:
– szakképző iskolában (3 éves képzés) matematika: 2/2/1; 
kommunikáció: 2/2/2;
– technikum 9/10/11. évfolyamon matematika: 4/4/3;  
magyar nyelv: 4/5/3.

2024.  
IV. negyedév

innovációért és 
technológiáért 

felelős miniszter

3.
C. Felzárkózó 
települések

Folyamatos 
jelenléten alapuló 
szociális munka és 
közösségfejlesztés

Jelenlét pontok 
létrehozása szociális 

munkásokkal 
a kiválasztott 

településeken, 
Gyermekek 

közösségfejlesztési 
tevékenységbe történő 
bevonása, a Felzárkózó 

Települések Program 
kiegészítő szakmai 
programelemeinek 
megvalósításában 

részt vevő szervezetek 
átlátható kiválasztása

Jelenlét pont létrehozása szociális munkásokkal a kiválasztott 
településeken, olyan szolgáltatások nyújtása céljából, mint  
a drogprevenció, adósságkezelési tanácsadás, szociális munka, 
közösségfejlesztés, A kiválasztott településeken élő gyermekek 
(10 000 fő) elérése zenei és sportfoglalkozásokkal, valamint 
játszóbusszal, Kiválasztási szempontrendszer publikálása  
a Felzárkózó települések program honlapján a kiegészítő szakmai 
programelemek megvalósítására.

2026.  
II. negyedév

belügyminiszter
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4.
C. Felzárkózó 
települések

Egészségügyi 
alapellátás 

mobilizálása 
és minőségi 
megelőző 

szolgáltatások

Szemészeti szűrésen 
és laborvizsgálaton 
való részvétel mobil 

egységek segítségével

Legalább 30 000 fő részvétele szemészeti szűrésen és 
laborvizsgálaton mobil egységek segítségével a kiválasztott 
településeken.

2026.  
II. negyedév

belügyminiszter

5.
C. Felzárkózó 
települések

Első 1000 nap, 
kora gyerekkori 

fejlesztések

A magzat és 
a kisgyermek 

egészséges fejlődését 
célzó eszközök, 

kora gyermekkori 
fejlesztések nyújtása

A magzat és az újszülött egészséges fejlődését célzó eszközökkel, 
kora gyermekkori fejlesztésekkel elért 0–3 éves gyermekek 
számának emelése 18 000 fővel, különösen szociális segítéssel, 
családlátogatással, vitamincsomaggal, babacsomaggal.

2026.  
II. negyedév

belügyminiszter

6.

E. 
Fenntartható 

zöld 
közlekedés

Egységes 
országos tarifa- és 
utastájékoztatási 
rendszer reformja

Egységes tarifa és 
utastájékoztatási 

rendszerrel kapcsolatos 
szabályozás 

hatálybalépése

A reform keretein belül a következő, egységes tarifa és 
utastájékoztatási rendszer üzembe helyezéséhez szükséges 
szabályozással kapcsolatos feladatok valósulnak meg:
– a nemzeti, regionális és elővárosi közúti és vasúti 
tömegközlekedés menetrendi rendszereinek egységesítése;
– egységes tarifarendszer és utastájékoztatás;
– tarifaközösség létrehozása.

2024.  
IV. negyedév

innovációért és 
technológiáért 

felelős miniszter 
együttműködve  

a 
Miniszterelnökséget 
vezető miniszterrel

7.

E. 
Fenntartható 

zöld 
közlekedés

Egységes 
országos tarifa- és 
utastájékoztatási 
rendszer reformja

Egységes tarifa és 
utastájékoztatási 
rendszer üzembe 

helyezése

Egységes nemzeti szintű tarifa és utastájékoztatási rendszer 
üzembe helyezése a tömegközlekedésben. Ez a rendszer 
egységesíti a tarifa- és menetrend rendszereket és létrehozza 
az egységes szolgáltatást, menetrendet, regionális, vasúttal 
kombinált buszszolgáltatást, az egységes közúti és vasúti 
közösségi közlekedési utastájékoztatási és jegyrendszert, 
integrált tarifarendszerrel. A megvalósult rendszer megteremti 
az egységes és összehangolt, közszolgáltatóktól független 
menetrendi és tarifarendszert.

2026.  
II. negyedév

innovációért és 
technológiáért 

felelős miniszter
együttműködve  

a 
Miniszterelnökséget 
vezető miniszterrel
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8.
F. Energetika 
(zöld átállás)

A villamosenergia 
szabályozás 
átalakítása

A villamosenergiáról szóló 
szabályozás,  

a villamos energiáról szóló 
2007. évi XXXVI. törvény 
egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 
273/2007. (X. 19.)  

