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III. Kormányrendeletek

A Kormány 57/2021. (II. 10.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet idején biztosított arcképes azonosítást lehetővé tevő videotechnológián alapuló 
telemedicináról

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. §  E rendelet alkalmazásában
1.  beteg: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § a) pontja szerinti beteg;
2.  egészségügyi szolgáltató: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § f ) pontja szerinti egészségügyi 

szolgáltató.

2. § (1) Az  egészségügyi szolgáltató az  egészségügyért felelős miniszter által meghatározott telemedicina útján 
nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (a  továbbiakban: telemedicina szolgáltatás) – ha az  ellátás sajátosságai 
és orvosszakmai megítélése az  arcképes azonosítást indokolttá teszik – arcképes azonosítást biztosító, videojel 
és hang továbbítására alkalmas infokommunikációs eszköz (a  továbbiakban: arcképes azonosítást biztosító 
videotechnológia) útján is nyújthatja.

 (2) Az  egészségügyért felelős miniszter rendeletében előírhatja, hogy egyes telemedicina szolgáltatások esetében 
kötelező az arcképes azonosítást biztosító videotechnológia használata.

 (3) Az  egészségügyi szolgáltató abban az  esetben ajánlja fel a  beteg számára az  arcképes azonosítást biztosító 
videotechnológia útján történő telemedicina szolgáltatást, ha a  betegadatok védelme, a  beteg egyes tüneteinek 
vizsgálata vagy az ellátás jellege miatt egyéb telemedicina szolgáltatás útján az ellátás nem lenne kivitelezhető.

 (4) Az  egészségügyi szolgáltató egyes, egészségügyi dolgozó jelenlétét igénylő ellátásokat úgy is biztosíthat 
telemedicina szolgáltatás útján, hogy
a) az orvosi, fogorvosi, szakorvosi, szakfogorvosi végzettséget igénylő egészségügyi ellátás esetében az orvos, 

fogorvos, szakorvos a beteggel arcképes azonosítást biztosító videotechnológia útján tartja a kapcsolatot, és
b) az ellátásban egészségügyi dolgozó személyesen közreműködik.

 (5) A (4) bekezdés szerinti telemedicina szolgáltatás esetében a (4) bekezdés b) pontja szerinti egészségügyi dolgozót 
az egészségügyi szolgáltató képviselőjének kell tekinteni.

3. § (1) Arcképes azonosítást biztosító videotechnológia használata esetén a  videojel segítségével az  informatikai 
rendszer a  beteg személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványából (a  továbbiakban: okmány) 
kiolvasott természetes személyazonosító adatokat, és az  okmányszámot összeveti az  okmányt nyilvántartó 
központi nyilvántartásban szereplő természetes személyazonosító adatokkal, ellenőrzi az  okmány érvényességét, 
valamint az  arcképelemzési nyilvántartásról és az  arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény 
(a  továbbiakban: Arcképtörvény) 9/B. alcíme szerinti automatizált összehasonlítás igénybevételével az  ügyfélről 
videojel útján készült arckép és a  személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő, a  személyazonosság 
ellenőrzésével érintett személy utolsó alkalommal nyilvántartásba vett arcképmásának az  egymással történő 
megfeleltethetőségét. A  nyilvántartásban szereplő adatok egyezősége, az  okmány érvényessége, valamint 
az egyezőség feltételeként meghatározott értékszám elérése esetén az azonosítás sikeres.

 (2) Az  Arcképtörvény 3.  § (3)  bekezdésétől eltérően az  arckép profil nyilvántartás arcképes azonosítást biztosító 
videotechnológia céljából is használható.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti azonosítást követően a 4. § (2) bekezdése szerinti szerv automatikus információátadás útján  
– szükség esetén az  összerendelési nyilvántartás szolgáltatás bevonásával – a  személyiadat- és 
lakcímnyilvántartásból a  beteg természetes személyazonosító adatait és lakcímét, valamint az  összerendelési 
nyilvántartás útján a  társadalombiztosítási azonosító jelet átveszi, és azokat az  egészségügyi szolgáltató részére 
átadja.
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 (4) Ha az  (1)  bekezdés szerinti azonosítás sikertelen, arcképes azonosítást biztosító videotechnológia útján végzett 
telemedicina szolgáltatásnak nincs helye.

 (5) A  (4)  bekezdés szerinti esetben az  egészségügyi szolgáltató az  ellátást személyes jelenlét útján vagy egyéb 
telemedicina szolgáltatás útján biztosítja azzal, hogy egyéb telemedicina szolgáltatás a 2. § (3) bekezdése szerinti 
feltételek fennállása esetében csak a 2. § (4) bekezdése szerinti módon, mellett végezhető azzal, hogy az e rendelet 
szerinti arcképes azonosítás elhagyható.

4. § (1) Az arcképes azonosítást biztosító videotechnológiához szükséges informatikai rendszert – az azonosítási rendszer 
tekintetében az  e-közigazgatásért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) bevonásával – az  Elektronikus 
Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT) működtetője teszi elérhetővé térítésmentesen az EESZT-hez 
csatlakozott egészségügyi szolgáltatók részére.

 (2) A  miniszter a  beteg természetes személyazonosító adatait, lakcímét, arcképmását, az  okmány adatait, valamint 
a  személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi  
XX. törvény 10/A. § (4) bekezdése szerinti titkosított összerendelési kapcsolati kódot az azonosítás és az adatátadás 
idejéig kezeli, azokat az  okmányt nyilvántartó központi nyilvántartásból átveheti, valamint jogosult az  okmányról 
készült másolatot készíteni és azt az azonosítás és az adatátadás idejéig kezelni.

 (3) Az EESZT működtetője az (1) bekezdésben foglalt feladatai érdekében térítésmentesen jogosult a feladatellátáshoz 
szükséges szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások 
használatára.

5. §  Ez a rendelet 2021. február 15-én lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 58/2021. (II. 10.) Korm. rendelete
a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 
és a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 16.  pont 
16.2.  alpontjában – a  2.  § tekintetében a  kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93.  § (1)  bekezdés 
1.  pontjában – kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:

1. A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló  
252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A  településrendezési és az  építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R1.) 9. § (2) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Országos Építészeti Tervtanács véleményezi)
„d) a  nemzeti emlékhellyel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési – kivéve az  országos építési 
követelményektől való eltérés és a  használatbavételi engedélyezési –, valamint – a  kulturális örökség védelmével 
kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Övr.) 63.  § (3)  bekezdés a)  pontja 
és b) pont ba) alpontja esetében – örökségvédelmi hatósági engedélyezési és – az Övr. 64. § (2) bekezdés c) pontja 
esetében – örökségvédelmi bejelentési eljárást megelőzően az eljárás kötelező mellékletét képező dokumentációt,
e) a  kiemelten védett műemlékkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési – kivéve az  országos építési 
követelményektől való eltérés és a használatbavételi engedélyezési –, valamint – az Övr. 63. § (3) bekezdés a) pontja 
és b) pont ba) alpontja esetében – örökségvédelmi hatósági engedélyezési és – az Övr. 64. § (2) bekezdés c) pontja 
esetében – örökségvédelmi bejelentési eljárást megelőzően az eljárás kötelező mellékletét képező dokumentációt,”

 (2) Az R1. 10. § (1) bekezdésében a „d) pontjában” szövegrész helyébe a „c) pontjában” szöveg lép.
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2. A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 
módosítása

2. § (1) A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 
66. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  63.  § (3)  bekezdésében és a  64.  § (2)  bekezdés f )  pontjában meghatározott tevékenységek tervezett 
megkezdésének bejelentéséhez vagy örökségvédelmi engedély iránti kérelméhez mellékelni kell a  3.  melléklet 
3. pont 3.1. alpontjában, valamint 5. pont 5.2., 5.3., 5.4. alpontjában meghatározott tartalmú dokumentációkat.”

