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Kormányrendeletek

A Kormány 214/2021. (IV. 30.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó horgászatra vonatkozó speciális szabályokról
A Kormány a Magyar Országos Horgász Szövetség megkeresése alapján, az átoltottság emelkedő számára figyelemmel,
a regisztrált szabálykövető szabadidős, rekreációs horgásztevékenységet támogatva, a koronavírus ellen védett személyek
részére lehetővé teszi az éjszakai horgászatot, ennek érdekében
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 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány 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)	E rendelet alkalmazásában koronavírus ellen védett személy az, aki ezt a koronavírus elleni védettség igazolásáról
szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti hatósági igazolvány (a továbbiakban: védettségi igazolvány)
bemutatásával igazolja.
(2) A koronavírus elleni védettség igazolása során az érintett a védettségi igazolványon feltüntetett személyazonosság
igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható.
(3) A védettségi igazolvány meglétét ellenőrző szerv vagy személy jogosult az érintett személyazonosság igazolására
alkalmas hatósági igazolványán szereplő adatok megismerésére azzal, hogy az adatokat semmilyen módon nem
rögzítheti, ha az ellenőrzött személy tevékenysége e rendeletnek és a horgászatra vonatkozó jogszabályoknak
megfelel.

2. §

(1) Az a koronavírus ellen védett személy, aki rendelkezik Magyar Horgászkártyával (a továbbiakban: horgász),
a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.)
Korm. rendeletben meghatározott kijárási tilalom időszakában (a továbbiakban: kijárási tilalom) jogosult
a halgazdálkodási vízterület és haltermelési létesítmény területén, valamint azok partján tartózkodni horgászati
tevékenység végezése céljából.
(2) A horgász a halgazdálkodási vízterület és haltermelési létesítmény helyszínéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre,
illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából a kijárási tilalom időszakában a lakóhelyét, a tartózkodási helyét
vagy a szálláshelyét elhagyhatja.
(3) Az (1) és (2) bekezdés alkalmazható a védettségi igazolvánnyal rendelkező személy felügyelete alatt lévő
tizennyolcadik életévét be nem töltött személyre is.
(4) A horgász a koronavírus elleni védettség igazolása mellett a jogosultságát
a)
az állami horgászjegy vagy a turista állami horgászjegy és a területi jegy együttes felmutatásával vagy
b)
a haltermelési létesítményben történő horgászat esetén az állami horgászjegy vagy a turista állami
horgászjegy felmutatásával
igazolja.
(5) A nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halgazdálkodásra jogosultja vagy halőrei és a haltermelési
létesítmény üzemeltetője vagy vezetője, az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja köteles annak a személynek
a halgazdálkodási vízterület és haltermelési létesítmény területén tartózkodását megakadályozni, aki a koronavírus
elleni védettségét és a horgászatra való jogosultságát nem igazolja, vagy nem végez horgászati tevékenységet.

3. §		
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.)
Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében az „e rendeletben” szövegrész helyébe a „kormányrendeletben” szöveg lép.
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4. §

(1)	Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

5. §

(1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény
hatályvesztéséig meghosszabbítja.
(2)	Ez a rendelet 2021. május 23-án hatályát veszti.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 215/2021. (IV. 30.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet, valamint a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló
104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1/A. alcíme a következő 2/B. §-sal egészül ki:
„2/B. § (1) A 2/A. §-ban foglaltakon túl e rendelet alkalmazásában koronavírus ellen védett személy, aki
a) olyan állam által kiállított védettségi igazolással rendelkezik, amely állam által kiállított védettségi igazolást
Magyarország elismeri és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter a határrendészetért felelős miniszterrel
egyetértésében kiadott rendeletében megállapította, és
b) koronavírus elleni védettségét az a) pont szerinti állam által a részére kiállított koronavírus elleni védettségi
igazolás bemutatásával igazolja.
(2) A koronavírus elleni védettség igazolása során az (1) bekezdés szerinti személy a személyazonosításra alkalmas
igazolványa vagy az útiokmánya bemutatására külön is felhívható.”
2. §		
Az R. 22. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a rendőrség az ellenőrzés során, vagy a rendőrség a katona értesítése alapján a 10. § (1), (6), (7), (9) és
(10) bekezdése, – a szálláshely üzemeltetője által üzemeltetett helyszín esetében – a 13. §-a szerinti kötelezettség
megszegéséről szerez tudomást, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 38/B. §-ától
eltérően
a) 200 000 forinttól 3 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki,
b) a szálláshelyet legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.
3. §		
Az R.
a)
22. § (2) bekezdésében az „a 13. §” szövegrész helyébe az „– a szálláshely üzemeltetője által üzemeltetett
helyszín kivételével – a 13. §” szöveg,
b)
22. § (3) bekezdésében az „a (2) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe az „a (2) és (2a) bekezdés szerinti”
szöveg,
c)
22. § (4) bekezdésében az „A (2) bekezdés a) pontja szerinti” szövegrész helyébe az „A (2) bekezdés a) pontja,
valamint a (2a) bekezdés a) pontja szerinti” szöveg,
d)
22. § (5) bekezdésében az „A (2) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe az „A (2) és (2a) bekezdés szerinti”
szöveg,
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e)