Korm. rendelet  
[a továbbiakban:  
273/2007. (X. 19.)  
Korm. rendelet] 

módosítása 

A Tiszta energiát minden Európainak elnevezésű irányelv nemzeti 
jogrendbe ültetéséhez szükséges jogszabályok már elfogadásra 
kerültek, hatálybalépésük 2024. január 1-jéig megtörténik, 
igazodva az irányelvhez. Ez alól kivételt képez a bruttó elszámolás 
bevezetése az állami támogatás igénybevételével üzembe 
helyezett háztartási méretű kiserőművek esetében. E tekintetben 
a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítására van szükség 
annak érdekében, hogy kötelező legyen a bruttó elszámolás 
alkalmazása. E rendelkezés kiindulási pontja a hivatkozott uniós 
irányelv, annak előírásain azonban túlmutat a szabályozás azzal, 
hogy 1 évvel korábban kerül alkalmazásra az uniós előíráshoz 
képest az állami támogatásokból létesített beruházásoknál.

2023.  
I. negyedév

innovációért és 
technológiáért 

felelős miniszter

9.
G. Átállás  

a körforgásos 
gazdaságra

Körforgásos 
gazdaságra 

történő átállás 
hazai szabályozása

Országos 
Hulladékgazdálkodási 

Terv, valamint  
a Körforgásos gazdaság 
Stratégia és Akcióterv

A körforgásos gazdaságra való áttérés kereteit a nemzeti 
körforgásos gazdaságra vonatkozó stratégia és akcióterv  
(az OECD által végrehajtott Műszaki Támogatási Eszköz projekt 
végső ajánlásain alapulva) alkotja. Az elkülönített hulladékgyűjtési 
rendszer kialakítását és a hulladék újrafeldolgozási arányának 
növekedését tükrözi az Országos Hulladékgazdálkodási Terv, 
amely szabályozza a hulladékkeletkezés megelőzésének 
elősegítését és a szélesebb gazdasági ciklusba való visszatérés 
ösztönzését, a lerakott hulladék mennyiségének csökkentését és 
az elsődleges nyersanyag iránti kereslet csökkenését. A nemzeti 
körforgásos gazdaság hatékonyan és ambiciózusan hozzájárul 
az EU célkitűzéseinek megvalósításához, különös tekintettel a 
hulladék újrafeldolgozására. Az Országos Hulladékgazdálkodási 
Terv teljesíteni fogja a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon 
kívül helyezéséről 2008/98/EK irányelvben előírt célokat.

2023.  
I. negyedév

innovációért és 
technológiáért 

felelős miniszter
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10.
G. Átállás  

a körforgásos 
gazdaságra

Körforgásos 
gazdaságra 

történő átállás 
hazai szabályozása

A hulladékgazdálkodás 
megújításához 

szükséges 
jogszabályalkotás

Az érintett jogi aktusok felsorolása: 
– az italpalackok visszaváltási rendszerének kialakítása és 
részletszabályai; 
– a hulladékgazdálkodási ágazat átalakítása érdekében szükséges 
rendeletek;
– hulladékgazdálkodási hatóság létrehozása,  
az új hulladékgazdálkodási modell részletszabályai; 
– egyes műanyag termékek környezetre gyakorolt hatásának 
csökkentésére vonatkozó rendeletek (például a fogyasztás 
csökkentésére vonatkozó szabályozás, a forgalomba hozatal 
korlátozás, jelölési követelmények) az egyszer használatos 
műanyagokról szóló irányelv vonatkozásában  
(2019/904 EU irányelv);
– a hulladék vége státuszra vonatkozó jogszabályok  
(a textilre és papírra vonatkozó nemzeti jogszabályok); 
– a melléktermékekre vonatkozó jogszabályok, összhangban  
a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről 
szóló 2008/98/EK irányelvvel; 
– kiterjesztett gyártói felelősségi szabályozás a Hulladék 
Keretirányelv szerint; 
– a hulladék ingatlanokról történő elszállításának szabályozása  
az illegális lerakás megakadályozása érdekében.

2023.  
III. negyedév

innovációért és 
technológiáért 

felelős miniszter

11.
G. Átállás  

a körforgásos 
gazdaságra

Körforgásos 
gazdaságra 

történő átállás 
hazai szabályozása

Az új 
hulladékgazdálkodási 

modell indulása

Az új infrastruktúra támogatja az új hulladékgazdálkodási 
modell megvalósítását és céljainak elérését. Az új modell szerinti 
működés 2023. III. negyedévben kezdődik, célja többek között  
az EU hulladék-újrafeldolgozási célkitűzéseinek elérése.