 (2) Az R2. 66. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  63.  § (3)  bekezdés b)  pont bc)  alpontja szerint a  műemlék konzerválásának vagy restaurálásának 
bejelentéséhez mellékelni kell a 3. melléklet 3. pont 3.1. alpontja, 6. pont 6.2. alpontja, valamint 7. pont 7.1. alpontja 
szerinti dokumentációkat.”

 (3) Az R2. 75. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  helyi egyedi védelem alatt álló ingatlan esetén a  hatóság a  13.  melléklet szerinti állapotfelvételi adatlap 
felvétele céljából a  helyi egyedi védelem alatt álló ingatlan helyi védelmére vonatkozó adatokat jogosult 
felhasználni.
(4) A  területileg illetékes jegyző – a  főváros esetében a  főjegyző – a  (3)  bekezdés szerinti állapotfelvételi adatlap 
felvétele céljából a  hatóság megkeresésének beérkezésétől számított 3 napon belül elektronikus úton a  hatóság 
részére
a) továbbítja a  helyi egyedi védelem alatt álló ingatlanokról vezetett nyilvántartás alapján a  védett érték 
megnevezését, védelmi nyilvántartási számát és a  13.  melléklet 1.2–1.4.3.  pontja szerinti azonosító adatait, 
a védelem típusát, a védelem rövid indokolását, az ingatlan rendeltetését,
b) tájékoztatást ad arról, hogy amennyiben az  ingatlanon végzett beruházás felújítás, karbantartás településképi 
bejelentéshez kötött, úgy annak elvégzése a bejelentési eljárásban megtiltásra került-e.”

 (4) Az R2.
a) 3.  § (6)  bekezdésében a  „műemlék jogi jellegű ingatlanon az  (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott 

hatóság, a  helyi egyedi védelem alatt álló ingatlanon az  illetékes jegyző jár el” szövegrész helyébe 
az „az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hatóság jár el” szöveg,

b) 59. § (3) bekezdésében a „63. § (1) bekezdés a) pontja” szövegrész helyébe a „63. § (3) bekezdése” szöveg,
c) 59. § (11) bekezdésében az „5. pont 5.5. alpontja” szövegrész helyébe a „6. pont 6.1. alpontja” szöveg,
d) 64. § (4) bekezdésében az „f ) és g) pontjában” szövegrész helyébe az „e) és f ) pontjában” szöveg,
e) 66.  § (3)  bekezdésében a  „valamint 5.  pont 5.2., 5.5.  alpontjában” szövegrész helyébe az  „5.  pont 

5.2. alpontjában, valamint 6. pont 6.1. alpontjában” szöveg,
f ) 67. § (1) bekezdés b) pontjában az „5. pont 5.6. alpontja” szövegrész helyébe a „6. pont 6.2. alpontja” szöveg,
g) 67. § (1) bekezdés c) pontjában az „5. pont 5.8. alpontja” szövegrész helyébe a „7. pont 7.2. alpontja” szöveg,
h) 75.  § (1)  bekezdésében a  „műemléki jogi jellegű ingatlant” szövegrész helyébe a  „műemlék jogi jellegű 

ingatlant, valamint a helyi egyedi védelem alatt álló ingatlant” szöveg,
i) 75. § (6) bekezdésében a „műemléket” szövegrész helyébe a „műemléket vagy a helyi egyedi védelem alatt 

álló ingatlant” szöveg,
j) 75. § (9) bekezdésében a „Műemlék jogi jellegű” szövegrész helyébe a „Műemlék jogi jellegű vagy helyi egyedi 

védelem alatt álló” szöveg
lép.

3. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 59/2021. (II. 10.) Korm. rendelete
az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71.  § (1)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Vhr.) 2.  § 
(1a) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdésben meghatározott hozzájárulást nem kell beszerezni, ha]
„e) a beszerzés az Országgyűlés Hivatala által történik.”

2. §  A Vhr. 2/A. § (1) bekezdésében a „vásárlási szabályzat alapján történő beszerzéseket.” szövegrész helyébe a „vásárlási 
szabályzat alapján, továbbá az Országgyűlés Hivatala által történő beszerzéseket.” szöveg lép.

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

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

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 1/2021. (II. 10.) MEKH rendelete
a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 
10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170.  § (5)  bekezdés 1., 2. és 9.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12.  § a)  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazásának szabályairól szóló 
10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„1. befogadó hálózati engedélyes: az  a  hálózati engedélyes, akinek a  hálózatához az  adott csatlakozást igénylő 
csatlakozik;”

 (2) Az R. 2. §-a a következő 1a. ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„1a. csatlakozást igénylő: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 2. számú melléklete szerint igénybejelentést benyújtó, így
a) a közcélú hálózatra való új csatlakozást igénylő, leendő rendszerhasználó (a továbbiakban: új csatlakozást igénylő) 
és
b) a  közcélú hálózaton már rendelkezésre álló teljesítményen felül többletteljesítményt igénylő rendszerhasználó  
(a továbbiakban: többletteljesítményt igénylő);”

 (3) Az R. 2. §-a a következő 2a. és 2b. ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„2a. egyéb érintett hálózati engedélyes: a  befogadó hálózati engedélyesen kívüli azon hálózati engedélyes, akinek 
a hálózatán az adott csatlakozási igény kielégítése érdekében beruházást kell végezni;
2b. elosztói tápponti körzet: az  elosztó hálózatnak átviteli hálózati alállomások, átviteli hálózati alállomásokat 
közvetlenül összekötő nagyfeszültségű (kuplung) vezetékek, valamint a  normál kapcsolási állapot szerinti 
körzethatárok által határolt – az üzemi szabályzatban rögzített – része, amely egymással összefüggő nagy-, közép- 
és kisfeszültségű hálózati elemeket tartalmaz;”

 (4) Az R. 2. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„6. kiindulási pont: a Vhr. 1. § (1) bekezdés 2c. pontja szerinti kiindulási pont;”.

 (5) Az R. 2. §-a a következő 9a. és 9b. ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„9a. közvetlen csatlakozási beruházás: a  közcélú hálózaton megvalósított beruházás azon része, amely az  üzemi 
és elosztói szabályzatban rögzített minimális műszaki követelmények figyelembevételével kizárólag az  adott 
csatlakozást igénylő csatlakozását teszi lehetővé;
9b. közvetett csatlakozási beruházás: a  közcélú hálózaton megvalósított beruházás azon része, amely az  üzemi és 
elosztói szabályzatban rögzített minimális műszaki követelmények figyelembevételével nem kizárólag az  adott 
csatlakozást igénylő csatlakozását teszi lehetővé;”

 (6) Az R. 2. §-a a következő 13a. ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„13a. teljesítményarány: az  igényelt csatlakozási teljesítmény és a  csatlakozási beruházással létrejött hálózati 
eszközök névleges teljesítmény-növekményének százalékos (egész százalékra kerekített) aránya, amelynek 
figyelembe vehető mértéke nem haladhatja meg a 100%-ot;”
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2. § (1) Az R. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Kétirányú mérés esetén az  elszámolás alapját képező villamosenergia-mennyiségeket az  adott mérési ponton 
a  kereskedelmi szabályzatban rögzített elszámolási mérési intervallumokban, irányonként kell megállapítani. 
A  forgalomarányos rendszerhasználati díjakat az  adott elszámolási időszakban az  irányonként elkülönített és 
összegzett villamosenergia-mennyiségek alapján, irányonként kell megfizetni.”

 (2) Az R. 9. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Háztartási méretű kiserőművek esetében a  mérési intervallumokban mért, irányonként elkülönített és 
összegzett mennyiségek különbsége alapján kell a forgalomarányos rendszerhasználati díjakat megfizetni.”