22. § (6) bekezdésében az „a (2) bekezdésben meghatározott” szövegrész helyébe az „a (2) és a (2a) bekezdésben
meghatározott” szöveg

lép.
4. §		
Hatályát veszti az R.
a)
11. §-ában az „és 10.” szövegrész,
b)
11. § g) pontja,
c)
22. § (2) bekezdésében az „a 10. § (6) bekezdése,” szövegrész.

2. A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 1. alcíme a következő
1/B. §-sal egészül ki:
„1/B. § (1) Az 1/A. §-ban foglaltakon túl e rendelet alkalmazásában koronavírus ellen védett személy, aki
a) olyan állam által kiállított védettségi igazolással rendelkezik, amely állam által kiállított védettségi igazolást
Magyarország elismeri és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter a határrendészetért felelős miniszterrel
egyetértésében kiadott rendeletében megállapította, és
b) koronavírus elleni védettségét az a) pont szerinti állam által a részére kiállított koronavírus elleni védettségi
igazolás bemutatásával igazolja.
(2) A koronavírus elleni védettség igazolása során az (1) bekezdés szerinti személy a személyazonosításra alkalmas
igazolványa vagy az útiokmánya bemutatására külön is felhívható.”

3. Záró rendelkezések
6. §		
Ez a rendelet 2021. május 1-jén 1 órakor lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 216/2021. (IV. 30.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt a bírósági és ügyészségi szervezeti és jogállási törvények egyes rendelkezéseinek
eltérő alkalmazásáról szóló 531/2020. (XI. 28.) 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. §		
Hatályát veszti a veszélyhelyzet ideje alatt a bírósági és ügyészségi szervezeti és jogállási törvények egyes
rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 531/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 5. §-a és 10. §-a.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 217/2021. (IV. 30.) Korm. rendelete
a doktori értekezés benyújtására előírt határidőnek a veszélyhelyzet idején történő meghosszabbításáról
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 53. § (4) bekezdésétől eltérően a komplex vizsgát követő
négy tanéven belül kell a doktori szabályzatban meghatározottak szerinti doktori értekezést benyújtania annak,
aki a komplex vizsgáját 2018. február 1-je és 2021. május 10-e között teljesítette. Ez a határidő különös méltánylást
érdemlő esetekben legfeljebb egy évvel a doktori szabályzatban meghatározottak szerint meghosszabbítható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott doktorandusz fokozatszerzési eljárásában a hallgatói jogviszony szünetelése
legfeljebb négy félév lehet.

