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III. Kormányrendeletek

A Kormány 333/2021. (VI. 10.) Korm. rendelete
egyes járványügyi védekezést szolgáló pandémia-értékelő regiszterre vonatkozó részletes szabályokról

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. § (1) A  Nemzeti egészségbiztosítási Alapkezelő (a  továbbiakban: NeAK) pandémia-értékelő regisztert (a  továbbiakban: 
regiszter) vezet a megfelelő ellátásszervezés, egyéni betegút követés, valamint a járványügyi megelőzés érdekében 
a hatékony oltási stratégia továbbfejlesztése és a SARS-CoV-2 vírus (a továbbiakban: koronavírus) elleni védekezés 
elősegítése céljából. A regiszter vezetése a (2)–(5) bekezdésben, valamint a 2. §-ban foglalt keretek szerint magában 
foglalja a regiszterben szereplő adatok felvételéhez, rögzítéséhez, rendszerezéséhez, tárolásához, felhasználásához 
és összekapcsolásához szükséges adatkezelési műveletek összességét.

 (2) A regiszter tartalmazza:
a) a koronavírussal fertőzött személy esetében

aa) nevét,
ab) születési idejét,
ac) nemét,
ad) állampolgárságát,
ae) társadalombiztosítási azonosító jelét vagy egyéb, az ellátás során használt azonosítóját,
af ) a koronavírus kimutatására szolgáló mintavétel időpontját,
ag) a koronavírus kimutatására szolgáló mintavétel típusát,
ah) a mintát vevő intézmény azonosítóját,
ai) a minta elemzését végző intézmény azonosítóját,
aj) a  koronavírus kimutatására szolgáló molekuláris biológiai vizsgálat, antigén gyorsteszt vagy 

a koronavírus ellenanyag kimutatásra szolgáló szerológiai teszt eredményét;
b) a koronavírussal fertőzött esetében a szükségessé vált egészségügyi ellátások adatai közül

ba) az ellátóhely azonosítóját (ÁNTSZ kód),
bb) az ellátás típusát,
bc) az ellátás időtartamát,
bd) ha sor került intenzív ellátásra, ennek a tényét,
be) a koronavírus fertőzés szövődményei megnevezését és BNO kódját;

c) a Covid-19 elleni védőoltásban részesült személy a)  pont szerinti adatait, a  Covid-19 elleni védőoltásra 
történő regisztráció időpontját, a  Covid-19 elleni védőoltás típusát, valamint a  Covid-19 elleni védőoltás 
beadásának időpontjait.

 (3) A koronavírus fertőzési és ellátási adatokra vonatkozó adatszolgáltatás keretében
a) a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK)

aa) az Országos Szakmai Információs Rendszer járványügyi szakrendszerének adatbázisából,
ab) a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatókra vonatkozó működési engedélyek adatait tartalmazó 

adatállományból
 származó adatokat;
b) az Országos Kórházi Főigazgatóság (a  továbbiakban: OKFŐ) az  elektronikus egészségügyi Szolgáltatási Tér 

(a továbbiakban: eeSZT) adatbázisból
ba) a fekvő- és járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató által az eeSZT-ben rögzített, általa 

nyújtott, tárgyhét első napját megelőző hét ellátási adatait,
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bb) az egészségügyi szolgáltatók által napi szinten rögzített ellátási adatokat, ideértve a  (4)  bekezdés 
szerinti megállapodásban rögzített, betegen elvégzett vizsgálatok adatait és eredményeit,

bc) az egészségügyi szolgáltatók által a  Covid-19 ellátásokra vonatkozóan rögzített ágykihasználtsági 
adatokat,

bd) a (2) bekezdés c) pontja szerinti oltási adatokat,
be) az U0710, U0720 BNO kód megjelölésével, valamint a  (4)  bekezdés szerinti megállapodásban 

rögzített TTT kódokhoz kapcsolódó vényfelírási és kiváltási adatokat;
c) az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) hetente a sürgősségi betegellátás keretében a Covid-19 

betegek ellátásához kapcsolódó adatokat, a központi ágynyilvántartó adatbázisba felvett adatokat
adja át a regiszter részére.

 (4) A  (3)  bekezdés szerinti adatszolgáltatás teljesítése érdekében a  NeAK a  (3)  bekezdés szerinti szervekkel 
megállapodást köt az adatszolgáltatás részletes technikai feltételei és struktúrája tekintetében.

 (5) Az  azonos betegre a  regiszterben tárolt koronavírus fertőzési és ezzel összefüggő ellátási adatokat a  beteg 
személyének azonosításra alkalmas módon vonatkozó első adat regiszterbe történő felvételétől számított 10  év 
elteltével meg kell fosztani a személyes azonosítás lehetőségétől.

2. § (1) A  NeAK az  1.  § (1)  bekezdésében meghatározott adatkezelési cél keretei között, betegellátási érdekből, 
a  koronavírus fertőzésből származó egészségügyi állapot nyomon követése, a  fertőzés közösségi vagy egyéni 
kockázatainak megelőzése céljából vagy ellátásszervezési célból jogosult személy azonosításra alkalmas 
módon az  általa külön jogszabály alapján kezelt, valamint az  e  rendelet szerint részére továbbított adatok 
összekapcsolására. Az  adatok összekapcsolását az  összekapcsolást megalapozó adatkezelési cél megvalósulását 
követően haladéktalanul meg kell szüntetni, az  adatok összekapcsolásával keletkezett  további adatokat 
a regiszterből törölni kell.

 (2) A  NeAK az  (1)  bekezdés szerint összekapcsolt adatok alapján – személy azonosítására nem alkalmas módon  –, 
az  NNK, az  OMSZ és az  OKFŐ közreműködésével oltási stratégiát támogató statisztikai elemzéseket készít, és azt 
hetente, a hét második munkanapján megküldi
a) az emberi erőforrások miniszterének,
b) az Operatív Törzs ügyeleti központján keresztül a rendészetért felelős miniszternek.

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
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A Kormány 334/2021. (VI. 10.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló  
479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet és a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló  
60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

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

1. §  A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 9/B. § 
(7) bekezdésében
a) az „azonosított” szövegrész helyébe a „validált” szöveg,
b) az „elektronikus elérhetőségét” szövegrész helyébe az „elektronikus elérhetőségét, a nyilvántartó szerv által 

vezetett nyilvántartásokban található születési idejét” szöveg
lép.

2. §  A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 2.  §-a 
a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  (3)  bekezdéstől eltérően, ha a  (3)  bekezdés b)  pontja szerinti időpontban az  érintett fekvőbeteg-ellátó 
intézményben van, az  érintett gyógyulásának napja a  fekvőbeteg-ellátó intézményből történt elbocsátást követő 
tizedik nap.”

3. §  Az R. a következő 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § (1) A hatóság a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) 
Korm. rendelet és a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról 
szóló 334/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Módr2.) hatálybalépését követő 8 napon belül kiállítja 
a védettségi igazolványt annak, aki
a) nem rendelkezik érvényes védettségi igazolvánnyal,
b) az eeSZT-ben rögzített, utolsó pozitív eredményű, a  koronavírus kimutatására szolgáló antigén gyorsteszt vagy 
molekuláris biológiai vizsgálat napja 2021. május 1-jét megelőzően volt, és
c) nincs a Módr2. hatálybalépésének napján fekvőbeteg-ellátó intézményben.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti esetben a  gyógyultság napja az  eeSZT-ben rögzített, utolsó pozitív eredményű, 
a  koronavírus kimutatására szolgáló antigén gyorsteszt vagy molekuláris biológiai vizsgálat napjától számított 
huszadik nap.
(3) A hatóság az (1) bekezdéstől eltérően nem állít ki védettségi igazolványt, ha annak érvényességi ideje a Módr2. 
hatálybalépésének napjától számított tíz napon belül lejárna.”

4. §  Az R.
a) 2. § (3) bekezdés b) pontjában a „tizedik” szövegrész helyébe a „tizenötödik” szöveg,
b) 2. § (2) bekezdésében, valamint 2. § (6) bekezdés b) pontjában a „(3) bekezdés” szövegrész helyébe a „(3) és 

(3a) bekezdés” szöveg
lép.

