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III. Kormányrendeletek

A Kormány 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelete
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

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

1. §  A katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi CXXVIII.  törvény 
46.  §  (4)  bekezdésétől eltérően a  települési önkormányzat képviselő-testülete, a  fővárosi, megyei közgyűlés, 
illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. június 15-én lép hatályba.
 (2) A 3. § 2021. június 29-én lép hatályba.

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

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

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

A külgazdasági és külügyminiszter 20/2021. (VI. 5.) KKM rendelete
a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet 
Ciprusi Köztársasággal összefüggő módosításáról

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

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

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

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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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.

IX. Határozatok Tára

A Kormány 1354/2021. (VI. 5.) Korm. határozata
az állami vezetői mulasztások, illetve az állam nevében elkövetett jogsértések áldozatait megillető 
kártérítésekről szóló 33/2010. (VI. 11.) OGY határozat végrehajtása érdekében szükséges további 
intézkedésekről

 1.  A Kormány megállapítja, hogy a 2006. szeptember 19–22. napja között, valamint 2006. október 23. napján történt 
rendőri fellépések következtében vagy azzal összefüggésben sérelmet szenvedettek között még mindig van olyan 
áldozat, aki az események után tizenöt évvel sem kapott kártérítést.

 2.  A Kormány az 1. pontban foglaltakra figyelemmel
a) felhívja a  belügyminisztert, hogy az  igazságügyi miniszterrel együttműködve mérje fel az  állami vezetői 

mulasztások, illetve az  állam nevében elkövetett jogsértések áldozatait megillető kártérítésekről szóló 
33/2010. (VI. 11.) OGY határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1189/2010.  
(IX. 13.) Korm. határozat alapján korábban azonosított, az  Emberi Jogok Európai Bíróságának 20424/10. 
számú, a  G. A. és társai kontra Magyarország ügyében érintett, eljárásjogi okból ki nem fizetett kártérítési 
igényeket,
Felelős:  belügyminiszter 

igazságügyi miniszter
Határidő:  2021. július 1.

b) felhívja a  belügyminisztert, hogy az  a)  pont szerinti kártérítési igények teljesítése érdekében az  1.  pont 
szerinti, kártérítést még nem kapott áldozatok számára, a  korábban a  sérelmet szenvedettek egy részének 
kártérítés jogcímén már kifizetett, azzal megegyező összegű, jogosultanként 862 euró kártérítési összeget 
ajánljon fel,
Felelős:  belügyminiszter
Határidő:  2021. július 15.

c) felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  b)  pont szerinti kártérítési összegek fedezetének 
biztosításáról a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1.  melléklet  
XIV. Belügyminisztérium fejezet, 7. Rendőrség cím javára.
Felelős:  pénzügyminiszter
Határidő:  2021. július 15.

 3.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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