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III. Kormányrendeletek

A Kormány 317/2021. (VI. 9.) Korm. rendelete
a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 
637/2020. (XII. 22.) 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 hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.)  
Korm. rendelet [a továbbiakban: 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet] a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § (1) A Törvény 7. § (2) bekezdésétől eltérően a fizetési moratórium 2021. szeptember 30. napjáig tart.
(2) A Törvény 7. § (4) bekezdésétől eltérően a fizetési moratórium alatt lejáró szerződés 2021. szeptember 30. napjáig 
meghosszabbodik.
(3) A Törvény 12. § (1) bekezdésétől eltérően a Törvény 12. §-a szerinti fizetési haladék 2021. szeptember 30-ig tart.”

 (2) A 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában a „2021. június 30-ig” szövegrész helyébe 
a „2021. szeptember 30-ig” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 318/2021. (VI. 9.) Korm. rendelete
a koronavírus-világjárványt követő, a gazdaság újraindítását elősegítő adózási 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 8.  § 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. Adóigazgatási szabályok

1. §  Az adózás rendjéről szóló 2017.  évi CL.  törvény (a  továbbiakban: Art.) és az  adóigazgatási rendtartásról szóló 
2017. évi CLI. törvény rendelkezéseit az ezen alcímben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) Az  Art. 198. és 199.  §-a szerinti kedvezményeken túl, az  adóhatóság az  adózónak és az  adó megfizetésére 
kötelezett személynek a 2021. december 31-ig előterjesztett kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott, legfeljebb  
ötmillió forint összegű adóra, egy alkalommal, legfeljebb hat havi pótlékmentes fizetési halasztást vagy legfeljebb 
tizenkét havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez, ha a  kérelmező a  kérelem benyújtásával egyidejűleg 
valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti eljárás ügyintézési határideje tizenöt nap.
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3. § (1) Az  Art. 201.  § (2)  bekezdésétől eltérően az  adóhatóság a  nem természetes személy adózónak és az  adó 
megfizetésére kötelezett személynek (e § alkalmazásában a  továbbiakban együtt: adózó) a  2021. december 31-ig 
előterjesztett kérelmére az őt terhelő adótartozást egy alkalommal, legfeljebb húsz százalékkal, de ötmillió forintot 
meg nem haladó összegben mérsékli, ha az  adótartozás megfizetése a  kérelmező gazdálkodási tevékenységét 
a  veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené. Az  adómérséklés csak egy adónem tekintetében 
kérelmezhető.

 (2) Az  adótartozás e  § szerinti mérséklése esetén a  fennmaradó összegre a  2.  § szerinti fizetési kedvezmény nem 
engedélyezhető. Az  adótartozás e  § szerinti mérséklése nem engedélyezhető, ha az  adóhatóság az  adózó részére 
a 2. § szerinti fizetési kedvezményt engedélyezett.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti eljárás ügyintézési határideje tizenöt nap.

2. A turisztikai ágazattal összefüggő köztehercsökkentés

4. §  A turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezettet a  2021. január 1. napjától 2021. december 31. 
napjáig terjedő időszakra nem terheli turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség, erre az  időszakra 
a turizmusfejlesztési hozzájárulást nem kell megállapítania, bevallania és megfizetnie.

3. A szociális hozzájárulási adó kötelezettséggel összefüggő szabályok

5. § (1) A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocho tv.) 1. § (4) bekezdés a) pontjától 
eltérően a  2021.  évben adott juttatások tekintetében nem terheli adókötelezettség a  Széchenyi Pihenő Kártya 
kártyaszámlájára utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összeget.

 (2) A  Szocho tv. 1.  § (4)  bekezdés b)  pontjától eltérően nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni a  személyi 
jövedelemadóról szóló 1995.  évi CXVII.  törvény (a  továbbiakban: Szja tv.) 70.  § (4) és (5)  bekezdése szerinti 
reprezentáció és üzleti ajándék juttatása után, ha a  juttatás e  rendelet hatálybalépésének napja és 
a 2021. december 31. közötti időszakban történik.