5. § (1) ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2–4. § az e rendelet kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

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

A külgazdasági és külügyminiszter 23/2021. (VI. 10.) KKM rendelete
a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet 
Ukrajnával 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,
p) Ukrajna.”

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 köztársasági elnök 298/2021. (VI. 10.) 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-1/874/3/2021. számú előterjesztésére –  
János Vitalij (névmódosítás előtti neve: János Vitalij Istvánovics; születési hely, idő: Beregdéda [Szovjetunió],  
1977. november 17.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2021. május 12.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

ellenjegyzem:

Budapest, 2021. május 13.

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

KeH ügyszám: KeH/01768-3/2021.

A köztársasági elnök 299/2021. (VI. 10.) 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-1/875/3/2021. számú előterjesztésére –  
Miclea Cosmin Ionut (születési hely, idő: Szatmárnémeti [Románia], 1981. augusztus 28.) magyar állampolgárságát 
visszavonom.

Budapest, 2021. május 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

ellenjegyzem:

Budapest, 2021. május 18.

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

KeH ügyszám: KeH/01839-3/2021.
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A köztársasági elnök 300/2021. (VI. 10.) 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-1/875/3/2021. számú előterjesztésére –  
Miclea Anamaria, született: Toth Anamaria (születési hely, idő: Szatmárnémeti [Románia], 1982. június 24.) magyar 
állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2021. május 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

ellenjegyzem:

Budapest, 2021. május 18.

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

KeH ügyszám: KeH/01839-4/2021.

A köztársasági elnök 301/2021. (VI. 10.) 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-1/875/3/2021. számú előterjesztésére –  
Miclea Codin Ionut (születési hely, idő: Szatmárnémeti [Románia], 2006. július 21.) magyar állampolgárságát 
visszavonom.

Budapest, 2021. május 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

ellenjegyzem:

Budapest, 2021. május 18.

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

KeH ügyszám: KeH/01839-5/2021.
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A köztársasági elnök 302/2021. (VI. 10.) 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-1/875/3/2021. számú előterjesztésére – Miclea Paul Cosmin 
(születési hely, idő: Szatmárnémeti [Románia], 2006. július 21.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2021. május 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

ellenjegyzem:

Budapest, 2021. május 18.

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

KeH ügyszám: KeH/01839-6/2021.

A Kormány 1369/2021. (VI. 10.) Korm. határozata
a huszonötezer fő feletti települési önkormányzatokat érintő, a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot 
érintő hatásának enyhítése kapcsán szükséges további intézkedésekről

A Kormány a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése kapcsán szükséges intézkedésekről szóló 
1271/2021. (V. 17.) Korm. határozat végrehajtása érdekében
 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 27. 25 000 fő feletti 
települési önkormányzatok támogatása címmel és az 1. mellékletben meghatározott alcímekkel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a települési önkormányzatok támogatása érdekében –  
elrendeli a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú 
kiegészítő támogatásai cím, 1. A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása alcím terhére 
22 487 100 000 forint egyszeri átcsoportosítását a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet,  
27. 25 000 fő feletti települési önkormányzatok támogatása cím javára, a 2. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

 3. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  2.  pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, az  1.  mellékletben 
meghatározott célokra külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül vissza nem térítendő egyedi támogatást 
nyújtson az  érintett önkormányzatok 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 érintett önkormányzatok számára.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1369/2021. (VI. 10.) Korm. határozathoz

Alcím-

szám
Alcímnév

Támogatási összeg 

(forint)
Támogatás célja

1.
Ajka Város Önkormányzata 
infrastrukturális fejlesztéseinek 
támogatása

60 000 000

a TOP-3.2.1-15-Ve1-2016-00025 azonosító számú, 
„Fekete Mihály-Vörösmarty Mihály Általános Iskola 
és Gimnázium fejlesztése” című  projekt el nem 
számolható költségeinek támogatása

2.
Baja Város Önkormányzata 
feladatainak támogatása

560 000 000

útfejlesztések megvalósítása, térfigyelő 
kamerarendszer bővítése, önkormányzat 
feladatainak biztosítása részben támogatás 
nyújtásával

3.
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata feladatainak 
támogatása

600 000 000

ivóvízhálózat fejlesztése, TOP-projektek el nem 
számolható költségeinek támogatása, közterület 
infrastrukturális fejlesztése, önkormányzati 
ingatlanok felújítása, önkormányzat feladatainak 
biztosítása részben támogatás nyújtásával

4.
Cegléd Város Önkormányzata 
feladatainak támogatása

388 000 000
közlekedési infrastruktúra fejlesztése a kapcsolódó 
közműfejlesztésekkel, településüzemeltetési 
feladatok ellátása

5.
Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzata feladatainak 
támogatása

2 925 000 000

közlekedési infrastruktúra fejlesztése a kapcsolódó 
közműfejlesztésekkel, önkormányzati ingatlanok 
felújítása, TOP-projekt el nem számolható 
költségeinek támogatása, helyi közösségi 
közlekedés biztosítása támogatás nyújtásával

6.
Dunakeszi Város Önkormányzata 
infrastrukturális fejlesztéseinek 
támogatása

600 000 000
önkormányzati ingatlanok fejlesztése, útfejlesztés, 
térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, 
településfejlesztési feladatok

7.
eger Megyei Jogú Város 
Önkormányzata működési 
feladatainak támogatása

825 000 000
önkormányzati feladatok ellátása részben 
támogatás nyújtásával

8.
Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata működési 
feladatainak támogatása 

777 000 000
önkormányzati feladatok ellátása részben 
támogatás nyújtásával

9.
Gyöngyös Város Önkormányzata 
infrastrukturális fejlesztéseinek 
támogatása

135 900 000

a TOP-1.4.1-16-He1-2017-00021 azonosító számú, 
„Gyöngyösi Jeruzsálem úti bölcsőde és óvoda 
fejlesztése” című projekt, 
a TOP-7.1.1-16-H-eRFA-2018-00011 azonosító 
számú, „Kulcs Projekt” című projekt,
a TOP-4.3.1-15-He1-2016-00001 azonosító 
számú, „Az észak-nyugati városrész tervezett 
rehabilitációja” című projekt 
el nem számolható költségeinek támogatása

10.
Gyula Város Önkormányzata 
feladatainak támogatása

400 000 000

közlekedésfejlesztési feladatok megvalósítása, 
térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése, 
önkormányzati feladatok ellátása támogatás 
nyújtásával

11.
Hajdúböszörmény Város 
Önkormányzata feladatainak 
támogatása

386 000 000
önkormányzati feladatok ellátása részben 
támogatás nyújtásával, tartozás rendezése
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12.
Hódmezővásárhely Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 
feladatainak támogatása

600 000 000
útfelújítás, útépítés, tartozások rendezése, 
önkormányzati feladatok ellátása részben 
támogatás nyújtásával

13.
Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata feladatainak 
támogatása

680 000 000
önkormányzati ingatlanok felújítása, informatikai 
eszközök beszerzése, önkormányzati feladatok 
ellátása támogatás nyújtásával

14.
Kiskunfélegyháza Város 
Önkormányzata feladatainak 
támogatása

530 000 000
TOP-projekt el nem számolható költségeinek 
támogatása, önkormányzati feladatok ellátása 
részben támogatás nyújtásával

15.
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata feladatainak 
támogatása

380 000 000
közlekedésfejlesztési feladatok, légvezeték 
kiváltása, új ivóvízkút kialakítása, önkormányzati 
feladatok ellátása támogatás nyújtásával

16.
Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata feladatainak 
támogatása

1 350 000 000
TOP-projekt el nem számolható költségeinek 
támogatása, önkormányzati feladatok ellátása 
részben támogatás nyújtásával

17.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Önkormányzata infrastrukturális 
fejlesztéseinek támogatása

588 000 000

csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése, 
közlekedésfejlesztési feladatok megvalósítása, 
önkormányzati ingatlanok felújítása, víztorony 
rekonstrukciója

18.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzata feladatainak 
támogatása

1 425 000 000

önkormányzati ingatlanok felújítása, közterületek 
fejlesztése, út- és járdafelújítás, közvilágítás 
fejlesztése, önkormányzati feladatok ellátása 
részben támogatás nyújtásával

