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II. Törvények

2021. évi LXX. törvény
a kényszertörlési eljárásra és a felszámolási eljárásra vonatkozó és kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról*

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

1. §  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) a következő 66. §-sal egészül ki:
„66.  § (1) A  cégbíróság által lefolytatott kényszertörlési eljárásért 250 000 Ft felügyeleti illetéket kell fizetni. 
A  felügyeleti illetéket a  kényszertörlési eljárás kezdő napján a  cégjegyzékbe bejegyzett tagok és vezető 
tisztségviselő egyetemlegesen viselik.
(2) Ha a  kényszertörlési eljárást a  cégbíróság a  cég kérelmére megszünteti, a  kényszertörlési eljárásért 
– az (1) bekezdéstől eltérően – a céget 50 000 Ft felügyeleti illeték terheli, amelyet az eljárásmegszüntetési kérelem 
benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni.
(3) A  felügyeleti illeték megfizetéséről, illetve viseléséről a  cégbíróság a  kényszertörlési eljárás befejezéséről szóló 
végzésben rendelkezik.
(4) Az e §-ban nem szabályozott kérdésekben a bírósági eljárási illetékre vonatkozó szabályok az irányadók.”

2. §  Az Itv. a következő 99/Z. §-sal egészül ki:
„99/Z. § A kényszertörlési eljárásra és a felszámolási eljárásra vonatkozó és kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2021. évi LXX. törvénnyel (a  továbbiakban: 2021. évi LXX. tv.) megállapított 66.  §-t a  hatálybalépése 
napján és az  azt követően indult kényszertörlési eljárásokban kell alkalmazni azzal, hogy a  veszélyhelyzet 
megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a  járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 157. §  
(2)–(6) bekezdésének hatálya alá tartozó cégek esetében az illeték kiszabására nem kerül sor akkor sem, ha a céggel 
szembeni kényszertörlési eljárás a 2021. évi LXX. tv. hatálybalépése napján vagy azt követően indul.”

2. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

3. §  A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 46. §-a a következő 
(7a)–(7c) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Az  (5)  bekezdésben meghatározott követelések – kivéve az  57.  § (1)  bekezdés a) és c)  pontjában foglalt 
követeléseket – nyilvántartásba vételének feltétele, hogy a 28. § (2) bekezdés f ) pontjában meghatározott 40 napos 
határidőben a  hitelező a  követelése tőkeösszegének 0,5%-át, de legalább 5000 forint és legfeljebb 40 000 forint 
költségátalányt a felszámoló 27/C. § (4) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti pénzforgalmi számlájára – a bírósági 
ügyszámra hivatkozással – is befizessen, és ezt a  felszámolónak igazolja. A hitelezők által befizetett összeget mint 
hitelezői követelést, az 57. § (1) bekezdésének f ) pontja szerint kell besorolni. A felszámoló a költségátalány összegét 
a vagyonkutatási és vagyonvisszaszerzési tevékenységével összefüggő költségek kiegyenlítésére használhatja fel.
(7b) A (7a) bekezdés szerint befizetett költségátalány felhasználását a felszámoló iratokkal, számlákkal alátámasztva 
igazolja a közbenső mérleghez csatolt szöveges jelentésében, illetve zárójelentésében.
(7c) Ha a  felszámolási eljárás során a  (7a)  bekezdés szerint befizetett összeg nem került teljes mértékben 
felhasználásra, a  felszámoló a  zárómérlegben kezdeményezi a  hitelezők részére történő visszafizetést a  befizetés 
arányában.”

4. §  A Cstv. a következő 83/Z. §-sal egészül ki:
„83/Z. § E törvénynek a kényszertörlési eljárásra és a felszámolási eljárásra vonatkozó és kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2021. évi LXX. törvénnyel (a  továbbiakban: 2021. évi LXX. tv.) megállapított rendelkezéseit 
a 2021. évi LXX. tv. hatálybalépése napját követően jogerősen elrendelt felszámolási eljárásokban kell alkalmazni.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. június 8-i ülésnapján fogadta el.
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5. §  A Cstv.
a) 27/A.  § (5a)  bekezdésében az „öt munkanapon belül köteles” szövegrész helyébe az „öt munkanapon belül 

köteles a  27/C.  § (4)  bekezdés a)  pont ac)  alpontja szerinti pénzforgalmi számlájára vonatkozó adatot, 
valamint” szöveg,

b) 28.  § (2)  bekezdés h)  pontjában a „számát” szövegrész helyébe a „számát és a  27/C.  § (4)  bekezdés a)  pont 
ac) alpontja szerinti pénzforgalmi számla számát” szöveg

lép.

3. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló  
2006. évi V. törvény módosítása

6. §  A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 
9/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  cégbíróság e  törvényben megállapított esetben eltiltja a  cégnek a  kényszertörlési eljárás megindításának 
időpontjában vagy az  azt megelőző két évben bejegyzett vezető tisztségviselőjét, korlátlan tagi felelősséggel 
működő cég esetén a cég tagjait (tagját), korlátolt tagi felelősséggel működő gazdasági társaság esetén a társaság 
többségi befolyással rendelkező tagját. E § szerinti szabályt kell alkalmazni akkor is, ha a cég törlésére felszámolási 
eljárásban történő megszüntetést követően kerül sor, azonban a felszámolási eljárást kényszertörlési eljárás előzte 
meg.”

7. §  A Ctv. 9/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  eltiltás időbeli hatálya az  eltiltást kimondó határozat jogerőre emelkedése napjától kezdődik. A  9/B.  § 
(1) bekezdésében és a 9/C. §-ban érintett cég cégjegyzék adatai között az eltiltásra vonatkozó tényeket a jogerőre 
emelkedés napjától kell feltüntetni. Ha ugyanazon személyt több cég vonatkozásában is eltiltják, az eltiltás időbeli 
hatálya a  leghosszabb eltiltás kezdő időpontjához igazodik. Ha azonban a  leghosszabb eltiltás időtartamából 
az újabb eltiltás jogerős elrendelésekor kevesebb idő van hátra, mint az újabb eltiltás időtartama, az eltiltott személy 
eltiltásának időbeli hatálya meghosszabbodik az  újonnan elrendelt eltiltás és a  korábbi eltiltásból még hátralévő 
időtartam különbségével.”

8. §  A Ctv. 76/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a  törvényességi felügyeleti eljárásban a  cégbíróság törli az  érintett személyt a  cégjegyzékből, a  törlés 
a  törlésről rendelkező végzés jogerőre emelkedésének napjával válik hatályossá. Ha a  törvényességi felügyeleti 
eljárásban a cégbíróság törli az érintett személyt a cégjegyzékből, a cégbíróság a 9/D. § (4), (5) és (8) bekezdésében 
foglaltakat is alkalmazza.”

9. §  A Ctv. 80. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A cég vezető tisztségviselője köteles a cég cégjegyzékbe bejegyzett tagjait (tagját) írásban értesíteni a céggel 
szemben indult törvényességi felügyeleti eljárás tényéről, és köteles megadni a  tagok részére – a  törvényes 
működés helyreállításához szükséges – valamennyi információt. E kötelezettség teljesítését a vezető tisztségviselő 
az  (1)  bekezdés szerinti felhívás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül köteles a  cégbíróságnak igazolni. 
Ennek elmulasztása esetén a  cégbíróság a  vezető tisztségviselőt a  98.  § (5)  bekezdése szerinti pénzbírsággal 
sújthatja.”

10. §  A Ctv. VII. Fejezete a következő 7. Címmel egészül ki:
„7. Cím
A közkereseti társaság tagjai számának egy főre csökkenésével vagy a betéti társaság valamennyi 
beltagja vagy valamennyi kültagja jogviszonyának megszűnésével összefüggő eljárás
92.  § (1) Az  e  § szerinti törvényességi felügyeleti eljárásnak van helye, ha a  tag halálát követően a  Ptk. 3:152.  § 
(1)  bekezdése vagy a  Ptk. 3:158.  § (1)  bekezdése folytán válik szükségessé a  törvényességi felügyeleti eljárás és 
a  cégbíróság felhívására a  társaság bejelenti, hogy a  működés törvényes feltételeit azért nem tudja helyreállítani, 
mert a volt tag örökösével való megállapodás útján kívánja a törvényes működést helyreállítani, azonban az örökös 
személye bizonytalan. Ebben az  esetben a  társaságnak igazolnia kell, hogy az  örökös személyét illetően bírósági 
vagy közjegyzői eljárás van folyamatban.
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(2) A cégbíróság a törvényességi felügyeleti eljárást intézkedés alkalmazása nélkül az örökös személyének jogerős 
megállapításáig felfüggeszti és egyben felhívja a társaságot, hogy a felfüggesztési ok megszűnését haladéktalanul 
jelentse be.
(3) A  felfüggesztett törvényességi felügyeleti eljárás folytatásának elrendeléséről a  cégbíróság a  társaság 
bejelentését, – ha a  felfüggesztési ok megszűnéséről hivatalos tudomást szerez – a  tudomásszerzést követően 
határoz. A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.
(4) A  törvényességi felügyeleti eljárás folytatásának elrendeléséről hozott végzésben a  cégbíróság arra hívja fel 
a társaságot, hogy a törvényes működés feltételeit három hónapon belül állítsa helyre.”