2023.  
III. negyedév

innovációért és 
technológiáért 

felelős miniszter

12.
I. Horizontális 
intézkedések

Az adórendszer 
egyszerűsítése

A közművezetékek 
adójáról szóló  

2012. évi  
CLXVIII. törvény 

módosítása vagy 
hatályon kívül helyezése

2024. december 31-ig hatályba lép a közüzemi vezetékek 
adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény hatályon kívül 
helyezéséről vagy módosításáról szóló törvény a közterületen 
található vezetékek (víz és szennyvíz, villamos vezetékek, 
földgázvezetékek és távközlési kábelek) után fizetendő tételes 
adó alól való mentesítésre vagy jóváírása vonatkozóan  
a Kormány 2023. december 31. előtt közzétett határozata alapján.

2024.  
IV. negyedév

pénzügyminiszter
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13.
I. Horizontális 
intézkedések

Helyreállítási és 
Ellenállóképességi 
Terv végrehajtása

A Nemzeti Hatóság 
vezetője által elfogadott 

és hatályba lépett  
HEE Csalás Ellenes 

Stratégia

A nemzeti hatóság vezetője által elfogadott és hatályba lépett 
HEE Csalás Ellenes Stratégia legalább az alábbi tartalommal: 
hatály meghatározása, alapfogalmak meghatározása, 
célkitűzések és beavatkozási területek meghatározása.

2021.  
IV. negyedév

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter

14.
I. Horizontális 
intézkedések

Helyreállítási és 
Ellenállóképességi 
Terv végrehajtása

Nemzeti Hatóság 
vezetője által elfogadott 

és hatályba lépett 
Korrupció Ellenes 

Politika

A nemzeti hatóság vezetője által elfogadott és hatályba lépett 
Korrupció Ellenes Politika legalább az alábbi tartalommal: hatály 
meghatározása, alapfogalmak meghatározása, célkitűzések és 
beavatkozási területek meghatározása.

2021.  
IV. negyedév

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter

15.
I. Horizontális 
intézkedések

Helyreállítási és 
Ellenállóképességi 
Terv végrehajtása

A Magyarország 
Helyreállítási és 

Ellenállóképességi 
Terve végrehajtásának 

alapvető szabályairól és 
felelős intézményeiről 
szóló kormányrendelet 

hatálybalépése

A Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve 
végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről 
szóló kormányrendelet Kormány általi elfogadása és 
hatálybalépése.

2021.  
IV. negyedév

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter

16.
I. Horizontális 
intézkedések

Helyreállítási és 
Ellenállóképességi 
Terv végrehajtása

Az Ellenőrzési 
Stratégia nemzeti 
hatóság vezetője 

általi elfogadására és 
hatálybalépése

Az Ellenőrzési Stratégia nemzeti hatóság vezetője általi 
elfogadása és hatálybalépése.

2021.  
IV. negyedév

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter
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A Kormány 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok 
előirányzatból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka 
előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, 
valamint kormányhatározatok módosításáról és visszavonásáról

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

jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 8. Központi kezelésű 
előirányzatok cím, 2. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások alcím, 2. Tulajdonosi 
joggyakorlással kapcsolatos kiadások jogcímcsoportnak a  2. A  KKM tulajdonosi joggyakorlása alatt álló 
társaságok tőkeemelése jogcímmel történő kiegészítését;
Felelős:  pénzügyminiszter
Határidő:  azonnal

b) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 110 626 118 825 forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi 
kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoport 
(a továbbiakban: GÚP) terhére, az 1. melléklet szerint;
Felelős:  pénzügyminiszter
Határidő:  azonnal

c) a Kvtv. 17.  §-ában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja a  GÚP előirányzatnak a  b)  pont szerinti 
átcsoportosítás alapján az  eredeti előirányzaton felül – az  eddig jóváhagyott összegen túl további – 
110 626 118 825 forinttal történő túlteljesülését;

d) az Áht. 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 10 721 124 012 forint 
egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési 
kötelezettséggel a  Kvtv. 1.  melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű 
előirányzatok cím, 4. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport 
terhére, a 2. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 

emberi erőforrások minisztere 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
családokért felelős tárca nélküli miniszter 
a miniszterelnök kabinetfőnöke 
a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: 2021. december 31.
e) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 8 672 079 788 forint egyszeri átcsoportosítását 

rendeli el, a 3. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter 

igazságügyi miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
családokért felelős tárca nélküli miniszter 
belügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter 
emberi erőforrások minisztere 
a miniszterelnök kabinetfőnöke 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

 a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős 
tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal
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f ) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésben biztosított jogkörében eljárva összesen 145 510 000 forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel 
a  Kvtv.  1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 
1. Központi tartalékok alcím, 2. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, a 4. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 Az elszámolás és a  fel nem használt, valamint a  nem rendeltetésszerűen felhasznált rész visszafizetése 
tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2022. június 30.

g) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében és a  Kvtv. 4.  § (4)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
751 025 354 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

h) felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy intézkedjen az elhelyezési célú ingatlanok 
bérleti díjához kapcsolódóan – a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát érintően – 20 075 705 forint befizetési 
kötelezettség teljesítéséről;
Felelős:  innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:  azonnal

i) visszavonja
ia) az Állatorvostudományi Egyetem kampuszának komplex infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges 

intézkedésekről szóló 1817/2019. (XII. 30.) Korm. határozatot,
ib) a Budapesti Honvéd Sportegyesület 2020–2023. évi sportcélú létesítményfejlesztési programja 

előkészítésének a  Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1166/2020. (IV. 21.) 
Korm. határozat 8. pontját,

ic) a Magyar Nemzeti Levéltár digitális adatvagyona Kormányzati Adattrezorban történő tárolása 
pénzügyi forrásának biztosításáról szóló 1063/2021. (II. 19.) Korm. határozatot.

 2. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem infrastrukturális fejlesztésével kapcsolatos kérdésekről szóló 
2035/2020. (XII. 29.) Korm. határozatban a „fejlesztésével, és felhívja a pénzügyminisztert, hogy az  innovációért és 
technológiáért felelős miniszter bevonásával gondoskodjon a  fejlesztések előkészítése érdekében” szövegrész 
helyébe a  „fejlesztésével és felújítások elvégzésével, ezért felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  innovációért 
és technológiáért felelős miniszter bevonásával gondoskodjon a  fejlesztések előkészítése és a  felújítások 
megvalósítása érdekében” szöveg lép.

 3. A Magyar–Indonéz Tőkealap létrehozásáról szóló 1145/2021. (III. 31.) Korm. határozat 4. pontjában az „1. Tulajdonosi 
joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások” szövegrész helyébe a „2. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos 
bevételek és kiadások” szöveg lép.

 4. A Gazdaság Újraindítási Akcióterv keretében a  koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, 
valamint a  közepes piaci tőkeértékű vállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a  Magyar 
Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által módosításra kerülő hitelkonstrukciókkal 
kapcsolatos intézkedésekről szóló 1486/2021. (VII. 16.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 
3.  pontjában a „felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  külgazdasági és külügyminiszter kezdeményezése alapján 
– a  Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság tőkeemelése érdekében – gondoskodjon 
15 000 000 000 forint biztosításáról a  2.  pont szerinti előirányzat javára” szövegrész helyébe a  „felhívja 
a  pénzügyminisztert, hogy a  külgazdasági és külügyminiszter kezdeményezése alapján – a  Magyar Export-Import 
Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság tőkeemelése érdekében – gondoskodjon 15 000 000 000 forint 
biztosításáról a  Kvtv. 1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 8. Központi kezelésű 
előirányzatok cím, 2. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások alcím, 2. Tulajdonosi 
joggyakorlással kapcsolatos kiadások jogcímcsoport, 2. A  KKM tulajdonosi joggyakorlása alatt álló társaságok 
tőkeemelése jogcím javára” szöveg lép.
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 5. A Kormány a Határozat 2. pontját visszavonja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
LXV. Bethlen Gábor 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

294502 1 Miniszterelnökség igazgatása
K3 Dologi kiadások 970 000 000
K6 Beruházások 3 330 000 000

015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
K3 Dologi kiadások 4 903 000
K6 Beruházások 571 147 997
K7 Felújítások 489 897 000

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

385562 16 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása
K3 Dologi kiadások 3 493 698
K5 Egyéb működési célú kiadások 6 987 394 037

391840 69

K3 Dologi kiadások 2 700 000
K5 Egyéb működési célú kiadások 5 400 000 000

XV. Pénzügyminisztérium
000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

K1 Személyi juttatások 159 046 956
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24 641 844
K3 Dologi kiadások 47 733 036
K6 Beruházások 13 600 676 253
K7 Felújítások 13 834 094 547

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium 
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

