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III. Kormányrendeletek

A Kormány 304/2021. (VI. 2.) Korm. rendelete
a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési 
rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
az Alaptörvény 15.  § (3)  bekezdése alapján eredeti jogalkotói hatáskörben, a  közbeszerzésekről szóló 2015.  évi CXLIII.  törvény 
198. § (1) bekezdés 5. és 7a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § 11. és 12. pontja tekintetében a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról szóló 2018. évi CII. törvény 3. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a  Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság és a  kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 
301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (2e) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép, és a § a következő (2f ) és (2g) bekezdéssel egészül ki:
„(2e) E  rendelet rendelkezéseit nem kell alkalmazni azon, e  rendelet hatálya alá is tartozó, a  központi beszerző 
szerv kijelöléséről, a  védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és 
a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről szóló 329/2019. (XII. 20.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: VBÜ rendelet) 1. § (6) bekezdés f ) pontja szerinti beszerzési tárgy vagy a beszerzés 
tárgyával – műszaki vagy gazdasági szempontból – funkcionális egységet képező dolog tekintetében, amely 
esetében az  eljáró központi beszerző szerv meghatározása kétséges, feltéve, hogy a  VBÜ  rendeletben kijelölt 
központi beszerző szerv a VBÜ rendelet szerinti eljárási cselekményei megtétele, illetve döntések meghozatala előtt 
a  DKÜ irányába egyeztetést kezdeményezett, és az  előzetes egyeztetések eredményeképpen erről szóló döntés 
született. Az ilyen beszerzést az érintett szervezet a VBÜ rendelet szerinti portálon kezdeményezi.
(2f )  E  rendelet rendelkezéseit nem kell alkalmazni azon, e  rendelet hatálya alá is tartozó, a  központosított 
közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004.  (V. 25.) 
Korm.  rendelet (a  továbbiakban: KEF  rendelet) 1.  melléklet 7.  pontja szerinti orvostechnikai eszköz vagy 
az  orvostechnikai eszközzel –  műszaki vagy gazdasági szempontból  – funkcionális egységet képező dolog 
tekintetében, amely esetében az  eljáró központi beszerző szerv meghatározása kétséges, feltéve, hogy 
a  KEF  rendeletben kijelölt központi beszerző szerv a  KEF  rendelet szerinti eljárási cselekményei megtétele, 
illetve döntések meghozatala előtt a  DKÜ irányába egyeztetést kezdeményezett, és az  előzetes egyeztetések 
eredményeképpen erről szóló döntés született. Az  ilyen beszerzést az  érintett szervezet a  KEF  rendelet szerinti 
portálon kezdeményezi.
(2g) E rendelet rendelkezéseit nem kell alkalmazni azon, e rendelet hatálya alá is tartozó, a Nemzeti Kommunikációs 
Hivatal jogállásáról és a  kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm.  rendelet 
(a továbbiakban: NKOH rendelet) 1. melléklet 5. pontja, valamint 2. melléklet 5. pontja szerinti beszerzési tárgy vagy 
a beszerzés tárgyával – műszaki vagy gazdasági szempontból – funkcionális egységet képező dolog tekintetében, 
amely esetében az  eljáró központi beszerző szerv meghatározása kétséges, feltéve, hogy az  NKOH  rendeletben 
kijelölt központi beszerző szerv az  NKOH  rendelet szerinti eljárási cselekményei megtétele, illetve döntések 
meghozatala előtt a  DKÜ irányába egyeztetést kezdeményezett, és az  előzetes egyeztetések eredményeképpen 
erről szóló döntés született. Az  ilyen beszerzést az  érintett szervezet az  NKOH  rendelet szerinti portálon 
kezdeményezi.”

 (2) A Rendelet 13. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az  érintett szervezet a  13.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti beszerzési eljárás eredményéről szóló döntés, 
valamint – ha a beszerzést követően a szerződés megkötésre került – a 13. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 
beszerzési eljárás eredményeképpen az  érintett szervezet által megkötött szerződés másolatát a  szerződéskötést, 
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ennek hiányában az  eljárás eredménytelenné nyilvánításáról vagy a  szerződés megkötésének megtagadásáról 
hozott döntés másolatát a döntést követő 10 munkanapon belül a Portálra feltölti.”

 (3) A Rendelet 14/A. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  DKÜ az  e  címben meghatározott feladatait elkülönített módon, kizárólagos tulajdonában álló gazdasági 
társaságnak történő feladatátadással is elláthatja, amely gazdasági társaság vonatkozásában ekkor az e rendeletben 
meghatározottakat megfelelően érteni és alkalmazni kell, és amely gazdasági társaság az  ilyen módon átadott 
feladatokat harmadik személynek nem adhatja tovább, harmadik személyre nem ruházhatja át.”