 (3) A  Szocho tv. 11.  § (2)  bekezdésétől eltérően e  rendelet hatálybalépésének napja és 2021. december 31. között 
létrejött munkaviszony esetében munkaerőpiacra lépő az  is, aki az  állami adó- és vámhatóság rendelkezésére 
álló adatok szerint a  kedvezményezett foglalkoztatás kezdetének hónapját megelőző 183 napon belül legfeljebb  
92 napig rendelkezett a  társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló  
2019.  évi CXXII.  törvény szerinti biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal, egyéni, társas vállalkozói 
jogviszonnyal.

4. A Széchenyi Pihenő Kártya formájában – béren kívüli juttatásként – adható összeg emelése

6. § (1) A  Széchenyi Pihenő Kártyára adott munkáltatói támogatás juttatására a  veszélyhelyzet megszűnésével 
összefüggő átmeneti szabályokról és a  járványügyi készültségről szóló 2020.  évi LVIII.  törvény 40.  §-ától eltérően  
a 2021. év tekintetében a (2) és (3) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.

 (2) A 2021. évben az Szja tv. 71. § (1) bekezdésétől eltérően a Széchenyi Pihenő Kártya
a) szálláshely alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 400 ezer forint,
b) vendéglátás alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 265 ezer forint,
c) szabadidő alszámlájára utal utalt támogatás legfeljebb évi 135 ezer forint
összegig minősül béren kívüli juttatásnak.

 (3) A 2021. évben az Szja tv. 70. § (8) bekezdésétől eltérően az éves rekreációs keretösszeg
a) – ha a munkáltató költségvetési szerv –

aa) évi 400 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll,
ab) a  400 ezer forintnak a  munkavállaló által az  adott munkáltatónál az  adóévben a  juttatás alapjául 

szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a  munkavállaló munkaviszonya csak 
az év egy részében áll fenn,

ac) évi 400 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg,
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b) más munkáltató esetében
ba) évi 800 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll,
bb) a  800 ezer forintnak a  munkavállaló által az  adott munkáltatónál az  adóévben a  juttatás alapjául 

szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a  munkavállaló munkaviszonya csak 
az év egy részében áll fenn,

bc) évi 800 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg.

5. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 8. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

8. § (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.

9. §  Hatályát veszti az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) 
Korm. rendelet 2/A. § a) pontja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 319/2021. (VI. 9.) Korm. rendelete
az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló  
498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

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

1. §  Az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet 
a következő 2/B. §-sal egészül ki:
„2/B.  § A  2021. január 1. napja és 2021. június 30. napja közötti időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni 
idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, 
befizetnie, a  megállapított, de be nem szedett adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be kell vallania 
az adóhatósághoz.”

2. §  Hatályát veszti az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) 
Korm. rendelet
a) 1. §-a,
b) 2/A. § b) pontja.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § a) pontja 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 320/2021. (VI. 9.) Korm. rendelete
a koronavírus-világjárvány által okozott megbetegedésben elhunytak hozzátartozóival összefüggő egyes 
adatkezelési rendelkezésekről

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

1. § (1) A koronavírus-világjárvány által okozott megbetegedésben elhunytak hozzátartozóinak megsegítésére létrehozott, 
közhasznú tevékenységet végző alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) a  koronavírus-járvány miatt elhunyt 
személy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozójának 
(a továbbiakban: kedvezményezett) az  Alapítványhoz benyújtott támogatásra irányuló kérelme esetén, a  kincstár 
által vezetett, a  (2)  bekezdés szerinti nyilvántartásokból adatigénylés útján ellenőrzi a  kedvezményezett 
támogatásra való jogosultságát.

 (2) A  kincstár az  Alapítvány részére a  kedvezményezett vonatkozásában az  Alapítvány írásos megkeresése alapján  
15 napon belül adatot szolgáltat
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18/B. §-a szerinti nyilvántartásból 

a nyilvántartásban szereplő ellátásra való jogosultság fennállása esetén az ellátás összegéről,
b) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96.  §-a szerinti nyilvántartásból 

a  nyilvántartásban szereplő ellátásra való jogosultság fennállása esetén a  megállapított, illetve folyósított 
ellátás összegéről,

c) a családtámogatásokról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 45.  §-a szerinti nyilvántartásból a  nyilvántartásban 
szereplő ellátásra való jogosultság fennállása esetén az ellátás összegéről.