36 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai
386973 3 Kormányzati szakpolitikák

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 616 928 119
67 Felsőoktatási feladatok

386340 1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 20 500 000 000
K6 Beruházások 9 500 000 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
298224 3 Nemzeti Sportközpontok

K3 Dologi kiadások 65 600 000
K6 Beruházások 598 240 507

218672 11 Közgyűjtemények
K6 Beruházások 1 466 407 326

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
42 Alapok támogatása

263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 176 120 366

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások

2 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások
1 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások

329639 1 Ingatlan beruházások, ingatlan és egyéb eszközök vásárlása
K6 Beruházások 4 664 224 350
K7 Felújítások 196 748 400

2 Társaságokkal kapcsolatos kiadások
296335 1 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadások 3 393 200 000
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

1 Központi kezelésű előirányzatok
1 Központi tartalékok

385484 1 Gazdaság-újraindítási programok
K5 Egyéb működési célú kiadások -110 626 118 825

4 Az állami vagyongazdálkodás gazdaság-újraindítási központi kezelésű előirányzatai

382039 4

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6 650 647 500
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Eiffel Műhelyház és Próbacentrum beruházása, valamint a Magyar Állami Operaház Andrássy 
úti épületének beruházása

Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány létesítéséhez, valamint részére pénzbeli 
vagyoni juttatás nyújtásához szükséges forrás biztosítása

K I A D Á S O K 
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386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások
K3 Dologi kiadások 300 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 600 000 000

387806 5 Fővárosi fejlesztések
K3 Dologi kiadások 270 000
K5 Egyéb működési célú kiadások 540 000 000

368840 2 Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok
K3 Dologi kiadások 7 112 296
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 14 224 591 593

LXV. Bethlen Gábor Alap
263145 4 Nemzetpolitikai célú támogatások

K5 Egyéb működési célú kiadások 178 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 997 532 600

379839 5 Működtetési célú kifizetések
K3 Dologi kiadások 587 766

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
LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 178 587 766
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 997 532 600

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

294502 1 Miniszterelnökség igazgatása 4 300 000 000
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 1 065 947 997

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

385562 16 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása 6 990 887 735

391840 69 5 402 700 000

XV. Pénzügyminisztérium
000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 27 666 192 636

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium 
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

36 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai
386973 3 Kormányzati szakpolitikák 1 616 928 119

67 Felsőoktatási feladatok
386340 1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 30 000 000 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
298224 3 Nemzeti Sportközpontok 663 840 507
218672 11 Közgyűjtemények 1 466 407 326

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások 600 300 000
387806 5 Fővárosi fejlesztések 540 270 000
368840 2 Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok 14 231 703 889

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 110 626 118 825 110 626 118 825

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

Magyar Államkincstár  1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány létesítéséhez, valamint részére pénzbeli 
vagyoni juttatás nyújtásához szükséges forrás biztosítása
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2. melléklet az 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLVII. Gazdaság-újraindítási 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

20
385584 5 Gyermek, ifjúsági és családpolitikai programok

K3 Dologi kiadások 101 750
K5 Egyéb működési célú kiadások 158 500 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 45 000 000

391840 69

K3 Dologi kiadások 300 000
K5 Egyéb működési célú kiadások 600 000 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
218672 11 Közgyűjtemények

K3 Dologi kiadások 56 000 000
K6 Beruházások 47 000 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Köznevelési feladatok támogatása

386362 4
K5 Egyéb működési célú kiadások 207 368 132

19

385595 12

K5 Egyéb működési célú kiadások 120 070 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 79 930 000

23 Sporttevékenység támogatása
386439 30

K5 Egyéb működési célú kiadások 2 731 200 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 725 650 000

343451 48 Kincstári díj
K3 Dologi kiadások 1 728 425

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
21 Központi kezelésű előirányzatok

4 Központi tartalékok
297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések

K5 Egyéb működési célú kiadások -10 721 124 012
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

1 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások

3 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
278434 9 Egyéb vagyonkezelési kiadások

K3 Dologi kiadások 32 775 705
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások
K3 Dologi kiadások 2 750 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 500 000 000

9 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok
360239 1 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat

K5 Egyéb működési célú kiadások 412 750 000

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 

Kiemelt sportegyesületek támogatása

Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások

Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok
Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő 
ágazati szakmai programok támogatása

Köznevelés speciális feladatainak támogatása

Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány létesítéséhez, valamint részére pénzbeli 
vagyoni juttatás nyújtásához szükséges forrás biztosítása
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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
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