 (3) Az R. 9. §-a a következő (2b) és (2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) A  (2a)  bekezdéstől eltérően a  forgalomarányos rendszerhasználati díjakat az  adott elszámolási időszakban 
az  irányonként elkülönített és összegzett villamosenergia-mennyiségek alapján, irányonként kell elszámolni és 
megfizetni
a) a háztartási méretű kiserőművel rendelkező felhasználó ez irányú kérése esetén,
b) a  2023. december 31. napját követően létesített (a rendszerhasználó által készre jelentetett) háztartási méretű 
kiserőmű esetében, valamint
c) a 2024. január 1. előtt létesített (a rendszerhasználó által készre jelentetett) háztartási méretű kiserőmű névleges 
hatásos teljesítményének 2023. december 31. napját követő bővítése esetén a bővített háztartási méretű kiserőmű 
egésze tekintetében.
(2c) A magánvezeték engedélyese vagy üzemeltetője által a hálózati engedélyes részére fizetendő forgalomarányos 
rendszerhasználati díjak elszámolásának alapját képező villamosenergia-mennyiségeket – a kereskedelmi 
szabályzatban rögzített elszámolási mérési intervallumok szerint – úgy kell megállapítani, hogy a közcélú hálózat és 
a magánvezeték közötti csatlakozási ponton mért, irányonként elkülönített és előjelhelyesen (a közcélú hálózatról 
történő vételezés pozitív, a  közcélú hálózatba történő betáplálás negatív előjellel veendő figyelembe) összegzett 
villamosenergia-mennyiséghez
a) hozzá kell adni a  magánvezetékre csatlakozó, kötelező átvételi rendszerben értékesítő vagy prémium típusú 
támogatásban részesülő erőmű által a magánvezetékbe betáplált teljes villamosenergia-mennyiséget, és
b) le kell vonni belőle a magánvezetékre csatlakozó felhasználók által vételezett villamosenergia mennyiségét.”

3. § (1) Az R. 25. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A csatlakozási díjat a csatlakozást igénylő a befogadó hálózati engedélyes részére fizeti meg.”

 (2) Az R. 25. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha csatlakozási díj összege nem kizárólag a  befogadó hálózati engedélyesnek a  csatlakozáshoz szükséges 
beruházásai alapján kerül meghatározásra, a  befogadó hálózati engedélyes és az  egyéb érintett hálózati 
engedélyesek egymás között külön megállapodást kötnek az egyéb érintett hálózati engedélyes által megvalósított 
csatlakozási beruházás csatlakozási díjjal – a  díj kiszámítására vonatkozó módszer szerint – fedezett költségeinek 
a befogadó hálózati engedélyes által kapott csatlakozási díjból történő megtérítéséről.
(3b) A (3a) bekezdés nem alkalmazható a csatlakozási minimumdíj figyelembevételével meghatározott, a tételesen 
megállapított és az ideiglenes csatlakozást kérő által fizetendő csatlakozási díj esetén.”

 (3) Az R. 25. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  csatlakozást igénylő által megfizetett csatlakozási díjak összegét a  hálózati engedélyes csatlakozási 
igényenként, továbbá a  csatlakozások érdekében megvalósított beruházásokhoz hozzárendelve tartja nyilván, és 
azt kizárólag hálózatfejlesztésre vagy a  26.  § (2)  bekezdése és a  33.  § (14)  bekezdése szerinti visszafizetésekre és 
a (3a) bekezdés szerinti megtérítésre használhatja fel.”

 (4) Az R. 25. §-a a következő (7a) és (7b) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Az  elosztók a  honlapjukon naprakész tájékoztatást nyújtanak a  működési területükön található elosztói 
tápponti körzetekről.
(7b) Az  elosztói tápponti körzetek meghatározásának és nyilvántartásának részletszabályait az  üzemi szabályzat 
tartalmazza.”

4. §  Az R. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27.  § (1) Erőmű – kivéve a  háztartási méretű kiserőművet – (e Fejezet alkalmazásában a  továbbiakban: erőmű) 
és a  nagyfeszültségű hálózatra csatlakozást igénylő (ideértve a  nagyfeszültségű hálózatra csatlakozó, önállóan 
létesített villamosenergia-tárolót is) esetében a  befogadó hálózati engedélyes és az  egyéb érintett hálózati 
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engedélyes által a  csatlakoztatáshoz a  közcélú hálózaton megvalósított beruházás műszaki tartalma alapján 
készített költségbecslés a csatlakozási díj előzetes megfizetésének alapja.
(2) Az  (1) bekezdés szerinti költségbecslést a befogadó hálózati engedélyes állítja össze az egyéb érintett hálózati 
engedélyesek bevonásával, a (3)–(5) bekezdés figyelembevételével.
(3) Az  (1) bekezdés szerinti költségbecslés része az átviteli hálózaton és az elosztó hálózaton szükséges közvetlen 
csatlakozási beruházás teljes összege.
(4) Ha a csatlakozási pont az elosztó hálózaton kerül kijelölésre, az (1) bekezdés szerinti költségbecslés része
a) a kijelölt csatlakozási pont szerinti elosztói tápponti körzetben megvalósuló közvetett csatlakozási beruházás 
teljes összegének teljesítményarányos része,
b) a kijelölt csatlakozási pont szerinti elosztói tápponti körzettel szomszédos elosztói tápponti körzetben 
megvalósuló közvetett csatlakozási beruházás teljes összegéből a teljesítményarányos rész 70%-a, valamint
c) az átviteli hálózaton megvalósuló közvetett csatlakozási beruházás teljes összegének teljesítményarányos része.
(5) Ha a csatlakozási pont az átviteli hálózaton kerül kijelölésre, az (1) bekezdés szerinti költségbecslés részét képezi
a) az átviteli hálózaton megvalósuló közvetett csatlakozási beruházás teljes összegének teljesítményarányos része, 
valamint
b) a csatlakozással érintett átviteli táppontból ellátott elosztói tápponti körzetben megvalósuló közvetett 
csatlakozási beruházás teljes összegének teljesítményarányos része.
(6) Ha a  (3)–(5)  bekezdés szerint szükséges beruházások tényleges aktiválási értéke eltér az  (1)  bekezdés szerinti 
költségbecslésben szereplő várható költségtől, akkor a megvalósított létesítmények üzembe helyezése után a felek 
között utólagos elszámolásnak van helye.
(7) Erőmű és nagyfeszültségű hálózatra csatlakozást igénylő esetében a  csatlakozási díj megállapításához  
a (3)–(5) bekezdésben meghatározott mértékben és esetekben figyelembe vehető a befogadó hálózati engedélyes 
és az  egyéb érintett hálózati engedélyes – a  csatlakozási igény benyújtásához képest – 5 évnél nem régebben 
aktivált hálózati beruházásainak általános forgalmi adó nélkül számított értéke.
(8) A  csatlakozást igénylő és a  befogadó hálózati engedélyes, illetve a  befogadó hálózati engedélyes és az  egyéb 
érintett hálózati engedélyes közötti esetleges – a  (6) és (7)  bekezdéshez kapcsolódó – vita esetén a  hálózati 
engedélyesek feladata független műszaki-gazdasági szakvélemény beszerzése.
(9) A  csatlakozási díj megállapítása során nem vehető figyelembe a  hálózati engedélyesek vissza nem térítendő 
támogatás igénybevételével megvalósított beruházásainak támogatással arányos része.”