 (3) Az Alapítvány a (2) bekezdés szerinti megkeresésében megjelöli a kedvezményezett természetes személyazonosító 
adatait, valamint a Társadalombiztosítási Azonosító Jelét.

 (4) Az  Alapítvány a  (2)  bekezdés szerinti, a  kincstárhoz első alkalommal benyújtott kérelemmel egyidejűleg 
az  Alapítvány alapító okiratát is megküldi a  kincstár részére a  közhasznú jogállás, valamint a  koronavírus-
világjárvány miatt hozzátartozójukat elveszítő személyek megsegítésére irányuló cél ellenőrzése érdekében. 
Az Alapítvány az alapító okirat módosítása esetén – a módosítást követően benyújtott első kérelemmel egyidejűleg –  
az alapító okiratot ismételten megküldi a kincstárnak.

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 a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát 
veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 321/2021. (VI. 9.) Korm. rendelete
a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet külföldön beadott oltással 
kapcsolatos módosításáról

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

1. §  A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 3.  § 
(2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Ha az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti oltás beadására
a) az Európai Unió valamely tagállamában vagy valamelyik európai uniós tagjelölt országban,
b) a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállamában,
c) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete valamely tagállamában,
d) az Oroszországi Föderációban,
e) a Kínai Népköztársaságban,
f ) az Egyesült Arab Emírségekben,
g) a Bahreini Királyságban,
h) a  Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa tagállamaiban: Azerbajdzsáni Köztársaságban, Kazah 
Köztársaságban, Kirgiz Köztársaságban, Török Köztársaságban, Üzbég Köztársaságban vagy
i) a  külpolitikáért felelős miniszternek a  közbiztonságért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében 
megjelölt országban
került sor, a  védettségi igazolványt a  külföldön beoltott magyar állampolgár, valamint Magyarország területén  
180 napon belül 90 napot meghaladóan jogszerűen tartózkodó nem magyar állampolgár részére a  hatóság 
15 napon belül – a  2.  § (8)  bekezdésében meghatározottak szerint, díjmentesen – bármely kormányablakban 
személyesen vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti 
elektronikus úton benyújtott kérelemre állítja ki.”

2. §  Az R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11.  § Felhatalmazást kap a  külpolitikáért felelős miniszter, hogy a  közbiztonságért felelős miniszterrel 
egyetértésben rendeletben állapítsa meg azokat – a  3.  § (2a)  bekezdésében fel nem sorolt – országokat, 
amely országokban beoltott magyar állampolgárok, valamint Magyarország területén 180 napon belül  
90 napot meghaladóan jogszerűen tartózkodó nem magyar állampolgárok vonatkozásában alkalmazni kell a  3.  § 
(2a)–(2g) bekezdését.”

3. §  Ez a rendelet 2021. június 28-án lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 322/2021. (VI. 9.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt egyes építésügyi közigazgatási hatósági döntésekkel összefüggő eltérő 
szabályok megállapításáról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 4.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, 
valamint az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján engedélyezett építési tevékenységre vonatkozó 
végleges építési engedély, elvi építési keretengedély, telepítési engedély vagy bontási engedély, amelynek hatálya 
2020. december 15-e és 2021. november 23-a közötti időben járt vagy jár le, meghosszabbodik az  engedély 
hatályának lejártától számított további egy évvel.

2. § (1) Ha az  1.  § szerinti engedélyek vonatkozásában 2020. december 15-e és e  rendelet hatálybalépése közötti 
időszakban az  engedély hatályának lejártával összefüggésben a  hatóság kötelezettséget állapított meg, 
a kötelezettségnek nem kell eleget tenni. A már kifizetett bírság visszatérítése iránt a hatóság intézkedik.