20
385584 5 Gyermek, ifjúsági és családpolitikai programok 203 601 750

391840 69 600 300 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
218672 11 Közgyűjtemények 103 000 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Köznevelési feladatok támogatása

386362 4 207 368 132

19

385595 12 200 000 000

23 Sporttevékenység támogatása
386439 30 3 456 850 000
343451 48 Kincstári díj 1 728 425

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások 5 502 750 000

9 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok
360239 1 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat 412 750 000

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 10 721 124 012 10 721 124 012

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L

Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások

Köznevelés speciális feladatainak támogatása

Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok

Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő 
ágazati szakmai programok támogatása

Kiemelt sportegyesületek támogatása

Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány létesítéséhez, valamint részére pénzbeli 
vagyoni juttatás nyújtásához szükséges forrás biztosítása

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma
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3. melléklet az 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozathoz

X. Igazságügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

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
X. Igazságügyi Minisztérium

000505 1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása
K3 Dologi kiadások 42 537 861

XI. Miniszterelnökség
294502 1 Miniszterelnökség igazgatása

K3 Dologi kiadások -50 000 000
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

K3 Dologi kiadások -2 032 254
368895 19 Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért

K3 Dologi kiadások -4 452 869
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
385562 16 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 250 000 000
XIV. Belügyminisztérium

003704 1 Belügyminisztérium igazgatása
K1 Személyi juttatások -3 149 606

019435 2 Nemzeti Védelmi Szolgálat
K1 Személyi juttatások -18 890 735

001580 7 Rendőrség
K1 Személyi juttatások 194 971 491

235006 10 Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ
K1 Személyi juttatások 131 968 193

001711 12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
K1 Személyi juttatások -231 360

001755 13 Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság
K1 Személyi juttatások -304 899 343

330039 17 Vízügyi Igazgatóságok
K1 Személyi juttatások 231 360

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Ágazati célfeladatok

347762 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
K3 Dologi kiadások -42 537 861

XV. Pénzügyminisztérium
295935 2 Nemzeti Adó- és Vámhivatal

K3 Dologi kiadások -15 444 000
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium 

280645 1 Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása
K3 Dologi kiadások -189 392 931

XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései 
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
278767 2 Fejezeti általános tartalék

K5 Egyéb működési célú kiadások -150 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

334484 18 Klebelsberg Központ
K3 Dologi kiadások -4 109 115

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
355806 1 Miniszterelnöki Kabinetiroda

K3 Dologi kiadások -12 577 441
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

1 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások

3 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
278434 9 Egyéb vagyonkezelési kiadások

K3 Dologi kiadások 178 008 610
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

1 Központi kezelésű előirányzatok
2 A Közép-Duna menti térségfejlesztés gazdaság-újraindítási központi kezelésű előirányzatai

349351 1 Paks II. Atomerőmű Zrt. tőkeemelése
K6 Beruházások -3 742 394 080

377106 2 PTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb gazdasági társaságok forrásjuttatásai
K6 Beruházások -4 000 000 000

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
368840 2 Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 7 742 394 080

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
Államház-

tartási 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 Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
X. Igazságügyi Minisztérium

000505 1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása 42 537 861
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség igazgatása -50 000 000
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok -2 032 254
368895 19 Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért -4 452 869

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

385562 16 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása 250 000 000
XIV. Belügyminisztérium

003704 1 Belügyminisztérium igazgatása -3 149 606
019435 2 Nemzeti Védelmi Szolgálat -18 890 735
001580 7 Rendőrség 194 971 491
235006 10 Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ 131 968 193
001711 12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság -231 360
001755 13 Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság -304 899 343
330039 17 Vízügyi Igazgatóságok 231 360

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Ágazati célfeladatok

347762 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások -42 537 861
XV. Pénzügyminisztérium

295935 2 Nemzeti Adó- és Vámhivatal -15 444 000
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium 

280645 1 Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása -189 392 931
XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései  

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok

278767 2 Fejezeti általános tartalék -150 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

334484 18 Klebelsberg Központ -4 109 115
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

355806 1 Miniszterelnöki Kabinetiroda -12 577 441
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
368840 2 Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok 7 742 394 080

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 8 672 079 788 8 672 079 788

* 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 száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási 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 



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2021. évi 139. szám

 
6491

X. Igazságügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

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
X. Igazságügyi Minisztérium

000505 1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása
K3 Dologi kiadások 42 537 861

XI. Miniszterelnökség
294502 1 Miniszterelnökség igazgatása

K3 Dologi kiadások -50 000 000
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