 (4) A Rendelet a következő 27/G. §-sal egészül ki:
„27/G. § (1) A 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beszerzési eljárás, valamint a DKÜ működésével összefüggésben 
álló beszerzési eljárás, valamint az  ezek eredményeképpen megkötött szerződések módosítása esetében 
a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm.  rendelet előírásait akként kell alkalmazni, hogy a  közbeszerzési eljárással, 
valamint a szerződésmódosítással összefüggésben csak utóellenőrzés szükséges.
(2) A 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az érintett szervezet, ha a beszerzési igényét az e rendelet szerinti 
sajátos beszerzési módszerekkel megkötött keretmegállapodás vagy más keretjellegű szerződés alkalmazásával 
elégíti ki, az  ellenőrzés alapjául szolgáló dokumentumok rendelkezésre bocsátását részben vagy egészben úgy is 
teljesítheti, hogy a  13.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti beszerzési eljárás dokumentumai helyett, amennyiben 
az a DKÜ-nél már rendelkezésre áll, a korábban lefolytatott utóellenőrzés eredményeképpen megszületett jelentést 
–  több szakaszból álló eljárás esetén az  egyes szakaszokhoz kapcsolódó jelentéseket  – bocsátja az  ellenőrzést 
végző szervezet rendelkezésére. A  13.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti beszerzési eljárás utóellenőrzését 
a DKÜ az ellenőrzését végző szervezetnél közvetlenül kezdeményezheti.”

 (5) A Rendelet a következő 27/H. §-sal egészül ki:
„27/H. § Az 1. § (2e)–(2g) bekezdése alkalmazásában a beszerzés tárgyával – műszaki vagy gazdasági szempontból – 
funkcionális egységet képező dolog alatt minden olyan dolog (ideértve mindent, ami beszerzés tárgya lehet) 
értendő, amelynek beszerzése önmagában az e rendelet hatálya alá tartozna, de
a) a  dolog másik dologgal történő helyettesítése azzal a  következménnyel járna, hogy műszaki-technikai 
szempontból eltérő és a  beszerzés tárgyával nem illeszkedő dolgot kellene beszerezni, vagy az  ilyen dolog 
beszerzése aránytalan műszaki-technikai nehézséget eredményezne a  beszerzés tárgya működtetésében és 
fenntartásában, vagy
b) a  dolog beszerzésére irányuló visszterhes szerződés műszaki-technikai sajátosságok vagy kizárólagos jogok 
védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, feltéve, hogy nem létezik reális 
alternatíva a  dolog beszerzésére irányuló igény kielégítésére, és a  verseny hiánya nem annak a  következménye, 
hogy a beszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozták meg.”

 (6) A Rendelet 8. alcíme a következő 30/C. §-sal egészül ki:
„30/C.  § (1) E  rendeletnek a  Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a  Digitális Kormányzati 
Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a  kormányzati informatikai beszerzések központosított 
közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm.  rendelet módosításáról szóló 304/2021. (VI. 2.) 
Korm.  rendelettel (a  továbbiakban: Módr3.) megállapított 1.  § (2e)–(2g)  bekezdését, valamint 27/H.  §-át a  Módr3. 
hatálybalépésének napját megelőzően felmerült beszerzési igény vonatkozásában is alkalmazni kell, feltéve, 
hogy a  hatálybalépés napján a  beszerzési igény kielégítésére irányuló visszterhes szerződés megkötésére még 
nem került sor.
(2) E  rendeletnek a  Módr3.-mal megállapított 13.  § (8)  bekezdését és 27/G.  §-át, valamint a  14.  § (2)  bekezdés 
b) pontjában foglaltakat a Módr3. hatálybalépésének napján folyamatban lévő beszerzési eljárás vonatkozásában is 
alkalmazni kell.”

2. §  A Rendelet
 1. 1. § (2c) bekezdésében a „6. § (2) bekezdésben a 14. §-ban és a 14/A. § (5) bekezdésben foglaltak kivételével 

–  nem vonatkoznak e  rendeletben foglaltak” szövegrész helyébe a „6.  § (2)  bekezdésében, a  14.  §-ban és 
a 14/A. § (5) bekezdésében foglaltak kivételével – nem vonatkoznak az e rendeletben foglaltak” szöveg,

 2. 1.  § (4)  bekezdés 7.  pontjában az „eszköz és” szövegrész helyébe az „eszköz, alkatrész, kiegészítő, kellék és” 
szöveg,