2. §

(1)	Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. §

(1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény
hatályvesztéséig meghosszabbítja.
(2)	Ez a rendelet 2021. május 23-án hatályát veszti.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 218/2021. (IV. 30.) Korm. rendelete
a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A kereskedő az 1. melléklet A) pontja szerinti adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve
a nyitvatartási idő hosszabb ideig, de legalább egy hétig fennálló változását az azt megelőző nyolc napon belül
köteles bejelenteni a jegyzőnek. A nyitvatartási idő rövidebb ideig fennálló, egy hetet el nem érő változása esetén
bejelentési kötelezettség nem terheli a kereskedőt. A nyitvatartási idő rövidebb ideig fennálló, egy hetet el nem érő
változása a nyilvántartásban feltüntetett nyitvatartási időnél csak rövidebb lehet. A kereskedő a nyitvatartási idő
rövidebb ideig fennálló, egy hetet el nem érő változásáról a nyitvatartási idő kifüggesztésével köteles tájékoztatni
a vásárlót.”
2. §		
A Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kereskedő a működési engedély megadását követően az 1. melléklet B) pontjában megjelölt adatokban
bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitvatartási idő hosszabb ideig, de legalább egy hétig fennálló
változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek. A nyitvatartási idő rövidebb ideig
fennálló, egy hetet el nem érő változása esetén bejelentési kötelezettség nem terheli a kereskedőt. A nyitvatartási
idő rövidebb ideig fennálló, egy hetet el nem érő változása a nyilvántartásban feltüntetett nyitvatartási időnél
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csak rövidebb lehet. A kereskedő a nyitvatartási idő rövidebb ideig fennálló, egy hetet el nem érő változásáról
a nyitvatartási idő kifüggesztésével köteles tájékoztatni a vásárlót.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
4. §		
Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 8., 9. és 16. cikkének való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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IV.

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint
az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 8/2021. (IV. 30.) MNB rendelete
a „Millenniumi Földalatti Vasút” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §

(1) A Magyar Nemzeti Bank – a Millenniumi Földalatti Vasút megnyitásának 125. évfordulója alkalmából – „Millenniumi
Földalatti Vasút” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás időpontja: 2021. május 3.

2. §

(1) Az emlékérme fekvő téglalap alakú, 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 27 gramm, mérete 39,6 × 26,4 mm,
széle sima.
(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben a Millenniumi Földalatti Vasút egyik megállójának – egy XIX. századi rajz
alapján készült − ábrázolása látható, korabeli ruhákba öltözött személyekkel a megálló felszíni bejáratánál és
a felszín alatti megállóban. Az ábrázolás feletti három vízszintes sorban, jobbra rendezve a „MAGYARORSZÁG” felirat,
a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, az emlékérme szélén, lent, bal oldalon a „BP.” verdejel olvasható.
Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapján a Millenniumi Földalatti Vasút BFKVV-féle faburkolatú motorkocsijának ábrázolása látható,
oldalnézetből. Az ábrázolás feletti két vízszintes sorban, középen a „MILLENNIUMI FÖLDALATTI” és a „VASÚT” felirat,
az ábrázolás alatt, bal oldalon az „1896” felirat, jobb oldalon a „2021” verési évszám olvasható. Az emlékérme szélén
a Millenniumi Földalatti Vasút állomásainak elnevezéseit szegélyező Zsolnay-csempeminta ábrázolása látható.
Bitó Balázs tervezőművész mesterjegye a motorkocsi ábrázolásába illesztve látható. Az emlékérme hátlapjának
képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §		
Az emlékérméből 8000 darab készíthető, patinázott kivitelben.
4. §		
Ez a rendelet 2021. május 3-án lép hatályba.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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V.