19.
Orosháza Város Önkormányzata 
feladatainak támogatása

430 000 000
településüzemeltetési feladatokhoz szükséges 
gép beszerzése, önkormányzati feladatok ellátása 
részben támogatás nyújtásával

20.
Ózd Város Önkormányzata 
működési feladatainak 
támogatása

180 000 000
önkormányzati feladatok ellátása részben 
támogatás nyújtásával

21.
Pápa Város Önkormányzata 
feladatainak támogatása

350 000 000
közlekedésfejlesztési feladatok megvalósítása, 
önkormányzati feladatok ellátása támogatás 
nyújtásával

22.
Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzata működési 
feladatainak támogatása

2 050 000 000 önkormányzati feladatok ellátása

23.
Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzata feladatainak 
támogatása

280 000 000
önkormányzati feladatok ellátása támogatás 
nyújtásával, tartozás rendezése

24.
Siófok Város Önkormányzata 
infrastrukturális fejlesztéseinek 
támogatása

272 200 000 Rózsakert fejlesztés 2. és 3. üteme

25.
Sopron Megyei Jogú Város 
Önkormányzata feladatainak 
támogatása

750 000 000
önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása, 
közlekedésfejlesztési feladatok megvalósítása, 
önkormányzati feladatok ellátása

26.
Szeged Megyei Jogú Város 
Önkormányzata működési 
feladatainak támogatása

1 950 000 000
önkormányzati feladatok ellátása részben 
támogatás nyújtásával

27.
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata feladatainak 
támogatása

422 000 000
közlekedésfejlesztési feladatok megvalósítása, 
önkormányzati feladatok ellátása
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28.
Szentendre Város Önkormányzata 
feladatainak támogatása

460 000 000
csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése, 
önkormányzati feladatok ellátása támogatás 
nyújtásával

29.
Szentes Város Önkormányzata 
működési feladatainak 
támogatása

280 000 000
önkormányzati feladatok ellátása támogatás 
nyújtásával

30.
Szolnok Megyei Jogú Város 
Önkormányzata működési 
feladatainak támogatása

825 000 000
önkormányzati feladatok ellátása részben 
támogatás nyújtásával

31.
Vác Város Önkormányzata 
infrastrukturális fejlesztéseinek 
támogatása

398 000 000
Sirály utcai és Újhegyi úti óvoda bővítése, Kölcsey 
utcai óvoda vízszigetelése, Városháza felújítása

32.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 
Önkormányzata feladatainak 
támogatása

630 000 000
ingatlanvásárlás, önkormányzati ingatlanok 
felújítása, turisztikai fejlesztés, önkormányzati 
feladatok ellátása részben támogatás nyújtásával
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2. melléklet az 1369/2021. (VI. 10.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

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

2 A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
380073 1 A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -22 487 100 000

392095 27 25 000 fő feletti települési önkormányzatok támogatása
392106 1 Ajka Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 60 000 000
392117 2 Baja Város Önkormányzata feladatainak támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 560 000 000
392128 3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 600 000 000
392139 4 Cegléd Város Önkormányzata feladatainak támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 388 000 000
392140 5 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 2 925 000 000
392151 6 Dunakeszi Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 600 000 000
392162 7 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 825 000 000
392173 8 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 777 000 000
392184 9 Gyöngyös Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 135 900 000
392195 10 Gyula Város Önkormányzata feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 400 000 000
392206 11 Hajdúböszörmény Város Önkormányzata feladatainak támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 386 000 000
392217 12 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 600 000 000
392228 13 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 680 000 000
392239 14 Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata feladatainak támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 530 000 000
392240 15 Kiskunhalas Város Önkormányzata feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 380 000 000
378628 16 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 1 350 000 000
392251 17 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 588 000 000
378884 18 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 1 425 000 000
392262 19 Orosháza Város Önkormányzata feladatainak támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 430 000 000
392273 20 Ózd Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 180 000 000
392284 21 Pápa Város Önkormányzata feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 350 000 000
392295 22 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 2 050 000 000

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

K I A D Á S O K 
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392306 23 Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 280 000 000

392317 24 Siófok Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 272 200 000

392328 25 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 750 000 000

392339 26 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 950 000 000

392340 27 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 422 000 000

392351 28 Szentendre Város Önkormányzata feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 460 000 000

392362 29 Szentes Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 280 000 000

392373 30 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 825 000 000

392384 31 Vác Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 398 000 000

392395 32 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 630 000 000

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

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

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat (+/-) évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

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 22 487 100 000 22 487 100 000

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár  1 példány

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L
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A Kormány 1370/2021. (VI. 10.) Korm. határozata
a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről

 1.  A  Kormány a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 21. § (1) bekezdés e)–i) pontjában és 21. § (3) bekezdés b) pontjában, 
továbbá a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.)  
Korm. rendelet 41. § (3) bekezdésében foglalt feladatainak végrehajtása érdekében
a) az 1. mellékletben foglaltak szerint elfogadja a védelmi felkészítés 2021. évi feladattervét;
b) felhívja a honvédelmi minisztert, hogy – a honvédelmi igazgatás központi döntés-előkészítő és végrehajtás-

koordináló szakmai szerve útján – kísérje figyelemmel a  feladattervben foglaltak végrehajtását, és szükség 
esetén tegyen javaslatot a teljesítést segítő intézkedésekre;
Felelős:  honvédelmi miniszter
Határidő:  folyamatos

c) felkéri a  legfőbb ügyészt, az  Országos Bírósági Hivatal elnökét, a  Magyar Nemzeti Bank elnökét, 
a  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap vezérigazgatóját, a  Nemzeti Közszolgálati egyetem 
rektorát, a  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a  Magyar energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, 
a  Közbeszerzési Hatóság, a  Gazdasági Versenyhivatal, a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, valamint a Nemzeti Választási Iroda vezetőjét, hogy a szakterületüket érintően működjenek együtt 
a  védelmi felkészítés és a  válságkezelés feladatainak végrehajtásáért felelős szervekkel az  1.  mellékletben 
meghatározott feladatok végrehajtásában.

 2.  ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3.  Hatályát veszti a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló 1643/2020. (X. 7.) Korm. határozat.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1370/2021. (VI. 10.) Korm. határozathoz

A védelmi felkészítés 2021. évi feladatterve

 1.  Az  Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a  továbbiakban: NATO) Válságreagálási Rendszerével összhangban álló 
Nemzeti Intézkedési Rendszerrel kapcsolatban végrehajtandó feladatok:
a) a Nemzeti Intézkedések Gyűjteményében foglalt intézkedések éves felülvizsgálata az ágazati felelős szervek 

bevonásával;
Felelős:  honvédelmi miniszter 

az érintett miniszterek
Határidő:  2021. október 31.

b) a  védelmi felkészítés 2021. évi feladatainak végrehajtásáról szóló jelentés részeként beszámoló készítése 
a  NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer működésének 
összesített tapasztalatairól, valamint az ágazati feladatok végrehajtásáról;
Felelős:  honvédelmi miniszter 

az érintett miniszterek
Határidő:  2022. március 31.

c) az ágazati javaslatok alapján a NATO Válságreagálási Rendszer kézikönyvének éves módosítására vonatkozó 
nemzeti álláspont összeállítása és megküldése a NATO részére.
Felelős:  honvédelmi miniszter 

az érintett miniszterek
Határidő:  a NATO terve alapján

 2.  A polgári-katonai-rendvédelmi együttműködéssel kapcsolatban végrehajtandó feladatok:
a) a komplex válságkezelés képességcéljainak megvalósítása érdekében, a vonatkozó feladatok előkészítésében 