5. §  Az R. 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„33. § (1) Ha a csatlakozást igénylő igényének kielégítése érdekében kisfeszültségű közcélú elosztó hálózat kiépítése 
szükséges, és a  létesítést a  hálózati engedélyes végzi, ehhez kapcsolódóan a  csatlakozást igénylőnek közcélú 
vezeték díjat kell fizetnie.
(2) A csatlakozást igénylőnek nem kell közcélú vezeték díjat fizetnie
a) a  VET 146/A.  § (9)  bekezdésének megfelelően az  összesen legfeljebb 32 amper áramerősségű kisfeszültségű 
csatlakozási igény esetén
aa) szabadvezetéknél (ideértve a szigetelt szabadvezetéket is) 100 méterig,
ab) földkábelnél 50 méterig,
b) az összesen 32 amper áramerősségnél nagyobb kisfeszültségű csatlakozási igény esetén
ba) szabadvezetéknél (ideértve a szigetelt szabadvezetéket is) 50 méterig,
bb) földkábelnél 25 méterig.
(3) A  (2)  bekezdésben meghatározott vezetékhosszakat minden kisfeszültségű vételezés céljából csatlakozást 
igénylő esetén felhasználási helyenként legfeljebb egy csatlakozási pontra vonatkoztatva kell számításba venni.
(4) Több lakást vagy lakóházat és a  hozzájuk tartozó több, nem lakás céljára szolgáló helyiséget vagy épületet 
magában foglaló ingatlan létesítésekor – a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a VET 146/A. § (12) bekezdésével 
összhangban – a  (2)  bekezdésben meghatározott vezetékhosszakat kisfeszültségű vételezés céljából csatlakozást 
igénylő esetében az  egyes, elszámolási méréssel külön mért lakások, lakóházak, illetve nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek, épületek számával megszorozva kell számításba venni.
(5) Ha a  csatlakozást igénylő igényének kielégítése érdekében középfeszültségű közcélú elosztó hálózat kiépítése 
szükséges, és a  létesítést a  hálózati engedélyes végzi, ehhez kapcsolódóan a  csatlakozást igénylőnek közcélú 
vezeték díjat kell fizetnie.
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(6) A csatlakozást igénylőnek nem kell közcélú vezeték díjat fizetnie
a) a  VET 146/A.  § (9)  bekezdésének megfelelően az  összesen legfeljebb 32 amper áramerősségű kisfeszültségű 
csatlakozási igény esetén
aa) középfeszültségű szabadvezetéknél (ideértve a szigetelt szabadvezetéket is) 500 méterig,
ab) középfeszültségű földkábelnél 250 méterig,
b) az  összesen 32 amper áramerősségnél nagyobb kisfeszültségű csatlakozási igény és a  középfeszültségű 
csatlakozási igény esetén
ba) középfeszültségű szabadvezetéknél (ideértve a szigetelt szabadvezetéket is) 250 méterig,
bb) középfeszültségű földkábelnél 125 méterig.
(7) A  (6)  bekezdésben meghatározott vezetékhosszakat a  kisfeszültségű vételezés céljából csatlakozást igénylő 
esetében új közép/kisfeszültségű transzformátorállomásonként egyszer, a  középfeszültségű vételezés céljából 
csatlakozást igénylő esetében felhasználási helyenként legfeljebb egy csatlakozási pontra vonatkoztatva kell 
számításba venni.
(8) Több lakást vagy lakóházat és a  hozzájuk tartozó több, nem lakás céljára szolgáló helyiséget vagy épületet 
magában foglaló ingatlan létesítésekor – a (7) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a VET 146/A. § (12) bekezdésével 
összhangban – a  (6)  bekezdésben meghatározott vezetékhosszakat kisfeszültségű vételezés céljából csatlakozást 
igénylő esetében az  egyes, elszámolási méréssel külön mért lakások, lakóházak és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek, épületek számával megszorozva kell számításba venni.
(9) Közcélú vezeték díjat a (2) és (6) bekezdés szerinti vezetékhosszak feletti hosszak után kell fizetni.
(10) Ha a  (2)  bekezdés a)  pontja vagy a  (6)  bekezdés a)  pontja szerinti csatlakozás létrejöttét követő 5 éven belül 
az  adott felhasználási helyre vonatkozóan a  csatlakozást igénylő többletigénye kapcsán a  fázisonként igényelt 
névleges áramerősségek összege meghaladja a  32 ampert, a  csatlakozást igénylő köteles a  (2)  bekezdés 
a) pontja vagy a (6) bekezdés a) pontja szerinti elsődleges igényhez kapcsolódó, de a (2) bekezdés b) pontja vagy 
a (6) bekezdés b) pontja szerint számított közcélú vezeték díjat megfizetni.
(11) A  kiindulási ponttól mért teljes vezetékhosszakon, valamint a  közcélú vezeték díjának megállapítása 
szempontjából számításba vehető, a  (2) és (6)  bekezdésben meghatározottakon felüli vezetékhosszokon 
kisfeszültségű csatlakozás esetén a  leágazási pontig, középfeszültségű csatlakozás esetén a  csatlakozási pontig 
megvalósítandó nyomvonal földfelszínre vetített hossza értendő.
(12) A  magánvezeték csatlakozási pontjáig kiépítendő közcélú hálózat esetében a  közcélú vezeték díjának több 
rendszerhasználó közötti megosztására vonatkozó megállapodást a beruházó, illetve a magánvezeték üzemeltetője 
is megkötheti a  hálózati engedélyessel. A  közcélú vezeték díjának megfizetésével, illetve visszatérítésével 
kapcsolatos további részletes szabályokat elosztói szabályzat határozza meg.
(13) Ha a csatlakozási díjfizetés alapján létesült közcélú vezetékre annak üzembe helyezésétől számított 5 éven belül 
újabb rendszerhasználó kíván csatlakozni, akkor az  újonnan csatlakozó leendő rendszerhasználó által fizetendő 
közcélú vezeték díj megegyezik az adott közcélú vezeték építése kapcsán az érintett rendszerhasználók által addig 
fizetett közcélú vezeték díj egy rendszerhasználóra – beleértve az új csatlakozást igénylőt is – eső értékével.
(14) A  hálózati engedélyes a  (13)  bekezdés szerint az  új csatlakozást igénylőtől beszedett közcélú vezeték díjat  
– eltérő megállapodás hiányában – egyenlő arányban visszatéríti az  adott közcélú vezeték létesítése kapcsán,  
illetve a létesítést követően csatlakozási díjat fizető rendszerhasználók részére.
(15) Ha a  hálózati engedélyes saját kockázatára a  már ismert rendszerhasználók igényét meghaladó hosszúságú 
közcélú vezetéket létesít, akkor az  erre a  vezetékszakaszra később csatlakozó rendszerhasználóktól a  közcélú 
vezeték díját az  (1)–(9) és (11)  bekezdés e  vezetékszakaszra történő alkalmazásával kérheti, a  létesítés évétől 
számított 5 évig.”

6. § (1) Az R. 35. § (1) bekezdése a következő 2a. ponttal egészül ki:
[Az elosztó külön díjat kérhet – a külön díjak meghatározásának szabályairól szóló rendeletben foglaltak szerint –  
a felhasználó által igényelt következő, külön díj ellenében végezhető szolgáltatásokért:]
„2a. okosmérő felszerelése, vagy nem okosmérőnek okosmérőre történő cseréje,”

 (2) Az R. 35. § (1) bekezdése a következő 3a. ponttal egészül ki:
[Az elosztó külön díjat kérhet – a külön díjak meghatározásának szabályairól szóló rendeletben foglaltak szerint –  
a felhasználó által igényelt következő, külön díj ellenében végezhető szolgáltatásokért:]
„3a. okosmérő nem okosmérőre történő cseréje,”
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 (3) Az R. 35. § (1) bekezdése a következő 14. ponttal egészül ki:
[Az elosztó külön díjat kérhet – a külön díjak meghatározásának szabályairól szóló rendeletben foglaltak szerint –  
a felhasználó által igényelt következő, külön díj ellenében végezhető szolgáltatásokért:]
„14. a szerződéses jogviszonnyal összefüggő, az interneten is elérhető dokumentumok (pl. az üzletszabályzat) részei 
másolatának kiadása a 7. oldaltól kezdve, ha az igényelt másolat a 6 oldal terjedelmet meghaladja.”

 (4) Az R. 35. § (2) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:
„(2) Az elosztó – a külön díjak meghatározásának keretszabályairól szóló rendeletben foglaltak szerint – a kiserőművi 
csatlakozást igénylőtől (a háztartási méretű kiserőmű kivételével) kiserőművenként kapott külön díj ellenében
1. elkészíti az igénybejelentésre vonatkozó tájékoztatót,
2. felülvizsgálja a megvalósíthatósági tanulmányt, és
3. felülvizsgálja a csatlakozási tervet.”