 3. 5. § (5) bekezdésében és 13. § (13) bekezdésében a „létrejövő” szövegrész helyébe a „megkötött” szöveg,
 4. 13.  § (3)  bekezdésben az  „A DKÜ a  beszerzési igények hatékony kielégítése érdekében a  beszerzési 

stratégiáját maga alakítja ki, figyelemmel az  5.  § (2)  bekezdésében foglaltakra is. A  DKÜ a  beszerzési 
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igények hatékony kielégítése érdekében a  beszerzési stratégiáját maga alakítja ki, figyelemmel 
az  5.  § (2)  bekezdésében foglaltakra is. Ennek keretében” szövegrész helyébe az  „A DKÜ a  beszerzési 
igények hatékony kielégítése érdekében a  beszerzési stratégiáját maga alakítja ki, figyelemmel az  5.  § 
(2) bekezdésében foglaltakra is. Ennek keretében” szöveg,

 5. 13. § (3) bekezdés a) pontjában a „keret jellegű” szövegrész helyébe a „keretjellegű” szöveg,
 6. 13.  § (4)  bekezdés c)  pontjában az  „az érintett szervezetek beszerzési igényének” szövegrész helyébe 

az „a beszerzési igény” szöveg,
 7. 13.  § (9) és (12)  bekezdésében a „létrejövő” szövegrész helyébe az „az érintett szervezet által megkötött” 

szöveg,
 8. 14. § (2) bekezdés b) pontjában az „1,75%-a” szövegrész helyébe az „1,25%-a” szöveg,
 9. 14. § (4a) bekezdésében a „de a beszerzési eljárás” szövegrész helyébe a „de a (2) bekezdés szerinti beszerzési 

eljárás” szöveg,
10. 14/A. § (1) bekezdésében a „bevonásával” szövegrész helyébe az „útján” szöveg,
11. 15. § (3) bekezdésben a „tagja..” szövegrész helyébe a „tagja.” szöveg,
12. 19. § (1) bekezdésében a „társaságban amelynek” szövegrész helyébe a „társaságban, amelynek” szöveg,
13. 27/A. §-ában a „közbeszerzési eljárásban” szövegrész helyébe a „közbeszerzési eljárással” szöveg,
14. 27/D. §-ában az „a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- 

és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm.  rendelet (a  továbbiakban: KEF  rendelet)” szövegrész helyébe 
a „KEF rendelet” szöveg

lép.

3. §  Hatályát veszti a Rendelet
a) 5. § (4a) bekezdése,
b) 28/A. § (1) bekezdése.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 305/2021. (VI. 2.) Korm. rendelete
a sportakadémiákról szóló 303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bp) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2.  § tekintetében a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198.  § (1)  bekezdés 5.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A sportakadémiákról szóló 303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13. §-a a következő (3) és 
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a  sportakadémia a  részére nyújtott állami sportcélú támogatást a  támogatási időszakban nem 
használja fel teljeskörűen, a  sportakadémia ügyintéző-képviselő szervének egyedi írásbeli kérelme alapján 
a  miniszter engedélyezheti, hogy a  támogatási keretből fennmaradó támogatás – az  (1)  bekezdéstől eltérően –  
a  sportakadémia az  adott sportágra a  2/A.  §-ban meghatározott utánpótlás korosztály alatti korosztályainak 
(a továbbiakban: pre-akadémiai korosztály) számára kiírt és szervezett korosztályos versenyrendszerekben 
sportolók sporttevékenységével összefüggő kiadásokra kerüljön felhasználásra az  állami sportcélú támogatások 
felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendeletnek megfelelően.
(4) A pre-akadémiai korosztállyal kapcsolatos (3) bekezdés szerinti támogatás
a) nem használható fel ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházásra, felújításra és tárgyieszköz-beszerzésre,
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b) nem veszélyeztetheti a  sportakadémia által a  keretmegállapodásban vállalt, a  2/A.  § szerinti utánpótlás 
korosztályokkal kapcsolatos feladatok ellátását, valamint
c) nem zárja ki a  Tao. tv. szerinti látvány-csapatsport támogatás igénybevételét a  sportakadémia pre-akadémiai 
korosztályok számára.”

2. §  A Rendelet 8. alcíme a következő 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § (1) A sportakadémia a működési feladatai ellátása körében felmerült, a 13. § (1) bekezdése szerinti állami 
sportcélú támogatásból megvalósítandó beszerzési eljáráshoz járulékos közbeszerzési szolgáltatást jogosult 
igénybe venni, különös tekintettel a közbeszerzési eljárások előkészítésére és lefolytatására.
(2) A  valamennyi sportakadémiát érintő beszerzések esetén a  sportakadémiák együttesen is jogosultak igénybe 
venni a járulékos közbeszerzési szolgáltatást az általuk választott gazdasági szereplőtől.
(3) A járulékos közbeszerzési szolgáltatást nyújtó szervezet a közbeszerzési eljárás eredményeként beszerzett tárgyi 
eszközöket köteles továbbadni a sportakadémiák részére.”