 (2) Ha e  rendelet hatálybalépésekor az  1.  § szerinti engedélyek vonatkozásában az  engedély hatályának lejártával 
összefüggésben eljárás van folyamatban, a hatóság az eljárást megszünteti.

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

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 323/2021. (VI. 9.) Korm. rendelete
az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletekkel összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról szóló  
559/2020. (XII. 4.) 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. §  Az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletekkel összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 559/2020. (XII. 4.) 
Korm. rendelet [a továbbiakban: 559/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet] a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A.  § (1) A  személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a  továbbiakban: Sztv.) 15/A.  § 
(1)  bekezdése alapján piacfelügyeleti díj fizetésére köteles közlekedési szolgáltató (a  továbbiakban: szolgáltató) 
2021. évre piacfelügyeleti díjként az Sztv. 1. melléklete szerint meghatározott összeg 50%-át fizeti meg.
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(2) Az  autóbuszos közúti személyszállítási tevékenységre, a  közlekedésszervező tevékenységére vonatkozó 
piacfelügyeleti eljárásra és a  piacfelügyeleti díj megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról, továbbá 
a piacfelügyeleti bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló 43/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 
[a  továbbiakban: 43/2019. (III. 12.) Korm. rendelet] 10.  § (3)  bekezdésében foglaltaktól eltérően az  autóbuszos 
hatóság a  szolgáltató által az  (1)  bekezdés szerint fizetendő piacfelügyeleti díjról a  szolgáltató részére 
2021. augusztus 31-ig küld értesítést.
(3) A  43/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 9.  §-ában foglaltaktól eltérően a  szolgáltató az  (1)  bekezdés szerinti 
piacfelügyeleti díjat 2021. november 15-ig fizeti meg az autóbuszos hatóságnak.
(4) A 2020. évre megfizetett piacfelügyeleti díj beszámít az (1) bekezdés szerinti piacfelügyeleti díjba. Ha a 2020. évre 
vagy a  2021. évre megfizetett piacfelügyeleti díj meghaladja az  (1)  bekezdés szerinti piacfelügyeleti díjat, 
a különbözet beszámít a 2022. évre fizetendő piacfelügyeleti díjba.
(5) Ha a  2022. évre fizetendő piacfelügyeleti díjba a  (4)  bekezdés alapján beszámítandó összegek a  2022. évre 
fizetendő piacfelügyeleti díj összegét meghaladják, az  autóbuszos hatóság a  különbözetet 2022. július 31-ig 
a szolgáltató részére visszatéríti.”

2. §  Hatályát veszti az 559/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 324/2021. (VI. 9.) Korm. rendelete
a Gazdaság Újraindításáért Felelős Operatív Törzs létrehozásáról és feladatairól

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hátrányos hatásainak enyhítése, illetve a gazdasági 
élet újraindítása érdekében Gazdasági Élet Újraindításáért Felelős Operatív Törzset (a továbbiakban: Operatív Törzs) 
hoz létre.

 (2) Az Operatív Törzs
a) figyelemmel kíséri a  gazdasági élet újraindítása, a  pandémia által okozott gazdasági károk elhárítása 

érdekében meghozott kormányzati intézkedéseket és azok végrehajtását,
b) javaslatot tesz a  Kormány részére azon körülmények megvizsgálására, szükség esetén szabályozására, 

amelyek akadályozzák a gazdasági élet újraindítását, a gazdasági folyamatok normalizálódását,
c) véleményezi a  gazdaság működése, a  gazdasági szereplők helyzete szempontjából releváns 

kezdeményezéseket és javaslatot fogalmaz meg a kormányzati beavatkozásra.

2. § (1) Az Operatív Törzset a külgazdasági és külügyminiszter vezeti.
 (2) Az Operatív Törzs további tagja

a) a pénzügyminiszter által delegált államtitkár,
b) az innovációért és technológiáért felelős miniszter által delegált államtitkár,
c) a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter által delegált államtitkár,
d) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke,
e) a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója,
f ) a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója.