érintett személyek, valamint a  NATO részére felajánlott polgári-katonai-rendvédelmi képességek alapján 
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a  kijelölt személyek alkalmazásra történő felkészítése az  egyes központi államigazgatási szervek által 
megrendezendő továbbképzéseken, gyakorlatokon, belföldi és külföldi tanfolyamokon, konferenciákon és 
munkaműhelyeken;
Felelős:  honvédelmi miniszter 

az érintett miniszterek
Határidő:  folyamatos

b) a  NATO stabilizáció és újjáépítés (a  továbbiakban: S&R) képesség támogatása érdekében egy S&R 
koordinációs támogató csoport létrehozása a  NATO követelménytámasztása alapján, a  csoportban részt 
vevő szakértők kijelölése, felkészítésének megkezdése, az  alkalmazásukhoz szükséges adminisztratív, jogi, 
személyügyi és logisztikai feltételek vizsgálata, javaslattétel a szükséges változtatásokra;
Felelős:  honvédelmi miniszter 

az érintett miniszterek
Határidő:  folyamatos

c) az  erre a  célra kijelölt szervezetek által a  fegyveres összeütközés időszakában végrehajtandó polgári 
védelmi feladatokra történő felkészítés végrehajtása a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint 
a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 19–21. §-a alapján.
Felelős:  belügyminiszter 

honvédelmi miniszter
Határidő:  folyamatos

 3.  A honvédelmi igazgatási felkészítéssel kapcsolatban végrehajtandó feladatok:
a) a  védelmi igazgatás rendszerében központi, területi, helyi és települési szinten honvédelmi igazgatási 

feladatot ellátók továbbképzése a Nemzeti Közszolgálati egyetem közreműködésével;
Felelős:  honvédelmi miniszter 

az érintett miniszterek 
megyei, fővárosi, helyi védelmi bizottságok elnökei

Határidő:  folyamatos
b) a megyei, fővárosi, helyi védelmi bizottságok közreműködésével a Honvédelmi Minisztérium által irányított 

„Országos Haditorna Verseny” keretében a  honvédelmi igazgatás területi szintjein lebonyolítandó 
honvédelmi versenyek és más rendezvények szervezése és végrehajtása;
Felelős:  honvédelmi miniszter 

megyei, fővárosi, helyi védelmi bizottságok elnökei
Határidő:  az „Országos Haditorna Verseny” programjához igazodóan

c) a  megyei, fővárosi védelmi bizottságok közreműködésével honvédelmi igazgatási felkészítés végrehajtása 
a polgármesterek által kijelölt honvédelmi referensek részére.
Felelős:  honvédelmi miniszter 

megyei, fővárosi, helyi védelmi bizottságok elnökei
Határidő:  2021. december 20.

 4.  Az ország védelmének és biztonságának rendszerszintű fejlesztésével kapcsolatosan végrehajtandó feladatok:
a) a különleges jogrendi és válsághelyzeti szabályozás és működés, továbbá a védelmi és biztonsági igazgatás 

fejlesztése, szervezeti szintű, komplex megújításának előkészítése;
Felelős:  Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára
Határidő:  folyamatos

b) a  különleges jogrendi és válságkezelési felkészültség kormányzati szintű összehangolására vonatkozó 
szakmai ajánlások előkészítése;
Felelős:  Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára
Határidő:  folyamatos

c) a  különleges jogrend időszaki felkészüléssel kapcsolatban a  különleges jogrend idején bevezetendő 
rendkívüli intézkedések jogszabálytervezeteivel kapcsolatos kidolgozómunka folytatása.
Felelős:  az érintett miniszterek 

Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára
Határidő:  folyamatos
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 5.  A létfontosságú rendszerelemek védelmével kapcsolatban végrehajtandó feladatok:
a) országos konferencia megrendezése „a létfontosságú rendszerelemek hibrid fenyegetésekkel szembeni 

védelmének fejlesztéséről, ellenállóképességének és védelmének növeléséről, ágazatokon belüli és az egyes 
ágazatok közötti együttműködés és információcsere erősítéséről, valamint az  államigazgatási szervek és 
a  létfontosságú rendszerelemek üzemeltetői közötti együttműködésről” szóló koncepció megvalósítási 
lehetőségeiről, a tapasztalatok összegzése;
Felelős:  honvédelmi miniszter 

az érintett miniszterek 
megyei, fővárosi védelmi bizottságok elnökei

Határidő:  2021. június 30.
b) a létfontosságú rendszerelemek elleni hibrid fenyegetésekkel szembeni, összkormányzati együttműködésen 

alapuló védelem tárgyában törzsvezetési gyakorlat végrehajtása, valamint a 2022. évben valós végrehajtással 
egybekötött gyakorlat előkészítése;
Felelős:  honvédelmi miniszter 

belügyminiszter 
az érintett miniszterek 
Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára 
az érintett megyei, fővárosi védelmi bizottságok elnökei

Határidő:  2021. október 31.
c) az a) pont szerinti konferencia, valamint a b) pont szerinti gyakorlat tapasztalatai alapján ütemterv elkészítése 

a  koncepció megvalósítására, és erről a  Kormány tájékoztatása a  2022. évi védelmi felkészítési feladatterv 
részeként;
Felelős:  honvédelmi miniszter 

az érintett miniszterek
Határidő:  2021. december 1.

d) országos szintű katasztrófavédelmi (iparbiztonsági – létfontosságú infrastruktúra védelmi) kárfelszámolási-
együttműködési gyakorlatok megrendezése.
Felelős:  belügyminiszter
Határidő:  2021. december 15.

 6.  A nemzetgazdaság védelmi felkészítésével kapcsolatos feladatok körében a rögzített hadiipari kapacitások ellenőrzése.
Felelős:  innovációs és technológiai miniszter 

honvédelmi miniszter 
belügyminiszter

Határidő:  2021. augusztus 31.
 7.  A befogadó nemzeti támogatással kapcsolatban végrehajtandó feladatok:

a) a NATO nagyon magas készenlétű erőire vonatkozó követelmények alapján a befogadó nemzeti támogatás 
képességkatalógusának felülvizsgálata, naprakészen tartása, valamint a  NATO-erők fogadásának, 
állomásoztatásának és mozgatásának tervezése érdekében a  szükséges adatok megküldése a  honvédelmi 
miniszternek;
Felelős:  az érintett miniszterek 

megyei, fővárosi védelmi bizottságok elnökei
Határidő:  2021. november 30.

b) a  nemzetközi katonai együttműködés keretében történő csapatmozgásokkal kapcsolatos jogszabályok 
felülvizsgálata, javaslat összeállítása a szükséges módosításokra.
Felelős:  honvédelmi miniszter 

az érintett miniszterek 
Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára

Határidő:  2021. december 30.
 8.  A nemzetközi és nemzeti válságkezelési gyakorlatokkal kapcsolatban végrehajtandó feladatok:

a) a NATO stratégiai szintű válságkezelési gyakorlat (a továbbiakban: CMX) szövetségi és nemzeti tervezésével 
és szervezésével kapcsolatos feladatok végrehajtása;
Felelős:  honvédelmi miniszter 

az érintett miniszterek
Határidő:  a CMX gyakorlatokkal kapcsolatos NATO-tervekkel összhangban
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b) a  NATO 2022. évi CMX gyakorlata tervezőkonferenciájának magyarországi megrendezésével kapcsolatos 
feladatok végrehajtása;
Felelős:  honvédelmi miniszter 

az érintett miniszterek
Határidő:  a CMX gyakorlatokkal kapcsolatos NATO-tervekkel összhangban

c) a NATO Rövid Készenléti Idejű Gyakorlatainak végrehajtása;
Felelős:  honvédelmi miniszter 

az érintett miniszterek
Határidő:  a NATO gyakorlattervezési folyamatával összhangban

d) az  európai Unió 2022. évi többszintű, „Multilayer” típusú gyakorlat közösségi, szövetségi és nemzeti 
tervezésével kapcsolatos feladatok végrehajtása;
Felelős:  honvédelmi miniszter 

az érintett miniszterek
Határidő:  az eU-gyakorlat tervezési folyamatával összhangban

e) katonai és rendvédelmi szakmai közreműködés a  területi szintű komplex védelmi igazgatási gyakorlatok 
végrehajtásában a megyei, fővárosi védelmi bizottságok tervei alapján;
Felelős:  honvédelmi miniszter 

belügyminiszter 
megyei, fővárosi védelmi bizottságok elnökei

Határidő:  2021. december 31.
f ) a  Komárom-esztergom Megyei Védelmi Bizottság bázisán komplex civil-katonai gyakorlat végrehajtása 

a hibrid fenyegetések elleni védelem megyei szintű alkalmazásának begyakorlásához.
Felelős:  honvédelmi miniszter 

az érintett miniszterek 
Komárom-esztergom Megyei Védelmi Bizottság elnöke

Határidő:  2021. december 31.
 9.  A védelmi igazgatás tervrendszerének kialakításával kapcsolatban az ágazatonként meghatározott, honvédelemben 

közreműködő egyéb szervek honvédelmi intézkedési terveinek szükség szerinti felülvizsgálata, módosítása, 
kiegészítése.