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

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

A miniszterelnök kabinetfőnökének 3/2021. (VI. 2.) MK rendelete
a kormányzati informatikai beszerzéssel érintett alkalmazások, informatikai eszközök és szoftverek köréről 
szóló 2/2019. (VII. 12.) MK rendelet módosításáról

A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a  Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) 
Korm. rendelet 28.  § (1)  bekezdés a)–c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 7.  § (1)  bekezdés 5.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a  következőket 
rendelem el:

1. § (1) A  kormányzati informatikai beszerzéssel érintett alkalmazások, informatikai eszközök és szoftverek köréről szóló 
2/2019. (VII. 12.) MK rendelet (a  továbbiakban: Rendelet) 1.  § 1. és 2.  pontja helyébe a  következő rendelkezések 
lépnek:
(E rendelet alkalmazásában)
„1. aktív hálózati elem: hálózati (adat-, hang- és képátvitel, valamint kapcsolódó szolgáltatások) feladatokat 
ellátó hardver-, firmware- és szoftvereszköz, amely biztosítja a  felhasználói végpontok közötti kommunikációt. 
Ide tartoznak különösen a  helyi számítógép-hálózati (LAN) eszközök, a  nagytávolságú hálózati (WAN) eszközök, 
az  optikai átviteli eszközök (CWDM, DWDM), az  IP alapú eszközök, a  wireless eszközök, a  hálózatbiztonsági 
célhardverek, továbbá a hálózati menedzsment megoldások;
2. alkalmazás: a beszerzési igény felmerülése alapján kifejlesztett egyedi felhasználású,
a) az 1., 4., 5., 6a., 7., 12., 13. és 15. pont szerinti eszközök és berendezések elemeinek működtetését,
b) a rendszerek együttműködését, illetve a felhasználók igényeinek megfelelő feladatokat
elvégző eljárások, utasítások, állományok, valamint a  használathoz kapcsolódó szellemi termékek, ideértve 
az alkalmazás licenszét, forráskódját, egyéb használatához kapcsolódó dokumentációját is;”

 (2) A Rendelet 1. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„5. digitális vizuáltechnikai eszköz: elektronikus dokumentumok vagy más, digitalizált formátumú tartalmak 
(szöveges, grafikai, multimédiás: álló- és mozgóképi) – az adott alkalmazás céljának megfelelő méretű, felbontású 
és minőségű felületen történő – vizuális megjelenítését végző eszköz, ideértve különösen a  monitorokat, 
a projektorokat, a plazma-, LCD- vagy LED-technológiára épülő megjelenítőket, vizuális megjelenítőket, az interaktív 
táblákat, valamint ezek kiegészítőit és kellékanyagait is;”

 (3) A Rendelet 1. §-a a következő 6a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„6a. egyéb informatikai eszköz, alkalmazás vagy szoftver: elektronikus adatgyűjtés és adatfeldolgozás elvégzéséhez 
szükséges eszköz, alkalmazás vagy szoftver, a  más kategóriába nem sorolt informatikai eszköz, alkalmazás vagy 
szoftver, ideértve különösen az  1.  melléklet szerinti orvostechnikai eszközöket, alkalmazásokat vagy szoftvereket 
vagy más, általános célú, egészségügyi feladatellátáshoz kapcsolódó informatikai eszközöket, alkalmazásokat vagy 
szoftvereket, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat is;”

 (4) A Rendelet 1. § 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„7. hardver: a  szoftver és alkalmazás fizikai szintű megvalósítási egysége, így különösen a  biztonságos 
működtetéséhez szükséges és használt fizikai eszközök, amelyek használata a  hozzájuk tartozó szoftverekkel 
lehetséges, valamint a  szükséges alkatrészek, kellékanyagok, kiegészítők és segédanyagok. Hardvernek minősül 
továbbá minden olyan fizikai eszköz vagy programozható célberendezés is, mely szoftvert vagy alkalmazást futtat, 
és más informatikai eszközökkel történő kommunikációra képes, függetlenül a  felhasználás céljától, ideértve 
különösen a  digitális fényképezőket és a  kamerákat, az  okos eszközöket, a  GPS helymeghatározó eszközöket, 
a beléptető-, épületfelügyeleti és biztonsági rendszereket, valamint a  robotokat is, de nem ideértve a  járműveket, 
gyermekjátékokat és háztartási gépeket;”
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 (5) A Rendelet 1. § 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„10. irodatechnikai termékekhez kapcsolódó szolgáltatás: a  12. vagy 15.  pont szerinti eszközökhöz kapcsolódó eseti 
vagy rendszeres szolgáltatás
a) a felhasználó irodatechnikai eszközparkjának megfelelő szintű használatát biztosítja, illetve
b) a  felhasználó részére korábban szállított irodagépek jótállási időn túli alkatrésszel, karbantartóanyaggal, illetve 
kellékekkel történő megfelelő szintű ellátását biztosítja, továbbá
c) ezek beépítéséhez, cseréjéhez szükséges javítási, karbantartási szolgáltatást biztosítja;”