 (3) Az Operatív Törzs ülésének állandó meghívottjai
a) a kormányszóvivő,
b) a Magyar Nemzeti Bank elnöke által delegált tag,
c) az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója,
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d) a Magyar Export-import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság elnöke,
e) a Miniszterelnökséget vezető miniszter által delegált államtitkár,
f ) az emberi erőforrások minisztere által delegált államtitkár,
g) a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

vezérigazgatója.
 (4) Az Operatív Törzs vezetője az Operatív Törzs ülésére más személyt vagy szervezet képviselőjét meghívhatja.
 (5) Az  Operatív Törzs ülésén a  miniszterelnök bármikor részt vehet. Ebben az  esetben az  Operatív Törzs ülését 

a miniszterelnök vezeti.
 (6) Az Operatív Törzs az ügyrendjét maga állapítja meg.
 (7) Az Operatív Törzs a feladatkörébe tartozó egyes részfeladatok ellátására akciócsoportokat hozhat létre.

3. § (1) Az Operatív Törzs szükség szerint ülésezik, az ülés összehívását bármely tag kezdeményezheti, az ülés összehívásáról 
az Operatív Törzs vezetője dönt.

 (2) Az  Operatív Törzs elsősorban a  tagok személyes részvételével ülésezik. Az  Operatív Törzs vezetőjének 
kezdeményezésére az  Operatív Törzs úgy is ülésezhet és alakíthat ki véleményt, hogy az  adott ügyben a  tagok 
elektronikus hírközlő eszköz használatával vagy más, a  személyazonosítást az  Operatív Törzs vezetője számára 
elfogadható módon biztosító elektronikus eszköz igénybevételével közlik álláspontjukat vagy szavazatukat.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 325/2021. (VI. 9.) Korm. rendelete
a Közösségi Élet Újraindításáért Felelős Operatív Törzs létrehozásáról és feladatairól

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Kormány a  koronavírus-világjárvány közösségi életet érintő hátrányos hatásainak enyhítése, illetve a  közösségi 
élet újraindítása érdekében Közösségi Élet Újraindításáért Felelős Operatív Törzset (a továbbiakban: Operatív Törzs) 
hoz létre.

 (2) Az Operatív Törzs
a) figyelemmel kíséri a  közösségek, a  családok érdekében meghozott kormányzati intézkedéseket és azok 

végrehajtását,
b) javaslatot tesz a  Kormány részére azon körülmények megvizsgálására, szükség esetén szabályozására, 

amelyek korlátozzák a közösségi élet újraindítását,
c) véleményezi a  közösségek, családok szempontjából releváns kezdeményezéseket, és javaslatot fogalmaz 

meg a kormányzati beavatkozásra.

2. § (1) Az Operatív Törzset a családokért felelős tárca nélküli miniszter vezeti.
 (2) Az Operatív Törzs további tagja

a) az Emberi Erőforrások Minisztériumának közigazgatási államtitkára,
b) a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott,
c) a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos,
d) a kerékpározás és az aktív kikapcsolódás fejlesztésért és népszerűsítésért felelős kormánybiztos,
e) a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója,
f ) a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke,
g) a Magyar Művészeti Akadémia Elnöke.
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 (3) Az Operatív Törzs ülésének állandó meghívottjai
a) a kormányszóvivő,
b) az emberi erőforrások minisztere által delegált államtitkár,
c) az innovációért és technológiáért felelős miniszter által delegált államtitkár,
d) a belügyminiszter által delegált államtitkár,
e) a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár,
f ) az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár,
g) a nemzetpolitikáért felelős államtitkár,
h) a fiatalokért felelős helyettes államtitkár,
i) a családokért felelős tárca nélküli miniszter által delegált államtitkár,
j) a sportért felelős államtitkár,
k) a kultúráért felelős államtitkár,
l) a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár,
m) a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár,
n) az országos tisztifőorvos,
o) a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért elnöke,
p) a Nemzeti Művelődési Intézet ügyvezetője.