Felelős:  az érintett miniszterek
Határidő:  folyamatos

 10.  A Kormány speciális működési feltételeivel kapcsolatban végrehajtandó feladatok:
a) a  Kormány speciális működési feltételeinek folyamatos biztosítása és fejlesztése a  Kormány által 

meghatározott követelményeknek megfelelően;
Felelős:  honvédelmi miniszter
Határidő:  folyamatos

b) a  Honvédelmi Tanács és a  Kormány speciális működési feltételeinek folyamatos biztosítása érdekében 
megkezdett törzsvezetési gyakorlatsorozat – COVID-19 járvány miatt elhalasztott – IV. ütemének 
végrehajtása, a tapasztalatok kiértékelése, a szükséges okmányrendszer kidolgozása, aktualizálása;
Felelős:  honvédelmi miniszter 

belügyminiszter 
az érintett miniszterek

Határidő:  2021. szeptember 30.
c) a  Honvédelmi Tanács és a  Kormány speciális működési feltételeinek folyamatos biztosítása érdekében 

megkezdett törzsvezetési gyakorlatsorozat V. ütemének előkészítése és végrehajtása;
Felelős:  honvédelmi miniszter 

az érintett miniszterek
Határidő:  2021. november 30.

d) a  K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer (a  továbbiakban: K-600/KTIR) működtetése és fejlesztési 
feladatainak végrehajtása a Honvédelmi Minisztérium követelményei alapján;
Felelős:  belügyminiszter 

honvédelmi miniszter
Határidő:  folyamatos



4692	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	109.	szám	

e) a  K-600/KTIR működtetésével, képességfenntartással kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges 2021. évi 
üzemeltetési közszolgáltatási szerződés megkötése;
Felelős:  belügyminiszter
Határidő:  2021. szeptember 30.

f ) a  K-600/KTIR működtetésével, képességfenntartással kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges 2021. évi 
fejlesztési közszolgáltatási szerződés megkötése.
Felelős:  belügyminiszter
Határidő:  2021. november 15.

 11.  A  honvédelmi miniszter által jóváhagyott terv alapján – az  érintett államigazgatási szervek bevonásával – átfogó, 
felügyeleti ellenőrzés lefolytatása a  Bács-Kiskun Megyei Védelmi Bizottságnál, a  Hajdú-Bihar Megyei Védelmi 
Bizottságnál, a  Heves Megyei Védelmi Bizottságnál, a  Tolna Megyei Védelmi Bizottságnál, valamint a  Vas Megyei 
Védelmi Bizottságnál.

Felelős:  honvédelmi miniszter 
belügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere 
innovációs és technológiai miniszter 
az érintett megyei, fővárosi védelmi bizottságok elnökei

Határidő:  2021. december 20.
 12.  Javaslatok megküldése a honvédelmi miniszter részére a védelmi felkészítés 2022. évi feladattervének összeállítása 

érdekében, a tervezett feladatokhoz tartozó költségvetési igények egyidejű megjelölésével.
Felelős:  az érintett miniszterek 

megyei, fővárosi védelmi bizottságok elnökei
Határidő:  2021. október 15.

 13.  A  12.  pont szerinti javaslatok alapján a  Kormány részére előterjesztés készítése a  2022. évre tervezett védelmi 
felkészítési feladatokról, valamint a végrehajtáshoz szükséges költségvetési források átcsoportosításáról.

Felelős:  honvédelmi miniszter
Határidő:  2021. december 1.

 14.  A  Kormány számára összeállítandó jelentéshez tájékoztató megküldése a  honvédelmi miniszter részére  
a 2021. évi védelmi igazgatási feladatterv végrehajtásáról, a jóváhagyott költségvetési források – elszámolási, és a fel 
nem használt előirányzatok vonatkozásában visszatérítési kötelezettség mellett történő – felhasználásáról.

Felelős:  az érintett miniszterek 
megyei, fővárosi védelmi bizottságok elnökei

Határidő:  2022. február 15.
 15.  A  14.  pont szerinti tájékoztatók alapján jelentés készítése a  Kormány számára a  védelmi felkészítés 2021. évi 

feladatainak végrehajtásáról, valamint a  „honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai”, valamint 
a  „Honvédelmi Tanács és a  Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása” jogcímeken biztosított 
előirányzatok – elszámolási, és a fel nem használt előirányzatok vonatkozásában visszatérítési kötelezettség mellett 
történő – felhasználásáról.

Felelős:  honvédelmi miniszter
Határidő:  2022. március 31.
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A Kormány 1371/2021. (VI. 10.) Korm. határozata
a 2021. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források 
átcsoportosításáról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarország 2021.  évi központi költségvetéséről szóló 2020.  évi XC.  törvény (a  továbbiakban: 

Kvtv.) 1.  melléklet XIII.  Honvédelmi Minisztérium  fejezet, 8.  Fejezeti kezelésű előirányzatok  cím, 2.  Ágazati 
célelőirányzatok alcím, 48. Védelmi felkészítés előirányzatai jogcímcsoport, 1. Honvédelmi- és gazdasági felkészülés 
központi kiadásai jogcímen rendelkezésre álló 497 000 000 forint 1. melléklet szerinti felhasználásával;

 2. az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 
a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 
szóló 2011.  évi CXIII.  törvény 21.  § (1)  bekezdés f ) és g)  pontjában, 21.  § (3)  bekezdés b)  pontjában, továbbá 
a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 41. § 
(3) bekezdésében foglalt feladatainak végrehajtása érdekében
a) elrendeli a  Kvtv. 1.  melléklet XIII.  Honvédelmi Minisztérium  fejezet, 8.  Fejezeti kezelésű előirányzatok  cím, 

2.  Ágazati célelőirányzatok  alcím, 48.  Védelmi felkészítés előirányzatai jogcímcsoport, 1.  Honvédelmi- 
és gazdasági felkészülés központi kiadásai jogcím terhére az  ezen jogcímen rendelkezésre álló 
497 000 000 forintból a Kvtv. 1. melléklet
aa) I.  Országgyűlés  fejezet, 11.  Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása  cím, 1.  Közszolgálati 

hozzájárulás alcím javára 15 500 000 forint,
ab) VI. Bíróságok fejezet, 1. Bíróságok cím javára 5 000 000 forint,
ac) XI.  Miniszterelnökség  fejezet, 1.  Miniszterelnökség igazgatása  cím javára 3  500  000  forint, 

12.  Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok  cím javára 200  250  000  forint, 
14. Nemzeti Közszolgálati egyetem cím javára 1 000 000 forint,

ad) XII.  Agrárminisztérium  fejezet, 1.  Agrárminisztérium igazgatása  cím javára 3  500  000  forint, 
2. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal cím javára 5 500 000 forint,

ae) XIII.  Honvédelmi Minisztérium  fejezet, 1. Honvédelmi Minisztérium  cím, 2. egyéb 
HM szervezetek alcím javára 33 800 000 forint, 2. Magyar Honvédség cím javára 20 200 000 forint,

af ) XIV.  Belügyminisztérium  fejezet, 1.  Belügyminisztérium igazgatása  cím javára 10  000  000  forint, 
4. Terrorelhárítási Központ  cím javára 6  500  000  forint, 7.  Rendőrség  cím javára 20  000  000 forint, 
8.  Alkotmányvédelmi Hivatal  cím javára 4  250  000  forint, 9.  Nemzetbiztonsági Szakszolgálat  cím 
javára 4  000  000  forint, 10.  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi elemző Központ  cím javára 
2  000  000  forint, 12.  BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság  cím javára 30  000  000  forint, 
13. Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság cím javára 6 000 000 forint,

ag) XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 1. Pénzügyminisztérium igazgatása cím javára 8 000 000 forint,
ah) XVII.  Innovációs és Technológiai Minisztérium  fejezet, 1.  Innovációs és Technológiai Minisztérium 

igazgatása cím javára 15 000 000 forint, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 36. Ágazati szakmai 
és társadalmi szervezetek feladatai  alcím, 1.  Szakmai és társadalmi szervezetek támogatása 
jogcímcsoport javára 70 000 000 forint,