 (6) A Rendelet 1. § 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„12. másoló és sokszorosító: olyan eszköz, amely segítségével a papíron vagy hasonló hordozón, illetve elektronikus 
információként rendelkezésre álló dokumentumról egy vagy több megfelelő minőségű, két vagy háromdimenziós 
másolati példány készíthető, valamint a szükséges alkatrészek és kellékanyagok;”

 (7) A Rendelet 1. § 15–18. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában)
„15. nyomtató: olyan egy- vagy többfunkciós eszköz, amely papíron vagy hasonló hordozón vagy 
hordozó igénybevétele nélkül, két vagy három dimenzióban jeleníti meg az  informatikai rendszerekben 
(szoftverplatformokon, hardvererőforrások igénybevételével) készített elektronikus információt, valamint 
a szükséges alkatrészek és kellékanyagok;
16. passzív hálózati elem: az aktív hálózati eszközök összeköttetését biztosító, intelligenciával nem bíró elemek, így 
különösen vezetékek, kábelek, sötétszálak, rendezők;
17. szoftver: a beszerzési igény felmerülését megelőzően kifejlesztett általános felhasználású,
a) az 1. § 1., 4., 5., 6a., 7., 12., 13., 15. pontja szerinti eszközök és berendezések elemeinek működtetését,
b) a rendszerek együttműködését, illetve a felhasználók igényeinek megfelelő feladatokat
elvégző eljárások, utasítások, állományok és a  használathoz kapcsolódó szellemi termékek, ideértve a  szoftver 
licenszét, forráskódját, egyéb használatához kapcsolódó dokumentációját is;
18. szoftverekhez kapcsolódó szolgáltatás: a szoftverek körébe tartozó termékekhez kapcsolódó eseti vagy rendszeres 
szolgáltatás, amely a  felhasználó gépparkjára vagy az  általa használt virtuális környezetben telepítendő vagy 
arra telepített, azokon üzemelő szoftvereszközök megfelelő szintű biztonságos használatát biztosítja, ideértve 
a tervezés, testreszabás, tesztelés, integráció, migráció, üzembe helyezés, oktatás, bővítés, garanciális szolgáltatások, 
karbantartás, támogatás, üzemeltetés szolgáltatásokat, vagy amely a  felhasználó által szoftverek használatával 
előállított digitális tartalmak eredetiségét, sértetlenségét tanúsítja, különösen az elektronikus aláírások, biztonsági 
tanúsítványok és időbélyegzők.”

2. §  A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Rendelet 1.  § (4)  bekezdés 7.  pontja szerinti informatikai eszköznek és kapcsolódó szolgáltatásnak minősül 
valamennyi, e rendelet szerinti
a) aktív hálózati elem,
b) beszédcélú kapcsoló és készülék,
c) digitális vizuáltechnikai eszköz,
d) digitális vizuáltechnikai eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatás,
e) egyéb informatikai eszköz vagy szolgáltatás,
f ) hardver,
g) hardverrendszerekhez, kiegészítőikhez kapcsolódó szolgáltatás,
h) internetszolgáltatás,
i) irodatechnikai termékekhez kapcsolódó szolgáltatás,
j) kommunikációs eszközökhöz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatás,
k) másoló és sokszorosító,
l) mobil kommunikációs eszköz,
m) mobil kommunikációs szolgáltatás,
n) nyomtató, valamint
o) passzív hálózati elem.”
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3. §  A Rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

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

  Rogán Antal s. k.,
  a miniszterelnök kabinetfőnöke

1. melléklet a 3/2021. (VI. 2.) MK rendelethez
„1. melléklet a 2/2019. (VII. 12.) MK rendelethez

Más kategóriába nem sorolt orvostechnikai eszközök, alkalmazások vagy szoftverek

  1. leletező szoftverek és RIS-ek (Radiológiai Információs Rendszerek)
  2. PACS-ok (Picture Archives and Communication System)
  3. digitális preanalitikai automaták és szoftverek
  4. digitális analitikai automaták és mérőeszközök
  5. digitális posztanalitikai rendszerek
  6. digitális POCT eszközök
  7. laborinformációs rendszerek
  8. kórházinformációs rendszerek (HIS)
  9. klinikai rendszerek (CIS)
10. ápolási rendszerek és digitális lázlapok
11. gazdálkodási rendszerek
12. gyógyszertári rendszerek
13. betegazonosító rendszerek, eszközök
14. élelmezési rendszerek
15. nővérhívó rendszerek
16. logisztikai és eszköznyilvántartó rendszerek
17. infekciókontroll rendszerek”

Az emberi erőforrások minisztere 19/2021. (VI. 2.) EMMI rendelete
az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló  
55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi 
XCV. törvény 32.  § (5)  bekezdés x)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Hatályát veszti az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) 
EMMI rendelet 1. melléklet 5.1. pontjában foglalt táblázat 205. sora.