K3 Dologi kiadások -2 032 254
368895 19 Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért

K3 Dologi kiadások -4 452 869
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
385562 16 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 250 000 000
XIV. Belügyminisztérium

003704 1 Belügyminisztérium igazgatása
K1 Személyi juttatások -3 149 606

019435 2 Nemzeti Védelmi Szolgálat
K1 Személyi juttatások -18 890 735

001580 7 Rendőrség
K1 Személyi juttatások 194 971 491

235006 10 Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ
K1 Személyi juttatások 131 968 193

001711 12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
K1 Személyi juttatások -231 360

001755 13 Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság
K1 Személyi juttatások -304 899 343

330039 17 Vízügyi Igazgatóságok
K1 Személyi juttatások 231 360

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Ágazati célfeladatok

347762 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
K3 Dologi kiadások -42 537 861

XV. Pénzügyminisztérium
295935 2 Nemzeti Adó- és Vámhivatal

K3 Dologi kiadások -15 444 000
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium 

280645 1 Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása
K3 Dologi kiadások -189 392 931

XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései 
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
278767 2 Fejezeti általános tartalék

K5 Egyéb működési célú kiadások -150 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

334484 18 Klebelsberg Központ
K3 Dologi kiadások -4 109 115

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
355806 1 Miniszterelnöki Kabinetiroda

K3 Dologi kiadások -12 577 441
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

1 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások

3 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
278434 9 Egyéb vagyonkezelési kiadások

K3 Dologi kiadások 178 008 610
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

1 Központi kezelésű előirányzatok
2 A Közép-Duna menti térségfejlesztés gazdaság-újraindítási központi kezelésű előirányzatai

349351 1 Paks II. Atomerőmű Zrt. tőkeemelése
K6 Beruházások -3 742 394 080

377106 2 PTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb gazdasági társaságok forrásjuttatásai
K6 Beruházások -4 000 000 000

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
368840 2 Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 7 742 394 080

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
Államház-

tartási 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 Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
X. Igazságügyi Minisztérium

000505 1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása 42 537 861
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség igazgatása -50 000 000
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok -2 032 254
368895 19 Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért -4 452 869

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

385562 16 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása 250 000 000
XIV. Belügyminisztérium

003704 1 Belügyminisztérium igazgatása -3 149 606
019435 2 Nemzeti Védelmi Szolgálat -18 890 735
001580 7 Rendőrség 194 971 491
235006 10 Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ 131 968 193
001711 12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság -231 360
001755 13 Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság -304 899 343
330039 17 Vízügyi Igazgatóságok 231 360

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Ágazati célfeladatok

347762 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások -42 537 861
XV. Pénzügyminisztérium

295935 2 Nemzeti Adó- és Vámhivatal -15 444 000
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium 

280645 1 Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása -189 392 931
XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései  

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok

278767 2 Fejezeti általános tartalék -150 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

334484 18 Klebelsberg Központ -4 109 115
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

355806 1 Miniszterelnöki Kabinetiroda -12 577 441
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
368840 2 Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok 7 742 394 080

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 8 672 079 788 8 672 079 788

* 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 száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási 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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4. melléklet az 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLVII. Gazdaság-újraindítási 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

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
23 Sporttevékenység támogatása

386439 30 Kiemelt sportegyesületek támogatása
K6 Beruházások 145 510 000

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
1 Központi kezelésű előirányzatok

1 Központi tartalékok
375739 2 Beruházás Előkészítési Alap

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -145 510 000
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

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
23 Sporttevékenység támogatása

386439 30 Kiemelt sportegyesületek támogatása 145 510 000
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 145 510 000 145 510 000

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

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár  1 példány

T Á M O G A T Á S 
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5. melléklet az 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozathoz

XV. Pénzügyminisztérium
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
XV. Pénzügyminisztérium

000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
K3 Dologi kiadások 751 025 354

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

271734 1 Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka
K5 Egyéb működési célú kiadások -751 025 354

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
XV. Pénzügyminisztérium

000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 751 025 354

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 751 025 354 751 025 354

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány

T Á M O G A T Á S 

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 

B E V É T E L
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A Kormány 1497/2021. (VII. 23.) Korm. határozata
az állattenyésztési ágazatban a COVID–19 és a kiemelkedően magas takarmányárak okozta rendkívüli piaci 
helyzet kezeléséhez szükséges többletforrások biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért az  állattenyésztési ágazatban a  COVID–19 járvány és a  kiemelkedően magas takarmányárak okozta 

rendkívüli piaci helyzet kezeléséhez szükséges költségvetési többletforrás biztosításával;
 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  1.  pontban foglalt cél megvalósítására gondoskodjon a  Magyarország 