ai) XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium központi 
igazgatása cím javára 13 000 000 forint,

aj) XX.  emberi erőforrások Minisztériuma  fejezet, 14.  Országos Mentőszolgálat  cím javára 
8 000 000 forint,

ak) XXII.  Miniszterelnöki Kormányiroda  fejezet, 1.  Miniszterelnöki Kormányiroda  cím javára 
12 000 000 forint

 egyszeri átcsoportosítását, a 2. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter 

az érintett miniszterek
Határidő: azonnal

b) elrendeli a  Kvtv. 1.  melléklet XIII.  Honvédelmi Minisztérium  fejezet, 8.  Fejezeti kezelésű előirányzatok  cím, 
2. Ágazati célelőirányzatok alcím, 48. Védelmi felkészítés előirányzatai jogcímcsoport, 2. Honvédelmi Tanács 
és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása jogcím terhére az ezen a  jogcímen rendelkezésre 
álló 1 200 000 000 forintból a Kvtv. 1. melléklet
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ba) XIII.  Honvédelmi Minisztérium  fejezet, 1.  Honvédelmi Minisztérium  cím, 2.  egyéb 
HM szervezetek alcím javára 875 000 000 forint,

bb) a  K-600/KTIR működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatok végrehajtása érdekében 
a  Kvtv. XIV.  Belügyminisztérium  fejezet, 20.  Fejezeti kezelésű előirányzatok  cím, 1.  Ágazati 
célfeladatok  alcím, 56.  Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára 
325 000 000 forint

 egyszeri átcsoportosítását, a 3. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter 

belügyminiszter 
honvédelmi miniszter

Határidő: azonnal
 3. úgy határoz, hogy a  Kvtv. 1.  melléklet XIV.  Belügyminisztérium  fejezet, 1.  Belügyminisztérium igazgatása  cím, 

K6  Beruházások kiemelt előirányzat terhére megvalósítandó feladatok tekintetében a  Kormány irányítása alá 
tartozó  fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm.  határozat 
rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1371/2021. (VI. 10.) Korm. határozathoz

A honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásaira a 2021. évi költségvetési törvényben 
jóváhagyott előirányzatok felosztása

Felelős Feladat Részfeladat
Jóváhagyott előirányzat

forint

Költségvetési fejezet 

és forint összesen

Médiaszolgáltatás-

támogató és 

Vagyonkezelő Alap

Honvédelmi feladatok 

támogatása

A TV és rádió stúdiók, valamint a hírügynökségi 

tevékenység működőképességének szinten 

tartása, fejlesztése

15 500 000
I. Országgyűlés

15 500 000

Országos Bírósági Hivatal
Honvédelmi feladatok 

támogatása
egyéni védőeszközök beszerzése 5 000 000

VI. Bíróságok

5 000 000

Miniszterelnökség

Honvédelmi feladatok 

támogatása

Honvédelmi igazgatási feladatot ellátó személyek 

felkészítése, a Me Honvédelmi Intézkedési 

Tervében megjelölt Munkacsoport elhelyezésére 

szolgáló tárgyaló informatikai eszközökkel való 

ellátása

3 500 000

XI. Miniszterelnökség

204 750 000

Fővárosi, megyei, helyi 

védelmi bizottságok 

normatív működési 

támogatása

A fővárosi, megyei és helyi védelmi bizottságok 

pénzügyi felhasználási terve alapján a működési 

feltételek biztosításának támogatása  

(védelmi bizottsági ülések szervezése, irányítási 

és vezetési feltételek biztosítása, kommunikációs 

infrastruktúra fejlesztése)

120 000 000

Fővárosi, megyei, helyi 

védelmi bizottságok 

lakosságarányos 

támogatása

Lakosság honvédelmi felkészítése, a honvédelem 

eszméjének erősítése (tájékoztatók, 

kiadványok, honvédelmi vetélkedők, kiállítások, 

hagyományápolás)

30 000 000

Fővárosi, megyei, helyi 

védelmi bizottságok cél 

támogatása

A fővárosi, megyei és helyi védelmi bizottságok és 

munkacsoportjaik honvédelmi felkészülésének, 

honvédelmi rendezvényeinek, szakirányú 

honvédelmi képzéseinek és gyakorlatainak 

támogatása

50 250 000

Nemzeti Közszolgálati 

egyetem honvédelmi 

igazgatási tanfolyamai 

támogatása

Honvédelmi igazgatási tanfolyamok, szakirányú 

képzések és gyakorlatok támogatása
100 000

Honvédelmi igazgatási oktatási anyagok 

elkészítésének támogatása
900 000

Miniszterelnöki 

Kormányiroda

Honvédelmi feladatok 

támogatása

A válsághelyzeti, a különleges jogrendi 

szabályozás, kormányzati működés, a védelmi és 

biztonsági igazgatás rendszerére vonatkozóan  

 az Alaptörvény, valamint a kapcsolódó 

jogszabályok módosításával, az új jogi 

szabályozással összefüggésben összkormányzati 

felkészítés megvalósítása a honvédelemben 

közreműködő szervek érintett vezetői, illetve 

szakértői állománya részére

7 000 000

XXII. Miniszterelnöki 

Kormányiroda

12 000 000

A válsághelyzeti, a különleges jogrendi 

szabályozással, a védelmi és biztonsági 

igazgatással kapcsolatos – munkakörbe nem 

tartozó – többletfeladatokban való részvétel 

támogatása

3 000 000

A válsághelyzeti, a különleges jogrendi 

szabályozással, a védelmi és biztonsági igazgatás 

rendszerével kapcsolatos elemzések, tanulmányok 

elkészítése, szakmai-tudományos munkaműhelyek 

szervezése

2 000 000
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Pénzügyminisztérium
Honvédelmi feladatok 

támogatása

Honvédelmi igazgatási feladatok, konferenciák 

támogatása, komplex védelmi gyakorlatok 

szervezése

1 000 000

XV. Pénzügyminisztérium

8 000 000Műveleti központ fejlesztése, honvédelmi 

feladathoz elengedhetetlen eszközök, 

felszerelések beszerzése

7 000 000

Agrárminisztérium
Honvédelmi feladatok 

támogatása

Állami Céltartalékban lévő készletek fenntartási 

(tárolási) költségeinek támogatása
3 500 000

XII. Agrárminisztérium

9 000 000Digitális analizátor beszerzése laboratóriumi 

félvezető detektoros mérőrendszerekhez
5 500 000

Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi igazgatási 

feladatok támogatása

Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi 

Munkacsoport támogatása
1 000 000

XIII. Honvédelmi 

Minisztérium

54 000 000

Honvédelmi igazgatási, válságreagálási 

gyakorlatok, konferenciák támogatása, szakmai 

kiadványok, tanulmányok megjelentetése

4 100 000

A komplex válságkezelés, a befogadó nemzeti 

támogatás, a honvédelmi érdekből létfontosságú 

infrastruktúravédelem, a hibrid hadviselés, 

valamint a polgári felkészültség feladataiban 

érintett szakértők külföldi tanfolyamokon, 

konferenciákon és munkaértekezleteken való 

részvétele

3 800 000

A NATO „Stabilizáció és Újjáépítés” (S&R) képesség 

kialakításában résztvevő szakértők hazai 

felkészítésének támogatása

3 000 000

A kormányzati védett vezetési rendszer Operatív 

Irányító Törzs működési feltételeinek támogatása
9 000 000

A kormányzati védett vezetési rendszer 

objektumai beléptetési rendszerének 

korszerűsítése

26 000 000

A honvédelmi összekötők felkészítésének 

támogatása, feladatellátásukhoz szükséges 

feltételek biztosítása

3 000 000

A honvédelmi referensek felkészítésének 

támogatása
3 100 000

A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek 

ellenőrzéséhez szükséges technikai feltételek 

megteremtése

1 000 000

Belügyminisztérium
Honvédelmi feladatok 

támogatása

A Belügyminisztérium részére a Nemzeti 

Veszélyhelyzet-kezelési Központ informatikai és 

egyéb célú védelmi fejlesztéseire

5 000 000

XIV. Belügyminisztérium

82 750 000

A Belügyminisztérium részére 

a Belügyminisztérium Állami Céltartalék 

fenntartására

5 000 000

Országos szintű katasztrófavédelmi (iparbiztonsági 

– kritikus infrastruktúra védelmi) kárfelszámolási-

együttműködési gyakorlatok megrendezésére

2 000 000

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv 

részére a köteles és az önkéntes polgári 

védelmi szervezetek, valamint a hivatásos 

katasztrófavédelmi szervek honvédelmi 

felkészítésére, gyakoroltatására, felszerelésére

28 000 000

A terrorizmust elhárító szervnek a védett 

személyek CBRN mentesítésének elősegítésére
1 500 000
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A terrorizmust elhárító szervnek 