7. §  Az R. 37. § (1) bekezdés 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az elosztó a felhasználók részére külön díj megfizetése nélkül, ingyenesen köteles biztosítani a 35. §-ban meghatározott, 
külön díj ellenében végezhető szolgáltatásokat a következő esetekben:]
„6. a szerződéses jogviszonnyal összefüggő, az interneten is elérhető dokumentumok részeinek 6 oldal terjedelmet 
nem meghaladó másolatának kiadása, valamint a szerződéses jogviszonnyal összefüggő ügy intézéséhez szükséges 
formanyomtatványok rendelkezésre bocsátása,”

8. §  Az R. 42. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az elosztó az (1) bekezdés szerinti különbözetet a szolgáltatás nyújtása során felszámította, a 35. § (1) bekezdés 
3. és 3a.  pontjában foglalt külön díj ellenében végzett szolgáltatás esetében a  külön díjat csökkenteni kell a  kétféle 
fogyasztásmérő berendezés nyilvántartási értékének különbözetével, vagy – a felhasználó erre irányuló igényére –  
a különbözetet a felhasználó számláján jóvá kell írni.”

9. §  Az R.
a) 12. § (1) bekezdésében az „a VET 143. § (5) bekezdése szerinti rendeletben” szövegrész helyébe az „a Hivatal 

elnökének a VET 143. § (5) bekezdése szerinti határozatában” szöveg,
b) 12. § (2) és (3) bekezdésében a „rendeletben” szövegrész helyébe a „határozatban” szöveg,
c) 17.  § (11)  bekezdésében és 19.  § (5)  bekezdésében a „rendeletben” szövegrész helyébe a „határozatban” 

szöveg,
d) 13. alcím címében a  „felhasználó által” szövegrész helyébe a  „felhasználó és önállóan létesített 

villamosenergia-tároló által” szöveg,
e) VIII. Fejezet címében a  „felhasználók által” szövegrész helyébe a  „felhasználó és önállóan létesített 

villamosenergia-tároló által” szöveg,
f ) 31. § (1) bekezdés b) pontjában a „felhasználó” szövegrész helyébe a „csatlakozást igénylő” szöveg,
g) 32. § (1) bekezdésében a „csatlakozóvezeték létesítéséért” szövegrész helyébe a „csatlakozóvezeték hálózati 

engedélyes általi létesítéséért” szöveg,
h) 35.  § (1)  bekezdés 4.  pontjában az „a 38.  § (2)  bekezdés 3.  pontja szerinti” szövegrész helyébe az „annak 

szerződésszegése következtében való jogszerű” szöveg,
i) 35. § (1) bekezdés 5. pontjában a „második alkalmat követően” szövegrész helyébe a „harmadik alkalommal 

kezdődően” szöveg,
j) 35.  § (1)  bekezdés 12.  pontjában a  „második alkalmat követően és” szövegrész helyébe a  „harmadik 

alkalommal kezdődően” szöveg,
k) 35. § (1) bekezdés 13. pontjában a „berendezésben van” szövegrész helyébe a „berendezésben van, és” szöveg,
l) 37. § (1) bekezdés 2. pontjában a „bekezdésében meghatározott szolgáltatások, ha azok” szövegrész helyébe 

a „bekezdés 6. pontjában meghatározott szolgáltatás, ha annak” szöveg,
m) 42. § (1) bekezdésében a „bekezdés 2. pontjában” szövegrész helyébe a „bekezdés 2. és 2a. pontjában” szöveg,
n) 43. § (1) bekezdésében az „értékeit az ügyfélszolgálatokon” szövegrész helyébe az „értékeit Üzletszabályzatában, 

az ügyfélszolgálatokon” szöveg
lép.
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10. §  Hatályát veszti az R.
a) 11. § (1) bekezdésében az „– az elosztói veszteség díj kivételével –” szövegrész,
b) IV. Fejezet 8. alcímében az „ , elosztói veszteségdíj, elosztói menetrend kiegyensúlyozási díj” szövegrész,
c) 18.  § (2)  bekezdésében az „ , az  elosztói veszteség díj és az  elosztói menetrend kiegyensúlyozási díj” 

szövegrész,
d) 31. § (4) bekezdése,
e) 36. § (2) bekezdésében az „és a 38. § (2) bekezdés 3. pontja szerinti kikapcsolás” szövegrészek,
f ) 37. § (4) bekezdésében az „és a 38. § (2) bekezdés 3. pontja” szövegrész,
g) 38. § (1) bekezdésében a 3–6. pont,
h) 38. § (2) bekezdése,
i) 41. §-a és
j) 44. § (3) bekezdése.

Záró rendelkezések

11. §  Ez a rendelet 2021. április 1. napján lép hatályba.

  Horváth Péter János s. k.,
  elnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 4/2021. (II. 10.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati 
beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet és 
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő 
személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341.  § 
(1)  bekezdés 2.  pont a)  alpontjában és 21.  pont b)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 2., 8. és 20.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva,
a 2.  § és a  3.  § tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 20. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 2., 8. és 20.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva 
a következőket rendelem el:

1. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos 
szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló  
30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

1. §  A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról 
és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet (a továbbiakban: R1.)
a) 4. melléklete az 1. melléklet szerint,
b) 5. melléklete a 2. melléklet szerint,
c) 6. melléklete a 3. melléklet szerint
módosul.

2. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

2. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő 
személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 71. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  rendőrségnél őrszolgálati beosztásban szolgálatot teljesítő, vezényléses szolgálati időrendszerben 
dolgozóknál, ahol a  szolgálatteljesítést naponta azonos helyen két fő egymás utáni beosztásával rendelik el, 
az  eligazítás, váltás, valamint a  szolgálati felszerelések felvétele és leadása érdekében a  szolgálatteljesítési idő 
legfeljebb harminc perccel meghosszabbítható.”

3. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő 
személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 72.  § (5)  bekezdésében az „időtartamban” 
szövegrész helyébe az „időtartamban, a  71.  § (3a)  bekezdésében foglalt esetben a  Hszt. 135.  § (2)  bekezdésének 
figyelembevételével legfeljebb tizenkét és fél óra időtartamban” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet a 4/2021. (II. 10.) BM rendelethez

 1.  Az R1. 4. melléklet I. alcímében foglalt táblázat D:5 mezője helyébe a következő mező lép:

[D

1. hivatásos pótlék mértéke (%)

2. alapfeladat]

(5.)
550 
650*

 2.  Az R1. 4. melléklet I. alcímében foglalt táblázat a következő 5a. sorral egészül ki:

[A B C D E

1.
vezetői kategória besorolási kategória beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2. alapfeladat nem alapfeladat]

5a. középvezető szakirányító 1 kabinetvezető 550 400

 3.  Az R1. 4. melléklet I. alcímében foglalt táblázat B:11–B:13 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(B

1.
besorolási kategória)

2.

(11.) főosztályvezető-helyettes 2

(12.) osztályvezető 1

(13.) osztályvezető 1

 4.  Az R1. 4. melléklet I. alcímében foglalt táblázat D:11 mezője helyébe a következő mező lép:

[D

1. hivatásos pótlék mértéke (%)

2. alapfeladat]

(11.)
550 
650*

 5.  Az R1. 4. melléklete a következő IV. alcímmel egészül ki:
„IV. Magyarázat
a) 650*: A  főigazgató közvetlen alárendeltségében, a  Műveleti Igazgatóságon, a  Személyvédelmi Igazgatóságon, 
a Felderítési Igazgatóságon szolgálatot teljesítő, közvetlen műveleti tevékenységében részt vevő, vezető beosztást 
betöltő állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 650%.
b) 500**: A  TEK Ügyeleti és Objektumvédelmi Igazgatóságon szolgálatot teljesítők esetében a  hivatásos pótlék 
mértéke 500%.”

 6.  Hatályát veszti az R1. 4. melléklet
a) I. alcímében foglalt táblázat D:6, D:8, D:12 mezőjében, II. alcímében szereplő táblázat C:21 mezőjében a „vagy” 

szövegrész,
b) III. alcímében a „650* A  TEK Műveleti Igazgatóság, Személyvédelmi Igazgatóság, a  Felderítési Igazgatóság, 

valamint az  Operatív Technikai-Informatikai Igazgatóság közvetlen műveleti tevékenységében résztvevő 
vezető beosztást betöltő állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 650%.