2879

A Kormány tagjainak rendeletei

Az igazságügyi miniszter 3/2021. (IV. 30.) IM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendeletnek
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény hatálybalépésével
összefüggő módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 9. alpontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §		
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendelet (a továbbiakban:
IM rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az előirányzatok tartalmazzák a felhasználásukkal kapcsolatban felmerülő költségek, így különösen a kincstár
által a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáért felszámított díj, a postaköltség, a fordítási, tolmácsolási, szakértői
költség fedezetét is.”
2. §		
Az IM rendelet 3/A. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„5. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. § (4a) és (4b) bekezdése szerinti vállalkozás,”
3. §		
Az IM rendelet a következő 6/C. §-sal egészül ki:
„6/C. § E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.)
IM rendeletnek a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény hatálybalépésével
összefüggő módosításáról szóló 3/2021. (IV. 30.) IM rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított
rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
4. §		
Az IM rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § Az 1. mellékletben szereplő, az IM szakmai programok és egyéb kötelezettségek támogatása fejezeti kezelésű
előirányzat esetében – amennyiben a támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban:
EUMSZ) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül –
a) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,
b) a 360/2012/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű közszolgáltatási támogatás,
c) a 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti közszolgáltatásért járó ellentételezés,
d) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikke szerinti, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító
támogatás
nyújtható.”
5. §		
Az IM rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikke szerinti, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító
támogatást a kedvezményezett – a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (3) bekezdés utolsó albekezdése
kivételével – nem használhatja a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdés c)–d) pontjában, az 1. cikk
(3) bekezdés a)–d) pontjában és az 53. cikk (10) bekezdésében meghatározott kizárt ágazatokra, továbbá nem
nyújtható támogatás
a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás
visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget,
b) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
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c) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve azt a vállalkozást, amely 2019. december 31-én nem volt nehéz
helyzetben, de 2020. január 1. és 2021. június 30. között nehéz helyzetbe került.”
6. §		
Az IM rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § Amennyiben a támogatás az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül,
a) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás esetén 2024. június 30-ig,
b) a 360/2012/EU bizottsági rendelet szerinti közszolgáltatási csekély összegű támogatás esetén 2024. június 30-ig,
c) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikke szerinti, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító
támogatás esetén 2024. június 30-ig
lehet támogatási döntést hozni.”
7. §		
Az IM rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § E rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat F:3 mező b) és c) pontjaiban foglaltak a bűncselekmények áldozatainak
jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi
kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikkének való
megfelelést szolgálják.”
8. §		
Az IM rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
9. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Varga Judit s. k.,
igazságügyi miniszter

„1. melléklet a 10/2015. (V. 29.) IM rendelethez

X. Igazságügyi Minisztérium 2021. évi fejezeti kezelésű előirányzatainak feladatterve
A

Áht.
azonosító

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoport

E

Jogcímnév

F

G

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Az előirányzat felhasználható

a) költségvetési szerv,
gazdálkodó szervezet,
államháztartáson belüli
szervezet, fejezeti kezelésű
előirányzat, államháztartáson
kívüli jogi személy vagy jogi
személyiség nélküli
szervezet, nemzetközi
szervezet

H

Támogatás
biztosításának módja

I

Támogatási
előleg

J

Rendelkezésre bocsátás
módja

K

Visszafizetés
határideje

L

Biztosíték

M

N

O

Kezelőszerv

Lebonyolító
szerv

Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

–

–

–

Fejezeti kezelésű előirányzatok

1
2

B

001052

IM szakmai programok és egyéb kötelezettségek
támogatása

a) a miniszter irányítása, felügyelete alá
tartozó szervezet és a miniszter felelősségi
körébe tartozó feladat, szakmai program
támogatására, így különösen
aa) kutatási, valamint kulturális célú
támogatásokra,
ab) a miniszter személyéhez kötődő egyéb
szakmai rendezvényekre és az ehhez
kapcsolódó kommunikációs feladatokra,
ac) a központi forrásokból nem
finanszírozott fejezeti feladatokhoz
szükséges kiadások teljesítésére,
ad) a miniszter által adott kitüntetések,
díjak és egyéb elismerések egyes
kiadásainak fedezetére;

b) költségvetési szerv,
államháztartáson kívüli jogi
személy vagy jogi
személyiség nélküli szervezet

c) a minisztérium közfeladatai ellátásához
a jogszabályalkotás során az
igazságszolgáltatásban tetemes
tapasztalatot szerzett szakemberek
időszaki bevonásával felmerülő kiadások
fedezetére, így különösen a nevezettek
kirendelésére vonatkozó jogszabályok
alapján – a folyamatos feladatellátás
biztosítása érdekében –
a foglalkoztatásukhoz szükséges források
fedezetére;

c) költségvetési szerv,
államháztartáson kívüli jogi
személy vagy jogi
személyiség nélküli szervezet,
természetes személy

d) a nemzetközi szervezeti tagságból
adódó tagdíjak és ugyanezen
szervezeteknek fizetendő tagállami
hozzájárulásból adódó – megállapodáson
vagy a nemzetközi szervezet belső
előírásán alapuló – egyéb költségek,
valamint a nemzetközi szervezetek
üléseinek tartalmi előkészítéséhez
szükséges szakértői munkák
finanszírozására, a miniszter felelősségi
körébe tartozó valamennyi nemzetközi
kötelezettséggel összefüggő kiadások,
továbbá a miniszter felelősségi körébe
tartozó feladatokkal összefüggő fordítási
díjak fedezetére;