 (4) Az Operatív Törzs vezetője az Operatív Törzs ülésére más személyt vagy szervezet képviselőjét meghívhatja.
 (5) Az  Operatív Törzs ülésén a  miniszterelnök bármikor részt vehet. Ebben az  esetben az  Operatív Törzs ülését 

a miniszterelnök vezeti.
 (6) Az Operatív Törzs az ügyrendjét maga állapítja meg.
 (7) Az Operatív Törzs a feladatkörébe tartozó egyes részfeladatok ellátására akciócsoportokat hozhat létre.

3. § (1) Az Operatív Törzs szükség szerint ülésezik, az ülés összehívását bármely tag kezdeményezheti, az ülés összehívásáról 
az Operatív Törzs vezetője dönt.

 (2) Az  Operatív Törzs elsősorban a  tagok személyes részvételével ülésezik. Az  Operatív Törzs vezetőjének 
kezdeményezésére az  Operatív Törzs úgy is ülésezhet és alakíthat ki véleményt, hogy az  adott ügyben a  tagok 
elektronikus hírközlő eszköz használatával, vagy más, a  személyazonosítást az  Operatív Törzs vezetője számára 
elfogadható módon biztosító elektronikus eszköz igénybevételével közlik álláspontjukat vagy szavazatukat.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A külgazdasági és külügyminiszter 22/2021. (VI. 9.) KKM rendelete
a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet 
Albán Köztársasággal és Marokkói Királysággal összefüggő módosításáról

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

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

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

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

A Kormány 1365/2021. (VI. 9.) Korm. határozata
a Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége által  
a XXIII. Szervátültetettek Világjátéka hazai megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében szükséges 
kormányzati intézkedésekről

A Kormány
 1. támogatja, hogy a Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége (a továbbiakban: 

Szövetség) megpályázza a  Szervátültetettek Világjátékának Szövetségénél a  XXIII. Szervátültetettek Világjátékának 
(a továbbiakban: Világjáték) 2025. évben történő megrendezését;

 2. a nemzetközi sportszervezet által megkívánt garanciát vállal a sportról szóló 2004. évi I. törvény 50. § (3) bekezdés 
d) pontja alapján a Világjáték megrendezésére;

 3. támogatja, hogy a  Világjáték rendezési jogának elnyerése esetén a  Szövetség megrendezze a  Világjátékot 
Magyarországon;

 4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az 1. pontban meghatározott pályázat előkészítése 
érdekében 11 000 000 forint összegben a Szövetséggel támogatási jogviszony létesítéséről elszámolási, a  fel nem 
használt, valamint a  nem rendeltetésszerűen felhasznált költségvetési támogatás tekintetében visszatérítési 
kötelezettség rögzítésével;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: e határozat közzétételét követő 30 napon belül

 5. felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy gondoskodjon a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság útján a Világjáték lebonyolításához kapcsolódó turisztikai szempontok érvényesítéséről;

Felelős: a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: a Világjáték rendezési jogának elnyerése esetén, a Világjáték szervezésével és lebonyolításával 

egyidejűleg, folyamatosan
 6. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  Világjáték rendezési jogának elnyerése esetén készítsen 

előterjesztést a  Világjáték megrendezéséhez szükséges további kormányzati intézkedésekről és a  részletes 
költségvetés megállapításáról.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a Világjáték rendezési jogának elnyerése esetén 2022. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1366/2021. (VI. 9.) Korm. határozata
a Központi Maradványelszámolási Alapból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő 
átcsoportosításról

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  26. Nagykőrös 
Város Önkormányzata ingatlanvásárlásának támogatása címmel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal
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 2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 13 430 862 322 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. egyetért azzal, hogy a  2.  pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére külön pályázat és kérelem 
benyújtása nélkül – Nagykőrös Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) ingatlanvásárlásának 
támogatása érdekében – 162 000 000 forint egyszeri összegű vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson 
az  Önkormányzat részére támogatási előlegként a  támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes 
feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

 4. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  3.  pont szerinti egyedi költségvetési támogatást a  támogatói okirat 
kiadását követően folyósítsa az Önkormányzat számára;

 5. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 25 793 762 455 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 terhére, a 2. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1366/2021. (VI. 9.) Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
X. Igazságügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
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
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

392073 26 Nagykőrös Város Önkormányzata ingatlanvásárlásának támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 162 000 000