 500** A TEK Ügyeleti és Objektumvédelmi Igazgatóságon szolgálatot teljesítők esetében a hivatásos pótlék 
mértéke 500%.” szövegrész.
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2. melléklet a 4/2021. (II. 10.) BM rendelethez

   Az R1. 5. melléklet III. alcímében foglalt táblázat a következő 21a. és 21b. sorral egészül ki:

[A B C D E

1.
szerv besorolási kategória beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2. alapfeladat nem alapfeladat]

21a. helyi B segédelőadó 100 50

21b. helyi A híradó ügyeletes 100

3. melléklet a 4/2021. (II. 10.) BM rendelethez

   Az R1. 6. melléklet
a) II. alcímében foglalt táblázat D:26, D:28, D:40, D:42 mezőjében, III. alcímében foglalt táblázat D:22, D:23, D:28, 

D:49, D:50, D:54 mezőjében a „150**” szövegrész helyébe a „150*” szöveg,
b) III. alcímében foglalt táblázat D:34 mezőjében a „*150” szövegrész helyébe a „150*” szöveg,
c) III. alcímében foglalt táblázatot követő Megjegyzés részben a „*” szövegrész helyébe a „150*:” szöveg
lép.
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VII. Az Alkotmánybíróság döntései

Az Alkotmánybíróság teljes ülésének 1001/2021. (II. 10.) AB Tü. határozata
az Alkotmánybíróság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  
1004/2020. (IV. 30.) AB Tü. határozat módosításáról

Az Alkotmánybíróság teljes ülése az  Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 50.  § (2)  bekezdés c)  pontjában és 
a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.  § (1)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján – tekintettel 
az  Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 22.  § (6)  bekezdésére  is  – az  Alkotmánybíróság Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 1004/2020. (IV. 30.) AB Tü. határozatot a következők szerint módosítja:

 1. Az  Alkotmánybíróság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1004/2020. (IV. 30.) AB Tü. határozat 
(a továbbiakban: SZMSZ) 8.6. pontja a következő g) ponttal egészül ki:
(Az elnöki kabineti jogász álláshelyen ellátandó feladatok)
„g) az  európai alkotmánybíróságok együttműködésével és a  határozataik feldolgozásával kapcsolatos feladatok 
ellátása, ideértve különösen a  határozatok figyelemmel követését, angol nyelvű fordítások és összefoglalók 
készítését, valamint az ezeket tartalmazó adatbázis építését és gondozását.”

 2. Az SZMSZ 5.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.3. Az  Alkotmánybíróság Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők jogviszonya a  különleges jogállású 
szervekről és az  általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény (a  továbbiakban: Küt.) alapján 
áll fenn. A  köztisztviselők feladata az  Alkotmánybíróság feladat- és hatáskörébe, illetve az  Alkotmánybíróság 
Hivatalának feladatkörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való előkészítése, erre vonatkozó felhatalmazás esetén 
a  kiadmányozás. A  köztisztviselő az  álláshelyén ellátandó, illetve a  felettese által meghatározott feladatokat 
–  a  felettesétől kapott utasítás és határidő figyelembevételével – a  jogszabályoknak, a  szakmai előírásoknak és 
az  ügyviteli szabályoknak megfelelően, önállóan látja el. Köztisztviselői álláshelyek az  alkotmánybírói törzskarok, 
a  főtitkárság és az  elnöki kabinet jogász munkatársi, a  titkárságvezetői, valamint a  főtitkárság és a  gazdasági 
főosztály további munkatársi álláshelyei, ide nem értve a  szakmunkás, a  garázsmesteri, a  gépkocsivezetői 
és az  egyéb fizikai alkalmazotti álláshelyeket. Az  általános öregségi nyugdíjkorhatárt elérő foglalkoztatottak 
munkavállalóként is betölthetnek köztisztviselői álláshelyeket, ha a  Küt. 101.  § (2)–(3)  bekezdése erre  
lehetőséget ad.”

 3. Az SZMSZ 2. melléklete helyébe a Melléklet lép.
 4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 5. Az  Alkotmánybíróság e  határozatát a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 26.  § (2)  bekezdése alapján 

a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.
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Melléklet az 1001/2021. (II. 10.) AB Tü. határozathoz
„2. melléklet az 1004/2020. (IV. 30.) AB Tü. határozathoz

Állománytábla

Szervezeti egység Álláshelyek Álláshelyek száma (fő)

Alkotmánybírói törzskarok

Az Alkotmánybíróság tagjai 15
Törzskari jogászok 45
Törzskari titkárságvezetők 15
 

Elnöki kabinet

Kabinetfőnök 1
Elnöki kabineti jogászok 10
Nemzetközi és protokollügyi munkatárs 1
Belső ellenőr 0,5
Integritási tanácsadó 0,5
Kommunikációs vezető 1
 

Volt elnök titkársága Munkatársak 2
   
Főtitkárság Főtitkár 1
Főtitkársági titkárság Főtitkársági titkárságvezető 1
Indítványelemzés Indítványelemzők 6
Informatika Informatikus 2

Kezelőiroda
Kezelőirodai munkatársak (irodavezető és 
helyettese)

2

Könyvtár Könyvtárvezető 1
   
Gazdasági főosztály Gazdasági főigazgató 1
A gazdasági főosztály titkársága Gazdasági főosztályi titkárságvezető 1

Gazdálkodás és pénzügy

Pénzügyi és számviteli vezető 1
Pénzügyi és számviteli ügyintéző 3
Bérszámfejtési és társadalombiztosítási 
ügyintéző

1

Gazdasági ügyintéző 1
Személy- és munkaügy Személy- és munkaügyi vezető 1

Üzemeltetés
Üzemeltetési vezető 1
Szakmunkás, egyéb fizikai alkalmazott 13

Gépkocsi-üzemeltetés
Garázsmester 1
Gépkocsivezetők 17

     
Összesen   145

”

Budapest, 2021. február 9.

Dr. Sulyok Tamás s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

 Dr. Sulyok Tamás s. k., Dr. Sulyok Tamás s. k.,
 az Alkotmánybíróság elnöke az Alkotmánybíróság elnöke 
 az aláírásban akadályozott az aláírásban akadályozott 
 dr. Czine Ágnes dr. Dienes-Oehm Egon 
 alkotmánybíró helyett alkotmánybíró helyett
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 Dr. Sulyok Tamás s. k., Dr. Sulyok Tamás s. k.,
 az Alkotmánybíróság elnöke az Alkotmánybíróság elnöke
 az aláírásban akadályozott az aláírásban akadályozott
 dr. Handó Tünde dr. Horváth Attila
 alkotmánybíró helyett alkotmánybíró helyett

 Dr. Sulyok Tamás s. k., Dr. Sulyok Tamás s. k.,
 az Alkotmánybíróság elnöke az Alkotmánybíróság elnöke
 az aláírásban akadályozott az aláírásban akadályozott
 dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó dr. Juhász Imre
 alkotmánybíró helyett alkotmánybíró helyett

 Dr. Sulyok Tamás s. k., Dr. Sulyok Tamás s. k.,
 az Alkotmánybíróság elnöke az Alkotmánybíróság elnöke
 az aláírásban akadályozott az aláírásban akadályozott
 dr. Juhász Miklós dr. Pokol Béla
 alkotmánybíró helyett alkotmánybíró helyett

 Dr. Sulyok Tamás s. k., Dr. Sulyok Tamás s. k.,
 az Alkotmánybíróság elnöke az Alkotmánybíróság elnöke
 az aláírásban akadályozott az aláírásban akadályozott
 dr. Salamon László dr. Schanda Balázs
 alkotmánybíró helyett alkotmánybíró helyett

 Dr. Sulyok Tamás s. k., Dr. Sulyok Tamás s. k.,
 az Alkotmánybíróság elnöke az Alkotmánybíróság elnöke
 az aláírásban akadályozott az aláírásban akadályozott
 dr. Szabó Marcel dr. Szalay Péter
 alkotmánybíró helyett alkotmánybíró helyett