d) nemzetközi szervezet,
államháztartáson belüli
szervezet, államháztartáson
kívüli jogi személy vagy jogi
személyiség nélküli
szervezet, természetes
személy

e) a határon átnyúló tartási ügyekben
történő központi hatósági feladatok

e) természetes személy

A határon átnyúló
tartási ügyekben
történő központi
hatósági feladatok
kivételével előleg
biztosítható.

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő
kifizetéssel – időarányosan
vagy teljesítésarányosan

–

támogatási
jogviszony
létesítése esetén
az Ávr. 84. §
(2) bekezdése
szerint

A határon átnyúló tartási
ügyekben történő
központi hatósági
feladatok, valamint
az EU utazási
költségtérítések esetében
a kifizetésre más fizetési
kötelezettségek alapján
kerül sor.
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b) a közpolitikai céllal összefüggő
jogtudományi kutatásokhoz és
jogtudományi tanulmányi
tehetséggondozási rendszer
kialakításához, valamint tartós
működtetéséhez biztosítandó támogatásra,
így különösen
ba) az egyes vidéki egyetemeken, nappali
tagozaton tanuló, az osztatlan jogász
mesterszakon hallgatói jogviszonnyal
rendelkezők kiemelkedő tanulmányi
eredményéhez és a tudományos
munkában történő aktív
közreműködéséhez,
bb) állam- és jogtudományi témakörben
folytatott tudományos munka, oktatási,
kutatási tevékenység végzéséhez,
bc) a felhasználással összefüggésben
a minisztériumnál, illetve az egyetemeknél
felmerülő egyes kiadások fedezetére;

A határon átnyúló tartási
ügyekben történő
központi hatósági
feladatok, valamint
az EU utazási
költségtérítések
kivételével egyedi
döntéssel vagy pályázati
úton.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 76. szám

1. melléklet a 3/2021. (IV. 30.) IM rendelethez
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végrehajtásával összefüggő pénzügyi
műveletek elszámolására;

3

385539

Igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozó jogszabályok
alapján teljesítendő fizetési kötelezettségek

f) az Európai Unió tanácsi ülésein való
részvétellel kapcsolatban felmerülő utazási
költségekkel összefüggő pénzügyi
műveletek elszámolására;

f) költségvetési szerv

g) az előre nem tervezett, de az év közben
szükségessé váló feladatok megoldására,
eseti jellegű, elháríthatatlan igények
finanszírozására.

g) költségvetési szerv,
gazdálkodó szervezet,
államháztartáson belüli
szervezet, fejezeti kezelésű
előirányzat, államháztartáson
kívüli jogi személy vagy jogi
személyiség nélküli szervezet
a) természetes személy, jogi
személy

a) Az előirányzat felhasználható
a büntetőeljárásról szóló törvény alapján
aa) az egyszerűsített kártalanítási eljárás
során létrejött írásbeli megállapodásban
megállapított kártalanítás,
ab) az állam ellen indított kártalanítási és
kártérítési perben
a felperes részére a jogerős bírósági
határozatban megállapított kártalanítás és
kártérítés,
ac) az aa)–ab) pontokban rögzítettek
járulékai, az ezekkel összefüggő banki,
kincstári díjak, jutalékok, költségek és
postaköltség megfizetésére.

A kifizetésre más fizetési
kötelezettségek alapján
kerül sor.