a Belügyminisztérium Ügyelet és 

a kormányügyeleti rendszer védelmi 

igazgatási szempontú felkészítése érdekében 

kommunikációs, informatikai és a feladatellátást 

biztosító technikai eszközök beszerzésére, szakmai 

képzések megtartása

5 000 000

A Rendőrség honvédelmi igazgatási feladatainak, 

válságreagálási gyakorlatainak, konferenciáinak 

támogatására

4 000 000

A Rendőrség különleges jogrendi vezetési pontja 

és a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális 

működési feltételeinek folyamatos biztosításában 

részt vevő személyi állomány infokommunikációs 

eszközrendszerének modernizálására

8 000 000

A NATO „Stabilizáció és Újjáépítés (S&R)” 

képességcélhoz kapcsolódó rendőri feladatok 

infokommunikációs támogatására, a felajánlott 

rendőri képességek alkalmazásra történő 

felkészítésére

8 000 000

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat részére 

a felhasználók információbiztonsági érzékenysége 

növelésének támogatására, kampányfilmek 

forgatására, kiberbiztonsági tudatosító anyagok 

készítése

4 000 000

Az Alkotmányvédelmi Hivatal tartalék vezetési 

pontjának kialakítását támogató fejlesztések 

előkészítésére

4 250 000

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság 

részére a komplex válságkezelés belügyi 

képességcéljainak megvalósítására, az Országos 

Idegenrendészeti Főigazgatóság által felajánlott 

civil-katonai-rendvédelmi együttműködés 

képességeinek biztosítására, továbbá a hazai és 

NATO rendezésű válságkezelési gyakorlatokon 

való részvétel biztosítására

1 000 000

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság 

részére a Nemzeti Biztonsági Stratégiában az 

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság 

védelmi igazgatási rendszerét érintő feladatok 

2021. évi képzéseinek támogatására, központi, 

illetve területi szinten védelmi igazgatási 

feladat ellátására kijelölt személyek alkalmazási 

felkészítésére, tervrendszerek kidolgozására

1 000 000

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság 

ügyeleti rendszerének védelmi igazgatási típusú 

fejlesztésére, védett vezetési pontja működési 

feltételeinek javítására, a területi szintű ügyeleti 

rendszerek fejlesztésére és az ügyeleti szolgálatot 

ellátók védelmi típusú szakmai felkészítésére

4 000 000

A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi elemző 

Központ elemző, Tájékoztatási és Ügyeleti 

Szolgálat tájékoztatási rendszerének alapjául 

szolgáló védelmi és biztonsági tárgyú adatbázisok, 

hírközlést biztosító technikai eszközök 

továbbfejlesztésére, beszerzésére

2 000 000
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Innovációs és 

Technológiai Minisztérium

Gazdaságfelkészítés 

feladatainak támogatása

Gazdaságfelkészítés, védelmi célú tartalékok, 

stratégiai érdekű kapacitások és rögzített hadiipari 

kapacitások fenntartása

70 000 000 

XVII. Innovációs és 

Technológiai Minisztérium

85 000 000

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 

Honvédelmi Bizottság és Honvédelmi 

Munkacsoport működési helyének kialakításával 

kapcsolatosan informatikai eszközpark bővítése, 

a biztonság-technika fejlesztése céljából, valamint 

honvédelmi célú gyakorlatok szervezése

15 000 000

Külgazdasági és 

Külügyminisztérium

Honvédelmi feladatok 

támogatása

Honvédelmi igazgatási feladatrendszer 

támogatása 

(kommunikációs és informatikai képesség 

fejlesztése)

13 000 000

XVIII. Külgazdasági és 

Külügyminisztérium

13 000 000

emberi erőforrások 

Minisztériuma

Honvédelmi feladatok 

támogatása

Az Országos Mentőszolgálat védelmi 

felkészítésének támogatása
8 000 000

XX. emberi erőforrások 

Minisztériuma

8 000 000

Összesen: 497 000 000 497 000 000
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2. melléklet az 1371/2021. (VI. 10.) Korm. határozathoz

I. Országgyűlés
VI. Bíróságok
XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda

forintban
Államháztartási Jogcím Kiem. Jogcím Módosítás A módosítás A módosítást

 egyedi csop.  előir.- csop. (+/-) következő évre elrendelő jogszabály/
azonosító szám  szám név áthúzódó hatása határozat száma

I. Országgyűlés
11

303580 1
K5 Egyéb működési célú kiadások 15 500 000

VI.
209126 1 Bíróságok

K3 Dologi kiadások 5 000 000
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség igazgatása
K1 Személyi juttatások 1 447 536
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 661 629
K3 Dologi kiadások 390 835
K6 Beruházások 1 000 000

015558 12
K1 Személyi juttatások 6 865 922
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 636 578
K3 Dologi kiadások 90 862 500
K6 Beruházások 100 885 000

304191 14 Nemzeti Közszolgálati Egyetem
K3 Dologi kiadások 1 000 000

XII. Agrárminisztérium
004240 1 Agrárminisztérium igazgatása

K3 Dologi kiadások 3 500 000
004273 2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

K6 Beruházás 5 500 000
XIII. Honvédelmi Minisztérium

1 Honvédelmi Minisztérium
198279 2 Egyéb HM szervezetek

K3 Dologi kiadások 7 800 000
K6 Beruházások 26 000 000

198291 2 Magyar Honvédség
K3 Dologi kiadások 10 200 000
K6 Beruházások 10 000 000

XIV. Belügyminisztérium
003704 1 Belügyminisztérium igazgatása

K3 Dologi kiadások 5 000 000
K6 Beruházások 5 000 000

294479 4 Terrorelhárítási Központ
K3 Dologi kiadások 1 500 000
K6 Beruházások 5 000 000

Közszolgálati hozzájárulás

Bíróságok

Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása

Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
        Költségvetési év: 2021.

 Fejezet-
szám

Cím-
szám

 Alcím-
szám

Jogcím
szám

 Fejezet-
név

 Cím-
név

A módosítás
jogcíme

 Alcím-
név

Jogcím
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat neve
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001580 7

K3 Dologi kiadások 20 000 000
000648 8 Alkotmányvédelmi Hivatal

K6 Beruházások 4 250 000
019370 9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

K3 Dologi kiadások 4 000 000
235006 10 Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ

K3 Dologi kiadások 2 000 000
001711 12

K3 Dologi kiadások 30 000 000
001755 13 Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

K3 Dologi kiadások 2 000 000
K6 Beruházások 4 000 000

XV.
006343 1 Pénzügyminisztérium igazgatása

K3 Dologi kiadások 1 000 000
K6 Beruházások 7 000 000

XVII.
280645 1 Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása

K3 Dologi kiadások 15 000 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

36 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai
386673 1 Szakmai és társadalmi szervezetek támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 70 000 000
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
K6 Beruházások 13 000 000

XX.
002994 14 Országos Mentőszolgálat

K3 Dologi kiadások 8 000 000
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda

375506 1 Miniszterelnöki Kormányiroda
K3 Dologi kiadások 12 000 000

XIII. Honvédelmi Minisztérium
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok
48 Védelmi felkészítés előirányzatai

388039 1 Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai
K5 Egyéb működési célú kiadások -497 000 000

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

forintban
Államháztartási Jogcím Kiem. Jogcím A módosítás A módosítást

egyedi csop.  előir.- csop.  Módosítás következő évre elrendelő jogszabály/
azonosító szám  szám név (+/-) áthúzódó hatása határozat száma