2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 
2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Nemzeti agrártámogatások alcím javára 4 400 000 000 forint többletforrás 
biztosításáról.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1498/2021. (VII. 23.) Korm. határozata
COVID–19 vakcina Portugália részére adásvétellel történő értékesítéséről

A Kormány – figyelemmel a koronavírus világjárvány következtében előállt európai járványügyi helyzetre –
 1. egyetért a magyar állam tulajdonában álló, 200 000 adag AstraZeneca COVID–19 Vaxzevria vakcina (a továbbiakban 

együtt: vagyonelemek) eladásával Portugália részére;
 2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy – a  Nemzeti Népegészségügyi Központ, valamint a  külgazdasági 

és külügyminiszter bevonásával – tegye meg a  szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a  magyar állam 
képviseletében a vagyonelemekre vonatkozó adásvételi szerződés Portugália képviselőjével megkötésre kerüljön;

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: azonnal
 3. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy – a  Nemzeti Népegészségügyi Központ bevonásával – 

gondoskodjon a vagyonelemeknek az 1. pontban meghatározott célból történő rendelkezésre bocsátásáról.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 139. szám 6495

A Kormány 1499/2021. (VII. 23.) Korm. határozata
az építésgazdasági intézkedések összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól 
szóló 1459/2021. (VII. 14.) Korm. határozat módosításáról

 1.  Az  építésgazdasági intézkedések összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 
1459/2021. (VII. 14.) Korm. határozat 2. pontja a következő c) ponttal egészül ki:
(A kormánybiztos)
„c) vizsgálja a  gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az  építőipari ellátásbiztonság szempontjából 
stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb 
intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet 3.  § (2)  bekezdése szerinti körülmény fennállását, és 
a körülmény fennállta esetén javaslatot tesz az elővásárlási és vételi jog gyakorlására.”

 2.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1500/2021. (VII. 23.) Korm. határozata
a GINOP-7.1.5-16-2016-00005 azonosító számú („A Bükk Keleti Kapuja – A Szeleta Park Látogatóközpont 
kialakítása” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs 
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 
módosításáról

 1. A Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés f )  pontjában meghatározott 
jogkörében eljárva
a) egyetért a  GINOP-7.1.5-16-2016-00005 azonosító számú, „A Bükk Keleti Kapuja – A  Szeleta Park 

Látogatóközpont kialakítása” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével, 
az 1. melléklet szerint,

b) hozzájárul, hogy az  európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye 
támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján 
a projekt keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra,

c) egyetért a  projekt 1.  melléklet szerinti többlettámogatásának a  Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 
Program 7. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,

d) egyetért a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2021. augusztus 31.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 

1006/2016.  (I.  18.) Korm. határozat 1.  melléklet 7.  pontjában foglalt táblázat C:6 mezőjében a „4,31” szövegrész 
helyébe az „5,11” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1500/2021. (VII. 23.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás

(forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(forint)

Megnövelt támogatás 

legfeljebb

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
GINOP-7.1.5-16-

2016-00005

A Bükk Keleti Kapuja 
– A Szeleta Park 

Látogatóközpont 
kialakítása

Bükki Nemzeti Park 
Igazgatóság

1 399 755 202 800 859 243 2 200 614 445

Az egyik legfontosabb „ősemberbarlang”  
a Szeleta-barlang, a Szeleta-kultúra névadó 
lelőhelye. Erre az ősrégészeti lelőhelyre és  
a Bükk őstörténetére alapozva a projekt célja 
a Szeleta Park Látogatóközpont és kapcsolódó 
létesítményeinek létrehozása, a központ 
környezetének kialakítása.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 139. szám 6497

A miniszterelnök 40/2021. (VII. 23.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 236.  § (1)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva 
– a Miniszterelnökséget vezető miniszter előterjesztésére – megállapítom, hogy

Dányi Gábor Zoltánnak, a  Miniszterelnökség helyettes államtitkárának e  megbízatása a  kormányzati igazgatásról 
szóló 2018. évi CXXV. törvény 239. § (1) bekezdése alapján történt lemondására tekintettel

– 2021. július 31-ei hatállyal – megszűnik, egyidejűleg

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 234.  § (1)  bekezdése alapján – a  Miniszterelnökséget 
vezető miniszter javaslatára –

Hunya Balázst a Miniszterelnökség helyettes államtitkárává

– 2021. augusztus 1-jei hatállyal – kinevezem.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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