–

közvetlen kifizetés
a vonatkozó jogszabályokban
foglaltak szerint

–

–

–

–

–

A perekkel összefüggésben az államot
megillető, befolyt követeléseket az
előirányzat javára, a beszedéssel
kapcsolatban teljesített kiadásokat az
előirányzat terhére kell elszámolni.
b) Az előirányzat felhasználható a jogi
segítségnyújtásról szóló 2003. évi
LXXX. törvény (a továbbiakban: Jst.)
alapján, a peren kívüli támogatások esetén
a jogi szolgáltatást végző jogi segítő
díjának állam általi térítésére vagy
megelőlegezésére, a polgári és büntető
eljárásokban a fél helyett az állam által
kifizetendő vagy előlegezendő pártfogó
ügyvéd díjának megfizetésére vagy
megelőlegezésre, az ezzel kapcsolatos
banki és postaköltség kifizetésére.

b) a Jst.-ben meghatározottak

Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá
az Európai Unió másik tagállamába
irányuló jogi segítségnyújtás iránti kérelem
lefordítására kirendelt szakfordító díjának
állam általi megtérítésére vagy annak
megelőlegezésére, az előirányzat javára
teljesítendő fizetési kötelezettség
elmaradásából eredő követelések
behajtása érdekében a jogi segítségnyújtó
szolgálat által tett intézkedések során
felmerült költségekre, így különösen
a végrehajtási költségre, a regisztrációs
díjra és a költségtérítésre.
Az előirányzat terhére kell teljesíteni
a Jst. 4. § (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott személy ügyében felmerülő
tolmácsolási és fordítási díjat is.

Az előirányzat terhére kifizethetőek
az áldozatsegítő eljárásokkal kapcsolatos
fordítási, tolmácsolási költségek,
az előirányzatból történő kifizetésekhez
kapcsolódó postaköltségek, továbbá
a számlavezetéshez, valamint

c) a bűncselekmények
áldozatainak segítéséről és
az állami kárenyhítésről szóló
törvényben meghatározottak
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c) Az előirányzat felhasználható
a bűncselekmények áldozatainak
segítéséről és az állami kárenyhítésről
szóló törvény alapján a bűncselekményt
vagy tulajdon elleni szabálysértést, illetve
bűncselekmény vagy tulajdon elleni
szabálysértés közvetlen
következményeként sérelmet elszenvedett
és emiatt életminőségükben veszélybe
került személyek anyagi sérelmei
enyhítésére.

d) Az előirányzat felhasználható az
igazságügyi miniszter feladatkörébe
tartozó, az Emberi Jogok Európai Bírósága
által hozott ítéletek, illetve határozatok
alapján az államot terhelő fizetési
kötelezettségek megtérítésével kapcsolatos
kifizetések, a büntetések, az intézkedések,
egyes kényszerintézkedések és
a szabálysértési elzárás végrehajtásáról
szóló 2013. évi CCXL. törvény szerinti
alapvető jogokat sértő elhelyezési
körülmények miatti kártalanítás, illetve
a kártalanításból történő – törvény szerinti –
kielégítések megfizetésére, valamint
az ezekkel összefüggő banki, kincstári
díjak, jutalékok, költségek és postaköltség
fedezetére.

d) természetes személy, jogi
személy

”
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az áldozatsegítő szolgálat által
az előirányzatból történő kifizetések
biztosítására nyitott fizetési számla
számlavezetéséhez kapcsolódó díjak.

2883

2884
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A külgazdasági és külügyminiszter 8/2021. (IV. 30.) KKM rendelete
a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet
módosításáról
A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138. § 2. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
40. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket
rendelem el:
1. §		
A védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet 1. §-a
a következő c) ponttal egészül ki:
[A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés
e) pontja szerinti, a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló kétoldalú megállapodást kötött ország:]
„c) Szlovén Köztársaság.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