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

3. §  E rendelet 1.  §-a a  2004/757/IB tanácsi kerethatározat mellékletének a  „kábítószer” fogalommeghatározását 
az  N,N-dietil-2-[[4-(1-metiletoxi)fenil]metil]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-etánamin (izotonitazén) új pszichoaktív 
anyaggal kiegészítő módosításáról szóló, 2020. szeptember 2-i (EU) 2020/1687 felhatalmazáson alapuló bizottsági 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere



4330 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 101. szám 

IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 280/2021. (VI. 2.) KE határozata
a Magyar Honvédség parancsnoka beosztásba történő kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés j)  pontja, továbbá a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint 
a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 20.  § (1)  bekezdés b)  pontja 
és a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 56.  § (1)  bekezdése alapján – a  honvédelmi miniszter 
előterjesztésére – dr. Ruszin-Szendi Romulusz vezérőrnagyot a 2021. június 3. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő 
határozott időtartamra a Magyar Honvédség parancsnoka beosztásba kinevezem.

Budapest, 2021. június 2.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02380-3/2021.

A köztársasági elnök 281/2021. (VI. 2.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f )  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011.  évi CCII.  törvény 18.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök 
előterjesztésére –

Magyarország jó hírnevét, valamint a texasi magyar közösség identitását erősítő kulturális szervezőtevékenysége és 
több évtizedes lelkipásztori szolgálata elismeréseként
Lelóczky Gyula Donát ciszterci szerzetes, katolikus pap, a  dallasi Miasszonyunk Ciszterci Apátság Előkészítő 
Iskolájának nyugalmazott tanára részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 lovagkeresztje
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2021. május 14.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. május 19.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/02085-2/2021.
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A köztársasági elnök 282/2021. (VI. 2.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f )  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011.  évi CCII.  törvény 18.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök 
előterjesztésére –

hazánk koronavírus-világjárvány elleni védekezésének sikeréhez a Sputnik-V vakcinák magyarországi beszerzésének 
elősegítésével hozzájáruló, kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
Lavrov Szergej Viktorovics, az Oroszországi Föderáció külügyminisztere részére,

hazánk koronavírus-világjárvány elleni védekezésének sikeréhez a Sputnik-V vakcinák magyarországi beszerzésének 
elősegítésével hozzájáruló, kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
Manturov Gyenyisz Valentyinovics, az Oroszországi Föderáció ipari és kereskedelmi minisztere részére,

hazánk koronavírus-világjárvány elleni védekezésének sikeréhez a Sputnik-V vakcinák magyarországi beszerzésének 
elősegítésével hozzájáruló, kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
Murasko Mihail Albertovics, az Oroszországi Föderáció egészségügyi minisztere részére,

hazánk koronavírus-világjárvány elleni küzdelmének sikeréhez a  Sinopharm vakcinák, illetve az  egészségügyi 
védekezéshez nélkülözhetetlen eszközök és felszerelések magyarországi beszerzésének elősegítésével hozzájáruló, 
kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
Wang Yi, a Kínai Népköztársaság államtanácsosa, külügyminisztere részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 középkeresztje a csillaggal
 polgári tagozata;

hazánk koronavírus-világjárvány elleni küzdelmének sikeréhez a  Sinopharm vakcinák, illetve az  egészségügyi 
védekezéshez nélkülözhetetlen eszközök és felszerelések magyarországi beszerzésének elősegítésével hozzájáruló, 
kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
Wang Wentao, a Kínai Népköztársaság kereskedelmi minisztere részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 középkeresztje
 polgári tagozata;

a magyar–bajor gazdasági kapcsolatok fejlesztésében, illetve több magyarországi bajor beruházás létrejöttében 
vállalt szerepe, valamint a  magyar gazdaság fellendítése érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége 
elismeréseként
Max Aicher okleveles építészmérnök, a Max Aicher Vállalatcsoport tulajdonos-ügyvezetője részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 tisztikeresztje
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2021. május 27.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök
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Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. május 28.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes

KEH ügyszám: KEH/02320-2/2021.

A köztársasági elnök 283/2021. (VI. 2.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § 
(3)  bekezdése alapján – az  innovációért és technológiáért felelős miniszternek a  fenntartóval egyetértésben tett 
javaslatára – Dr. Tóth Zoltánt 2021. június 1. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2021. május 12.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. május 26.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter

KEH ügyszám: KEH/01892-2/2021.