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

Pénzügyminisztérium

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Rendőrség

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

 Fejezet-
szám

Cím-
szám

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 Alcím-
szám

Jogcím
szám

 Fejezet-
név

 Cím-
név

 Alcím-
név

Jogcím
név

A módosítás
jogcíme

BEVÉTELEK
Kiemelt előirányzat neve
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forintban
Államháztartási Jogcím Kiem. Jogcím A módosítás A módosítást

egyedi csop.  előir.- csop.  Módosítás következő évre elrendelő jogszabály/
azonosító szám  szám név (+/-) áthúzódó hatása határozat száma

VI. Bíróságok
209126 1 Bíróságok 5 000 000

XI. Miniszterelnökség
294502 1 Miniszterelnökség igazgatása 3 500 000
015558 12 200 250 000
304191 14 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1 000 000

XII. Agrárminisztérium
004240 1 Agrárminisztérium igazgatása 3 500 000
004273 2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 5 500 000

XIII. Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium

198279 2 Egyéb HM szervezetek 33 800 000
198291 2 Magyar Honvédség 20 200 000

XIV. Belügyminisztérium
003704 1 Belügyminisztérium igazgatása 10 000 000
294479 4 Terrorelhárítási Központ 6 500 000
001580 7 20 000 000
000648 8 Alkotmányvédelmi Hivatal 4 250 000
019370 9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 4 000 000
235006 10 Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ 2 000 000
001711 12 30 000 000
001755 13 Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság 6 000 000

XV. Pénzügyminisztérium
006343 1 Pénzügyminisztérium igazgatása 8 000 000

XVII.
280645 1 15 000 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
36 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai

386673 1 Szakmai és társadalmi szervezetek támogatása 70 000 000
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 13 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

002994 14 Országos Mentőszolgálat 8 000 000
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda

375506 1 Miniszterelnöki Kormányiroda 12 000 000
XIII. Honvédelmi Minisztérium

8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok

48 Védelmi felkészítés előirányzatai
388039 1 Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai -497 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Összesen: II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
időarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal 497 000 000 497 000 000

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

 Alcím-
név

Jogcím
név

Rendőrség

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása

 Fejezet-
szám

Cím-
szám

 Alcím-
szám

Jogcím
szám

 Fejezet-
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat neve

A módosítás
jogcíme

 Cím-
név

Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

1 példány

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) I. negyedévAz adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár
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3. melléklet az 1371/2021. (VI. 10.) Korm. határozathoz

XIII. Honvédelmi Minisztérium   
XIV. Belügyminisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

forintban
Államháztartási Jogcím Kiem. Jogcím A módosítás A módosítást

egyedi csop.  előir.- csop.  Módosítás következő évre elrendelő jogszabály/
azonosító szám  szám név (+/-) áthúzódó hatása határozat száma

XIII. Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium

198279 2 Egyéb HM szervezetek
K3 Dologi kiadások 875 000 000

XIV. Belügyminisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Ágazati célfeladatok
347762 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások

K3 Dologi kiadások 325 000 000
XIII. Honvédelmi Minisztérium

8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok

48 Védelmi felkészítés előirányzatai
388040 2 Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása

K5 Egyéb működési célú kiadások -1 200 000 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban
Államháztartási Jogcím Kiem. Jogcím A módosítás A módosítást

egyedi csop.  előir.- csop.  Módosítás következő évre elrendelő jogszabály/
azonosító szám  szám név (+/-) áthúzódó hatása határozat száma

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

forintban
Államháztartási Jogcím Kiem. Jogcím A módosítás A módosítást

egyedi csop.  előir.- csop.  Módosítás következő évre elrendelő jogszabály/
azonosító szám  szám név (+/-) áthúzódó hatása határozat száma

XIII. Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium

198279 2 Egyéb HM szervezetek 875 000 000
XIV. Belügyminisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Ágazati célfeladatok

347762 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 325 000 000
XIII. Honvédelmi Minisztérium

8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok

48 Védelmi felkészítés előirányzatai
388040 2 Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása -1 200 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen: II. negyedév III. negyedév IV. negyedév

időarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal 1 200 000 000

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

Magyar Államkincstár 1 példány 1 200 000 000

        Költségvetési év: 2021.

A módosítás
jogcíme

A módosítás
jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat neve

BEVÉTELEK
Kiemelt előirányzat neve

Jogcím
név

Jogcím
név

I. negyedév

A módosítás
jogcíme

Jogcím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat neve

 Fejezet-
szám

 Fejezet-
szám

Cím-
szám

Jogcím
szám

Jogcím
szám

 Fejezet-
név

 Alcím-
név

 Cím-
név

 Alcím-
név

 Alcím-
név

 Fejezet-
név

 Fejezet-
név

 Cím-
név

 Cím-
név

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

 Fejezet-
szám

Cím-
szám

 Alcím-
szám

Cím-
szám

 Alcím-
szám

 Alcím-
szám

Jogcím
szám
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A Kormány 1372/2021. (VI. 10.) Korm. határozata
a Nemzeti Hidrogén Stratégia 2030 elfogadásáról

A Kormány
 1. a hidrogéngazdaság kiépítésének ösztönzése céljából, egyúttal a klímasemlegesség elérésének egyik eszközeként 

elfogadja a  Nemzeti Hidrogén Stratégia 2030 című dokumentumot (a  továbbiakban: Stratégia), és elrendeli 
a Stratégia kormányzati honlapon történő közzétételét;

 2. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az  IKOP Plusz és a  KeHOP Plusz programok 
tekintetében a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával, a  GINOP Plusz program tekintetében pedig 
a  Miniszterelnökséget vezető miniszter és a  pénzügyminiszter bevonásával a  programok végrehajtása során 
lehetőség szerint biztosítsa a  Stratégiában nevesített prioritást élvező projektek – Teherforgalom zöldítése; 
Helyi léptékű szállítással összefüggő közszolgáltatások zöldítése; Hidrogén völgyek kialakítása Magyarországon; 
Karbonmentes hidrogénelőállítás, szállítás és energiatárolás; Kék hidrogén projekt; valamint Hidrogéngazdaság 
kiépítését szolgáló kutatás-fejlesztés-innováció – pénzügyi fedezetét.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a 2021–2027 közötti programok éves fejlesztési kereteinek tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1373/2021. (VI. 10.) Korm. határozata
a Pécsi Mecsek Futball Club új stadionjának előkészítéséről és megvalósításáról

A Kormány – megerősítve a Pécsi Mecsek Futball Club új stadionjának megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről 
szóló 1774/2020. (XI. 11.) Korm. határozatban foglalt döntését –
 1. egyetért a  Pécsi Mecsek Futball Club új stadionja fejlesztésére irányuló beruházás (a  továbbiakban: Beruházás) 

előkészítésével és megvalósításával;
 2. a Beruházás

a) előkészítésére a  Pécsi Sport Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (cégjegyzékszám: 
02-10-060361),

b) megvalósítására a Beruházási Ügynökséget
jelöli ki;

 3. a Beruházás
a) előkészítésének kormányzati felelőseként az  emberi erőforrások miniszterét jelöli ki, a  nemzeti vagyon 

kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával,
b) megvalósításának felelőseként a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert jelöli ki, 

az emberi erőforrások minisztere bevonásával;
 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere, valamint a  nemzeti vagyon kezeléséért 

felelős tárca nélküli miniszter kezdeményezésére gondoskodjon a Beruházás előkészítéséhez és megvalósításához 
szükséges források biztosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében
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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.

 5. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
bevonásával készítsen előterjesztést a  Beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról.

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a Beruházásra vonatkozó koncepció- vagy vázlatterv elkészítését követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök


	A Kormány 333/2021. (VI. 10.) Korm. rendelete
	egyes járványügyi védekezést szolgáló pandémia-értékelő regiszterre vonatkozó részletes szabályokról

	A Kormány 334/2021. (VI. 10.) Korm. rendelete
	a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 
479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet és a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 
60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

	A külgazdasági és külügyminiszter 23/2021. (VI. 10.) KKM rendelete
	a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Ukrajnával összefüggő módosításáról

	A köztársasági elnök 298/2021. (VI. 10.) KE határozata
	állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

	A köztársasági elnök 299/2021. (VI. 10.) KE határozata
	állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

	A köztársasági elnök 300/2021. (VI. 10.) KE határozata
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