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

A Kormány 1222/2021. (IV. 30.) Korm. határozata
egyes önkormányzati beruházások megvalósításához szükséges források biztosításáról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a
a)
15. Útépítés, útfelújítás támogatása Somogyvár és Gamás településeken címmel,
b)
16. A szentgotthárdi volt Kaszagyár helyzetének rendezése címmel és
c)
17. Klarissza-ház felújítása, közösségi tér kialakítása Piliscsabán címmel
történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 2 694 783 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el
a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási
Alap cím terhére, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a belügyminisztert, hogy a 2. pont szerinti előirányzat terhére,
a)
„Somogyvár Község Önkormányzatát érintően útfelújítás és útépítés megvalósítása a szükséges előkészítési
munkálatokkal” célra,
b)
„Szentgotthárd Város Önkormányzata esetében a volt Kaszagyári terület helyzetének rendezése érdekében
követelésvásárlás, valamint előkészítési, tervezési és bontási feladatok” célra,
c)
„Piliscsaba Város Önkormányzata esetében a Klarissza-ház II. ütemű felújítása vállalkozásfejlesztési központ
kialakítása érdekében, közösségi tér kialakítása” célra
az érintett önkormányzatok részére, támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának
részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, vissza nem
térítendő egyedi támogatást nyújtson;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
a forrás rendelkezésre állását követően azonnal
4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a belügyminiszter bevonásával – gondoskodjon legfeljebb 1 185 000 000 forint
rendelkezésre állásáról a szentgotthárdi volt Kaszagyár területének rekultivációjához, valamint oktatási és kulturális
központ kialakításához a 3. pont b) alpontja szerinti feladatok végrehajtását követően.
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
a 2022. évben, a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1222/2021. (IV. 30.) Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
szám szám szám cím cím
előir.
név
Államháztartási
csop. szám szám
egyedi azonosító
szám
391817

IX.

15

391828

16

391839

17

374873

XLII.

43

K8
K8
K8
K5

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Helyi önkormányzatok támogatásai
Útépítés, útfelújítás támogatása Somogyvár és Gamás településeken
Egyéb felhalmozási célú kiadások
A szentgotthárdi volt Kaszagyár helyzetének rendezése
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Klarissza-ház felújítása, közösségi tér kialakítása Piliscsabán
Egyéb felhalmozási célú kiadások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Központi Maradványelszámolási Alap
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

1 430 000 000
715 000 000
549 783 000
-2 694 783 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
szám szám szám cím cím
előir.
név
Államháztartási
csop. szám szám
egyedi azonosító
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
szám szám szám cím cím
előir.
név
Államháztartási
csop. szám szám
egyedi azonosító
szám

Cím
név

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal

I.n.év
2 694 783 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

2 694 783 000
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* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Összesen
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A Kormány 1223/2021. (IV. 30.) Korm. határozata
a szolnoki „Véső úti R.A.J.T.” című projekt többletforrásának biztosításáról
A Kormány
1. egyetért a szolnoki „Véső úti R.A.J.T.” című projekt Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) általi további megvalósításával azzal, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
keretében korábban finanszírozott támogatáson felül további 727 571 562 forint összegű költségvetési
támogatással valósuljon meg;
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 20. A szolnoki „Véső úti R.A.J.T.” című projekt többletforrásának
biztosítása címmel történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – az 1. pont szerinti fejlesztés megvalósítása
érdekében – elrendeli 727 571 562 forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása cím, 1. A helyi
önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai fejezet, 20. A szolnoki „Véső úti R.A.J.T.” című projekt többletforrásának biztosítása cím
javára az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3. pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, az abban
meghatározott támogatási célra, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül vissza nem térítendő egyedi
támogatást nyújtson az Önkormányzat részére támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és
elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;
5. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 4. pont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói okirat
kiadását követően folyósítsa az Önkormányzat számára;
6. felhívja a pénzügyminisztert, hogy biztosítson 727 571 562 forint forrást a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai fejezet javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
2021. július 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1223/2021. (IV. 30.) Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.

Államház- Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
tartási
szám szám szám cím
cím
előir.
név
egyedi
csop. szám szám
azonosító
szám
IX.
380073

2

1

K5

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

KIADÁSOK

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Helyi önkormányzatok támogatásai
A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása
Egyéb működési célú kiadások

forintban
Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

-727 571 562

391951
20
A szolnoki „Véső úti R.A.J.T.” című projekt többletforrásának biztosítása
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

727 571 562
forintban

Államház- Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
tartási
szám szám szám cím
cím
előir.
név
egyedi
csop. szám szám
azonosító
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

BEVÉTEL

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államház- Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
tartási
szám szám szám cím
cím
előir.
név
egyedi
csop. szám szám
azonosító
szám

Cím
név

Alcím
név

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

TÁMOGATÁS

Jogcím
név

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal

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

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Összesen

I. n.év
727 571 562

II. n.év
727 571 562

III. n.év

IV. n.év
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Magyar Államkincstár 1 példány

Jogcím
csop.
név

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.