A köztársasági elnök 284/2021. (VI. 2.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § 
(3)  bekezdése alapján – az  innovációért és technológiáért felelős miniszternek a  fenntartóval egyetértésben tett 
javaslatára – Dr. Vincze Krisztiánt 2021. június 1. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2021. május 12.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. május 26.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter

KEH ügyszám: KEH/01893-2/2021.
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A köztársasági elnök 285/2021. (VI. 2.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi  
CLXII.  törvény 90.  §-a alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel  
dr. Kasza Pétert 2021. július 13-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2021. május 12.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01900-2/2021.

A köztársasági elnök 286/2021. (VI. 2.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi  
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti 
kérelmére tekintettel dr. Cseszlainé dr. Boros Juditot 2021. szeptember 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2021. május 12.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01900-3/2021.

A köztársasági elnök 287/2021. (VI. 2.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi  
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Csór Laura Lillát 
a 2021. június 1. napjától 2024. május 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2021. május 12.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01900-4/2021.
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A köztársasági elnök 288/2021. (VI. 2.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi  
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Makai Bernadett 
Katinkát a 2021. június 1. napjától 2024. május 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2021. május 12.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01900-5/2021.

A köztársasági elnök 289/2021. (VI. 2.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi  
CLXII.  törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Balassa Virágot 
2021. június 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2021. május 12.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01900-6/2021.

A köztársasági elnök 290/2021. (VI. 2.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi  
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Borsos Judit Máriát 
2021. június 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2021. május 12.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01900-7/2021.
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A köztársasági elnök 291/2021. (VI. 2.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi  
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Csilek Árpádot 
2021. június 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2021. május 12.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01900-8/2021.

A köztársasági elnök 292/2021. (VI. 2.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi  
CLXII.  törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Kinyó Krisztinát 
2021. június 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2021. május 12.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01900-9/2021.

A köztársasági elnök 293/2021. (VI. 2.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi  
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Moskovitsné 
dr. Tőkés Mónikát 2021. június 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2021. május 12.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01900-10/2021.
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A köztársasági elnök 294/2021. (VI. 2.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi  
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Tóth Lászlót  
2021. június 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2021. május 12.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01900-11/2021.

A Kormány 1343/2021. (VI. 2.) Korm. határozata
az (EU) 2018/844 számú irányelve alapján a 2021–2027 közötti kohéziós célú támogatások kifizetését 
lehetővé tevő feljogosító feltételek teljesítése céljából szükséges Hosszú Távú Felújítási Stratégia 
elfogadásáról

A Kormány
 1.  elfogadja „a Hosszú Távú Felújítási Stratégia az (EU) 2018/844 számú irányelve alapján a 2021–2027 közötti kohéziós 

célú támogatások kifizetését lehetővé tevő feljogosító feltételek teljesítése céljából” című stratégiát (a továbbiakban: 
Stratégia) és az abban foglalt intézkedési tervet;

 2.  felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a Stratégiának az Európai Bizottság 
részére történő megküldéséről.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1344/2021. (VI. 2.) Korm. határozata
a közbiztonság erősítése érdekében meghatározott egyes feladatok megvalósításához szükséges 
költségvetési források biztosításáról

A Kormány a  közbiztonság erősítése érdekében egyes rendészeti igazgatási törvények módosításáról szóló törvényben 
meghatározott feladatok ellátásának biztosítása érdekében
 1.  felhívja a  belügyminisztert, hogy a  bűnügyi nyilvántartási rendszert, valamint az  ahhoz kapcsolódó nyilvántartást 

érintő fejlesztés és az infrastruktúra-kialakítás, illetve rendszerek üzemeltetése érdekében a Magyarország 2021. évi 
központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium 
fejezet, 1. Belügyminisztérium igazgatása cím közhatalmi bevételeinek eredeti előirányzatot meghaladó 
többlete terhére gondoskodjon 466 407 986 forint többletforrás rendelkezésre állásáról a  Kvtv. 1.  melléklet  
XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím,  
56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára;

Felelős:  belügyminiszter
Határidő:  2021. október 31.
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 2.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  belügyminiszter bevonásával – gondoskodjon 104 155 677 forint 
rendelkezésre állásáról a 2022. évi központi költségvetés XIV. Belügyminisztérium fejezetében;

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
 3.  felhívja a belügyminisztert, hogy – a pénzügyminiszter bevonásával – gondoskodjon a 2023. évtől évi 138 874 000 forint 

rendelkezésre állásáról a központi költségvetés XIV. Belügyminisztérium fejezetében;
Felelős: belügyminiszter 

pénzügyminiszter
Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során

 4.  felhívja a  belügyminisztert, hogy a  Frontex határozatban foglaltak végrehajtására létrehozásra kerülő 
gyorsreagálású készenléti alakulathoz kapcsolódó feladatok ellátása érdekében a  Kvtv. 1.  melléklet  
XIV. Belügyminisztérium fejezet, 1. Belügyminisztérium igazgatása cím közhatalmi bevételeinek eredeti 
előirányzatot meghaladó többlete terhére gondoskodjon 73 660 000 forint többletforrás rendelkezésre állásáról 
a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok 
alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára;

Felelős:  belügyminiszter
Határidő:  2021. október 31.