X. Igazságügyi Minisztérium
000505 1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása

K1 Személyi juttatások 28 944 400
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 295 750
K3 Dologi kiadások 7 759 850

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
001052 2 IM szakmai programok és egyéb kötelezettségek támogatása

K3 Dologi kiadások 6 000 000
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

385562 16 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 400 585 000

20 Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások

351739 19

K5 Egyéb működési célú kiadások 600 000 000
348351 60 Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok

K3 Dologi kiadások 221 758
K5 Egyéb működési célú kiadások 443 516 242

32 Központi kezelésű előirányzatok
7 A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

361951 1 Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok tőkeemelése
K6 Beruházások 2 612 490 000

376562 2 Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok működéséhez szükséges hozzájárulás
K5 Egyéb működési célú kiadások 144 344 000

XII. Agrárminisztérium
271134 14 Nemzeti park igazgatóságok

K6 Beruházások 244 000 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Földügyi, öntözési és erdészeti feladatok
386217 3 Erdő-, vad- és halgazdálkodási feladatok

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 956 000 000
386239 5 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 343 360 000
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
67 Felsőoktatási feladatok

386340 1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása
K3 Dologi kiadások 249 875
K5 Egyéb működési célú kiadások 499 750 125

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

334462 3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei
K7 Felújítások 2 633 717 934

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

K5 Egyéb működési célú kiadások -13 430 862 322
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Gazdaság újraindítását szolgáló pénzügyi fejezeti kezelésű előirányzatok

280578 2 Területfejlesztési feladatok
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 682 302 388

6 Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai  fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Gazdaságfejlesztési feladatok

386595 2 Gazdaságfejlesztési programok
K3 Dologi kiadások 325 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 650 000 000

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 

Család-és ifjúságügyi társadalmi, civil és egyéb szervezetek továbbá közösségi és tehetségsegítő 
programok, feladatok  támogatása
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forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása

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

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

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

hatása
X. Igazságügyi Minisztérium

000505 1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása 52 000 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

001052 2 IM szakmai programok és egyéb kötelezettségek támogatása 6 000 000
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

385562 16 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása 400 585 000
20 Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások

351739 19 600 000 000

348351 60 Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok 443 738 000
XII. Agrárminisztérium

271134 14 Nemzeti park igazgatóságok 244 000 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Földügyi, öntözési és erdészeti feladatok
386217 3 Erdő-, vad- és halgazdálkodási feladatok 956 000 000
386239 5 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása 343 360 000

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

67 Felsőoktatási feladatok
386340 1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 500 000 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

334462 3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei 2 633 717 934
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Gazdaság újraindítását szolgáló pénzügyi fejezeti kezelésű előirányzatok

280578 2 Területfejlesztési feladatok 3 682 302 388
6 Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai  fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Gazdaságfejlesztési feladatok
386595 2 Gazdaságfejlesztési programok 650 325 000

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 13 430 862 322 13 430 862 322

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L

Család-és ifjúságügyi társadalmi, civil és egyéb szervezetek továbbá közösségi és tehetségsegítő 
programok, feladatok  támogatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma
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2. melléklet az 1366/2021. (VI. 9.) Korm. határozathoz

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
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

1 Központi kezelésű előirányzatok
1 Központi tartalékok

385484 1 Gazdaság-újraindítási programok
K5 Egyéb működési célú kiadások -25 793 762 455

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

386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások
K3 Dologi kiadások 12 890 436
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 25 780 872 019

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
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

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

386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások 25 793 762 455

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 25 793 762 455 25 793 762 455

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

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L

K I A D Á S O K 

Magyar Államkincstár  1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító
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A Kormány 1367/2021. (VI. 9.) Korm. határozata
a Mezőzombor külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról

A Kormány a  termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11.  § (2) és (3)  bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja a  Mezőzombor község közigazgatási területén fekvő, az  ingatlan-
nyilvántartás szerint Mezőzombor külterület 0202 helyrajzi számú földrészletet, valamint az  ezen földrészletből 
a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított földrészleteket.

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