Dr. Sulyok Tamás s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke
az aláírásban akadályozott

dr. Szívós Mária
alkotmánybíró helyett

Alkotmánybírósági ügyszám: XVIII/263/2021.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1045/2021. (II. 10.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból, 
a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok, a Járvány Elleni Védekezés 
Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és 
kormányhatározat módosításáról

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

jogkörében eljárva a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény  
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok címet
aa) a 7. A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcímmel, 

továbbá
ab) a 7. A  Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcímen 

belül az 1. Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok tőkeemelése 
jogcímcsoporttal 

egészíti ki;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

b) az Áht. 21.  § (1)  bekezdésében és 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 27 177 000 forint 
egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési 
kötelezettséggel a  Kvtv. 1.  melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű 
előirányzatok cím, 4. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport 
terhére, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: agrárminiszter
Határidő: 2021. december 15.

c) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva összesen 285 974 800 forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 1. Központi kezelésű 
előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaságvédelmi programok jogcímcsoport terhére, 
a 2. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

d) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva összesen 117 000 000 forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 1. Központi kezelésű 
előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 2. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, 
a 3. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: pénzügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal
Az elszámolás és a fel nem használt, valamint a nem rendeltetésszerűen felhasznált rész visszafizetése tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2021. augusztus 31.
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e) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva összesen 13 962 955 000 forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el, a 4. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 emberi erőforrások minisztere
 a miniszterelnök kabinetfőnöke
 nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: azonnal

f ) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében, valamint az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 15 869 977 830 forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet,  
43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, az 5. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

g) az Áht. 33. § (2) bekezdésében és a Kvtv. 4. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – figyelemmel 
a  veszélyhelyzet ideje alatt a  központi költségvetésre vonatkozó szabályoktól eltérő rendelkezésekről 
szóló 13/2021. (I. 22.) Korm. rendeletre – 126 706 026 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el  
a  Kvtv. 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 2. Járvány elleni 
védekezési alap cím, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka alcím terhére, a 6. melléklet szerint.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. A Külgazdasági és Külügyminisztérium egyes szervezeti egységeinek elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről 
szóló 1578/2020. (IX. 10.) Korm. határozat 6. pontjában a „2020. évi XC. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és 
Külügyminisztérium fejezet, 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása cím” szövegrész helyébe 
a „2020. évi XC. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1045/2021. (II. 10.) Korm. határozathoz

XII. Agrárminisztérium
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda

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
XII. Agrárminisztérium

004240 1 Agrárminisztérium igazgatása
K1 Személyi juttatások 10 434 783
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 565 217
K3 Dologi kiadások 15 177 000

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
21 Központi kezelésű előirányzatok

4 Központi tartalékok
297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések

K5 Egyéb működési célú kiadások -27 177 000

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

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

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

hatása

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

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

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

hatása
XII. Agrárminisztérium

004240 1 Agrárminisztérium igazgatása 27 177 000

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 27 177 000 27 177 000

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

Magyar Államkincstár  1 példány

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

K I A D Á S O K 



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2021. évi 20. szám

 
701

2. melléklet az 1045/2021. (II. 10.) Korm. határozathoz

XII. Agrárminisztérium
XLVII. Gazdaságvédelmi 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
XII. Agrárminisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
386184 1 Környezet- és természetvédelmi feladatok

K3 Dologi kiadások 9 000 000
K6 Beruházások 276 974 800

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 
1 Központi kezelésű előirányzatok

1 Központi tartalékok
385484 1 Gazdaságvédelmi programok

K5 Egyéb működési célú kiadások -285 974 800

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
XII. Agrárminisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
386184 1 Környezet- és természetvédelmi feladatok 285 974 800

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 285 974 800 285 974 800

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

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Magyar Államkincstár  1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

T Á M O G A T Á S 

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

K I A D Á S O K 

B E V É T E L
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3. melléklet az 1045/2021. (II. 10.) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 

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

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

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

298224 3 Nemzeti Sportközpontok
K6 Beruházások 117 000 000

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 
1 Központi kezelésű előirányzatok

1 Központi tartalékok
375739 2 Beruházás Előkészítési Alap

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -117 000 000

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 Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása

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

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

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

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

298224 3 Nemzeti Sportközpontok 117 000 000

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 117 000 000 117 000 000

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

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Magyar Államkincstár  1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

T Á M O G A T Á S 

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

K I A D Á S O K 

B E V É T E L
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4. melléklet az 1045/2021. (II. 10.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XLVII. Gazdaságvédelmi 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 évre 
szám név áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

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

361951 1 Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok tőkeemelése 
K6 Beruházások 1 600 000 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
218672 11 Közgyűjtemények

K3 Dologi kiadások -164 000 000 
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

384140 26 Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. szakmai feladatainak ellátása
K3 Dologi kiadások 6 096 600
K5 Egyéb működési célú kiadások 9 562 670 807
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 630 187 593

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap
1 Központi kezelésű előirányzatok 

4 Az állami vagyongazdálkodás gazdaságvédelmi központi kezelésű előirányzatai 
381095 3 Liget Budapest projekttel kapcsolatos kiadások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 164 000 000
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

376217 6

K5 Egyéb működési célú kiadások -1 600 000 000
9 Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok

360239 1 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat
K3 Dologi kiadások -6 096 600
K5 Egyéb működési célú kiadások -9 562 670 807
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -2 630 187 593

forintban

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

azonosító csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

B E V É T E L

Kiemelt előirányzat

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 

Kiemelt előirányzat 

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

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

Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok, valamint kiemelt hazai 
rendezésű sportesemények támogatása
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 forintban
Államháztartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név évre 

szám név áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
218672 11 Közgyűjtemények -164 000 000

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
384140 26 Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. szakmai feladatainak ellátása 12 198 955 000

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

376217 6 -1 600 000 000

9 Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok
360239 1 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat -12 198 955 000

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos   
egyéb: azonnal 13 962 955 000 13 962 955 000

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

Magyar Államkincstár  1 példány

Kiemelt előirányzat

T Á M O G A T Á S 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

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

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok, valamint kiemelt hazai 
rendezésű sportesemények támogatása
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5. melléklet az 1045/2021. (II. 10.) Korm. határozathoz

XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

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
XIV. Belügyminisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása

2 Társadalmi önszerveződések támogatása
251212 3 Országos Polgárőr Szövetség

K5 Egyéb működési célú kiadások 100 000 000
XV. Pénzügyminisztérium

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
388417 5 Egészségipari vállalatok versenyképességének javítása

K5 Egyéb működési célú kiadások 730 823 418
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 14 000 000 000

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása

K1 Személyi juttatások 166 653 827
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 415 850
K3 Dologi kiadások 584 176 712

004118 2 Külképviseletek igazgatása
K1 Személyi juttatások 23 005 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 983 000
K3 Dologi kiadások 60 100 827
K6 Beruházások 37 267 046
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 164 552 150

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

K5 Egyéb működési célú kiadások -15 869 977 830

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
XIV. Belügyminisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása

2 Társadalmi önszerveződések támogatása
251212 3 Országos Polgárőr Szövetség 100 000 000

XV. Pénzügyminisztérium
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

388417 5 Egészségipari vállalatok versenyképességének javítása 14 730 823 418
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 753 246 389
004118 2 Külképviseletek igazgatása 285 908 023

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 15 869 977 830 15 869 977 830

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

Magyar Államkincstár  1 példány

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L
A módosítást elrendelő jogszabály/

határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

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 
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6. melléklet az 1045/2021. (II. 10.) Korm. határozathoz

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap

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

csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

227942 14 Egyetemek, főiskolák
K1 Személyi juttatások 345 663 844
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 53 577 896
K3 Dologi kiadások 126 056 784 262
K6 Beruházások 249 999 998

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

271734 1 Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka
K5 Egyéb működési célú kiadások -126 706 026 000

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

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

csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása

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

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

csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

227942 14 Egyetemek, főiskolák 126 706 026 000

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 126 706 026 000 126 706 026 000