 5.  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a Kvtv. 
1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 
56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport terhére vállalható kötelezettségek felső korlátját 
a közbiztonság erősítése érdekében meghatározott egyes feladatok megvalósítása vonatkozásában a 2021. évben 
540 067 986 forintban állapítja meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1345/2021. (VI. 2.) Korm. határozata
lélegeztetőgépeknek a NATO járványügyi célalapja számára történő adományozásáról és Moldovába, 
valamint Tunéziába történő szállításáról

A Kormány
 1. a koronavírus-járvány 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 
az  Észak-atlanti Szerződés Szervezete részére, a  COVID-19-világjárvánnyal szembeni szövetségesi erőfeszítések 
támogatása céljából;

 2. felhívja a  belügyminisztert és az  emberi erőforrások miniszterét, hogy tegyék meg a  szükséges intézkedéseket 
az  1.  melléklet szerinti állami vagyonelemek tulajdonosi joggyakorlója, az  Országos Kórházi Főigazgatóság felé 
az átadás végrehajtása érdekében;

Felelős: belügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
 3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az 1. melléklet szerinti lélegeztetőgépek Moldovába és Tunéziába 

történő szállítása és az  átadás-átvétel megvalósítása céljából vegye fel a  kapcsolatot a  kijelölt átvevővel, és 
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gondoskodjon az  átadás-átvétel megvalósításáról a  belügyminiszter és az  emberi erőforrások miniszterének 
bevonásával a 2. pont szerint.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 
belügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1345/2021. (VI. 2.) Korm. határozathoz

Lélegeztetőgépek

A B

Sorszám Gyári szám

Moldova

1. sh300slasmse2005797

2. sh300slasme2005579

3. sh300slacae2005014

4. sh300slacae2005097

5. sh300slacae2005001

6. sh300slacae2005025

7. sh300slasme2005591

8. sh300slasme2005434

9. sh300slacv2e20041037

10. sh300slacv2e20041066

11. sh300slasmse2005663

12. sh300slasme2005405

13. sh300slasmse2005697

14. sh300slasme2005523

15. sh300slasmse2005672

16. sh300slacv2e2004919

17. sh300slasme2005377

18. sh300slasmse2005700

19. sh300slasmse2005796

20. sh300slasmse2005638

Tunézia

1. sh300slasmse2005648

2. sh300slasme2005408

3. sh300slasmse2005677

4. sh300slasme2005524

5. sh300slasmse2005722

6. sh300slasmse2005622

7. sh300slacv2e2004917

8. sh300slasmse2005692

9. sh300slacae2005021

10. sh300slacae2005035
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A Kormány 1346/2021. (VI. 2.) Korm. határozata
a Magyarországi Református Egyház Országos Óvoda Programjának kiegészítő támogatásáról

A Kormány
 1. támogatja a Magyarországi Református Egyház Országos Óvoda Programjának beruházásait;
 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  miniszterelnök általános helyettese bevonásával – gondoskodjon 

az  1.  pontban meghatározott cél érdekében 3 701 850 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a  Magyarország 
2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény 2020. évi XC. törvény 1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 
fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű 
előirányzatok alcím, 3. Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: azonnal
 3. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy az 1. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében, a 2. pontban 

meghatározott forrás terhére 3 700 000 000 forint támogatási összegben létesítsen támogatási jogviszonyt.
Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: a 2. pontban meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1347/2021. (VI. 2.) Korm. határozata
a GINOP-7.1.1-15-2016-00009 azonosító számú („Az egri vár és erődrendszer turisztikai célú fejlesztése” 
című) projekt támogatásának növeléséről

A Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott jogkörében eljárva

1. egyetért a  GINOP-7.1.1-15-2016-00009 azonosító számú, „Az egri vár és erődrendszer turisztikai célú 
fejlesztése” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével, az 1. melléklet szerint,

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

3. egyetért a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2021. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1347/2021. (VI. 2.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Kedvezményezett neve
Eredeti támogatás

(forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(forint)

Megnövelt 

támogatás legfeljebb

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
GINOP-7.1.1-15-

2016-00009

Az egri vár és 
erődrendszer turisztikai 

célú fejlesztése

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

(konzorciumvezető)

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata,
Dobó István Vármúzeum

1 500 000 000 200 000 000 1 700 000 000

A projekt keretében 
az egri vár és erődrendszer 
turisztikai célú fejlesztésére 
kerül sor.



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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