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

A módosítás jogcíme
A módosítást elrendelő 

jogszabály/határozat számaKiemelt előirányzat 
neve

K I A D Á S O K 

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat számaKiemelt előirányzat

neve

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E LÁllamháztartási 
egyedi 

azonosító

A módosítás jogcíme
A módosítást elrendelő 

jogszabály/határozat számaKiemelt előirányzat
neve

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár  1 példány

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

A módosítás jogcíme
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A Kormány 1046/2021. (II. 10.) Korm. határozata
a Szlovák Köztársaságban működő egészségügyi intézmény részére egészségügyi eszközök biztosításáról

A Kormány
 1. a  koronavírus-világjárvány okozta nemzetközi helyzetre tekintettel a  veszélyhelyzet ideje alatt az  állam 

tulajdonában álló gyógyszerek, orvostechnikai eszközök, valamint egyéni védőeszközök járvány megelőzéséhez, 
terjedésének megakadályozásához szükséges hasznosításáról, továbbá az állami, egyes önkormányzati fenntartású 
egészségügyi intézmények kötelezettségvállalásának egyes szabályairól szóló 692/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet 
2.  §-a alapján az  állam tulajdonában álló, az  1.  melléklet szerinti lélegeztetőgépek tulajdonjogának ingyenes 
átruházásáról dönt a  Galántai Szent Lukács Kórház és Rendelőintézet (a  továbbiakban: kijelölt átvevő) számára, 
a helyi lakosság megsegítése érdekében;

 2. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  átadás-átvétel megvalósításának céljából vegye fel 
a kapcsolatot a kijelölt átvevővel, és működjön közre az átadás-átvétel megvalósítása kapcsán a belügyminiszterrel, 
a 3. pont szerint;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: az e határozat közzétételét követő 30 napon belül
 3. felhívja a  belügyminisztert, hogy – a  2.  pontban foglaltak szerint, a  külgazdasági és külügyminiszter 

közreműködésével – tegye meg a  szükséges intézkedéseket az  1.  pont szerinti állami vagyonelemek tulajdonosi 
joggyakorlója, az Országos Kórházi Főigazgatóság felé, az átadás végrehajtása érdekében.

Felelős: belügyminiszter 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: a 2. pont szerinti kapcsolatfelvétel megtörténtét követő 30 napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1046/2021. (II. 10.) Korm. határozathoz

Lélegeztetőgépek

A B

Sorszám Gyári szám

1. P5AH2008593

2. P5AH2008254

3. P5AH2008448

4. P5AH2008246

5. P5AH2008726

6. P5AH2007131

7. P5AH2008779

8. P5AH2008049

9. P5AH2008133

10. P5AH2008572



708 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 20. szám 

A Kormány 1047/2021. (II. 10.) Korm. határozata
a MotoGP és a Superbike verseny hazai megrendezéséhez szükséges intézkedésekről, valamint  
a MotoGP kelet-magyarországi helyszínen történő megrendezésével, valamint egyes autó-motorsport 
stratégiai kérdésekkel kapcsolatos döntésekről szóló 1399/2020. (VII. 15.) Korm. határozat módosításáról

 1.  A Kormány
1.1.  egyetért azzal, hogy a  Kelet-Magyarországi Versenypálya Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: 

Társaság) a  DORNA WSBK ORGANIZATION SRL-lel – mint a  Superbike versenysorozat megrendezésével 
kapcsolatos kizárólagos jogok tulajdonosával – a Superbike hazai megrendezésére vonatkozó megállapodást 
írjon alá 10 éves, legkorábban 2023-tól kezdődő időtartamra, azzal, hogy a Superbike hazai megrendezésére 
vonatkozó megállapodás szerinti díj nettó összege 2023-ban legfeljebb 900 000 euró, az azt követő években 
pedig az előző éves jogdíj összegének legfeljebb három százalékkal növelt összege;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2021. március 31.

1.2.  felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 
gondoskodjon a  Társaságot a  MotoGP kelet-magyarországi helyszínen történő megrendezésével, 
valamint egyes autó-motorsport stratégiai kérdésekkel kapcsolatos döntésekről szóló 1399/2020. (VII. 15.) 
Korm.  határozat (a továbbiakban: MotoGP Határozat) 6.  pontjában és az  1.1.  alpontban foglalt szerződés 
szerint terhelő díjjal egyező forrás biztosításáról a  2023–2032. évi központi költségvetés autó-motorsport 
támogatását biztosító előirányzata javára;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 

pénzügyminiszter
Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során

1.3.  az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 36.  § (4c)  bekezdés b)  pontjában 
biztosított jogkörében eljárva a  központi költségvetés Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet 
autó-motorsport támogatására szolgáló előirányzata terhére vállalható kötelezettségek felső korlátját 
az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a 2023. évre 9 900 000 eurónak megfelelő forintösszeg,
b) a 2024. évre 10 377 000 eurónak megfelelő forintösszeg,
c) a 2025. évre 10 877 310 eurónak megfelelő forintösszeg,
d) a 2026. évre 11 402 080 eurónak megfelelő forintösszeg,
e) a 2027. évre 11 952 515 eurónak megfelelő forintösszeg,
f ) a 2028. évre 12 529 882 eurónak megfelelő forintösszeg,
g) a 2029. évre 13 135 509 eurónak megfelelő forintösszeg,
h) a 2030. évre 13 770 791 eurónak megfelelő forintösszeg,
i) a 2031. évre 14 437 193 eurónak megfelelő forintösszeg,
j) a 2032. évre 15 136 250 eurónak megfelelő forintösszeg;

1.4.  az  Áht. 36.  § (4b)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy az  innovációért és 
technológiáért felelős miniszter az e határozatban, valamint a MotoGP Határozatban foglaltak végrehajtása 
érdekében a  2023–2032. évek vonatkozásában összesen legfeljebb 123 518 530 eurónak megfelelő 
forintösszeg erejéig kötelezettségeket vállaljon;

1.5.  úgy dönt, hogy amennyiben a jogtulajdonossal kötött, tíz évre vonatkozó szerződés alapján az első verseny 
megrendezése a 2024. évben lehetséges, úgy
a) az Áht. 36.  § (4c)  bekezdés b)  pontjában biztosított jogkörében eljárva a  központi költségvetés 

Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet autó-motorsport támogatására szolgáló 
előirányzata terhére vállalható kötelezettségek felső korlátját a  2033. évre 15 869 577 eurónak 
megfelelő forintösszegben állapítja meg, továbbá

b) az Áht. 36.  § (4b)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy az  innovációért 
és technológiáért felelős miniszter az  e  határozatban, valamint a  MotoGP Határozatban 
foglaltak végrehajtása érdekében a  2024–2033. évek vonatkozásában összesen legfeljebb 
129 488 107 eurónak megfelelő forintösszeg erejéig kötelezettségeket vállaljon;
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 1.6.  felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy hozzon létre támogatási jogviszonyt 
a Társasággal a MotoGP Határozat 6. pontjában és az 1.1. alpontban foglalt szerződés megkötése érdekében, 
figyelemmel az 1.5. alpontban foglaltakra.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2021. február 28.

 2.  A MotoGP Határozat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„6. egyetért azzal, hogy a  Társaság a  DORNA SPORTS, S.L.-lel mint a  MotoGP versenysorozat megrendezésével 
kapcsolatos kizárólagos jogok tulajdonosával lefolytatott tárgyalás eredményeként a  MotoGP hazai 
megrendezésére vonatkozó megállapodást írjon alá a  10 éves, legkorábban 2023-tól kezdődő időtartamra, azzal, 
hogy a  MotoGP hazai megrendezésére vonatkozó megállapodás szerinti díj nettó összege 2023-ban legfeljebb 
9  000  000  euró, az  ezt követő években pedig az  előző éves jogdíj összegének legfeljebb öt százalékkal növelt 
összege;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2021. február 28.”

 3.  A MotoGP Határozat
a) 8. pont b) alpontjában a „2020. december 31.” szövegrész helyébe a „2021. december 31.” szöveg,
b) 8. pont c) alpontjában a „4. § a) és k) pontja” szövegrész helyébe a „4. § a) pontja” szöveg
lép.

  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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