11. § (1) A Ctv. 116. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  kényszertörlési eljárás elrendelésére nem az  (1)  bekezdés d)  pontjában meghatározott okból került 
sor, a  cég a  kényszertörlési eljárás kezdő időpontjától számított tizenöt napos jogvesztő határidőn belül kérheti 
a  cégbíróságtól annak engedélyezését, hogy a  kényszertörlési eljárás alatt a  cég a  szokásos napi üzletmenetet 
meg nem haladó üzletszerű gazdasági tevékenységet végezhessen, arra tekintettel, hogy a  117/C.  § szerinti 
kérelmet kíván előterjeszteni. A  cégbíróság a  kérelemről öt munkanapon belül határoz. Egyéb esetekben a  cég 
üzletszerű gazdasági tevékenységet a kényszertörlési eljárás kezdő időpontjától nem végezhet. Ha a cég a 117/C. § 
szerinti kérelmét az  előírt határidőben nem terjeszti elő, illetve az  jogerősen visszautasításra vagy elutasításra 
kerül, a  határidő lejártát követő naptól, illetve a  jogerős bírósági döntés cég általi kézhezvételét követő naptól 
a  cég üzletszerű gazdasági tevékenységet nem végezhet. E  bekezdés szerinti kérelmet a  cég nem terjeszthet 
elő, ha adószámmal nem rendelkezik, vagy jogszabály hátrányos jogkövetkezményt ír elő arra az  esetre, ha a  cég 
kényszertörlés alatt áll; arról, hogy ezen kizáró okok nem állnak fenn, a cégnek a kérelmében nyilatkoznia kell.”

 (2) A Ctv. 116. §-a a következő (3a)–(3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  kényszertörlési eljárás kezdő időpontját követően a  cég szervei nem hozhatnak a  kényszertörlési eljárás 
céljával ellentétes döntéseket, ide nem értve a hitelezői érdekek figyelembevétele mellett meghozható, a 117/C. § 
szerinti kérelem előterjesztéséhez szükséges döntések meghozatalát. A  cég nem dönthet átalakulásáról, 
egyesüléséről, szétválásáról, nem határozhatja el végelszámolását, a  jegyzett tőkéje leszállítását, a  kényszertörlési 
eljárás azonban a cég egyéb cégadatai változásának nem képezi akadályát.
(3b) A  vezető tisztségviselő a  kényszertörlési eljárás alatt a  hitelezői érdekek figyelembevételével köteles eljárni. 
A  vezető tisztségviselő a  kényszertörlési eljárás megindítását követően a  cég nevében új kötelezettséget 
nem vállalhat, a  céget terhelő kötelezettséget nem elégítheti ki, a  cég vagyontárgyát nem ruházhatja át, nem 
terhelheti meg. A kényszertörlési eljárás alatt a cég vagyontárgyának átruházására kötött szerződés vagy a vezető 
tisztségviselőnek a  cég vagyontárgyának elidegenítésével, illetve megterhelésével kapcsolatos jognyilatkozata 
semmis.
(3c) A  (3)  bekezdés szerinti engedély megadása esetén a  szokásos napi üzletmenetet meg nem haladó mértékű 
ügyletekre a  (3b) bekezdésben foglaltak nem alkalmazandóak. A  (3) bekezdés szerinti engedély megadása esetén 
a  vezető tisztségviselő a  hitelezői érdekek figyelembevételével megtehet minden szükséges intézkedést annak 
érdekében, hogy a 117/C. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek teljesüljenek.”

 (3) A Ctv. 116. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A kényszertörlési eljárás polgári nemperes eljárás, amelyre a Pp. szabályait a nemperes eljárás sajátosságaiból 
eredő eltérésekkel és a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági 
nemperes eljárásokról szóló törvénynek a bírósági polgári nemperes eljárásokra vonatkozó általános rendelkezéseit 
– ha e  törvény eltérően nem rendelkezik – kell alkalmazni. A  kényszertörlési eljárásban az  iratok kézbesítésére 
a  72.  § (6)  bekezdését alkalmazni kell. Ha e  fejezet 1–3. Címe szerinti eljárásban e  törvény alapján nem kizárólag 
bíró járhat el, ott bírósági titkár, bírósági fogalmazó vagy bírósági ügyintéző is – önálló aláírási joggal – eljárhat. 
A  cégbíróság a  kényszertörlési eljárásban keletkezett iratokat elektronikusan tartja nyilván. Ennek során jogosult 
a nem elektronikus irat elektronikus okirati formába történő alakítására.”

 (4) A Ctv. 116. §-a a következő (7)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  kényszertörlési eljárásban nincs helye félbeszakadásnak, szünetelésnek, költségkedvezmény 
engedélyezésének és beavatkozásnak.
(8) A kényszertörlési eljárás során elsődlegesen okirati bizonyításnak van helye. A cégbíróság az általa szükségesnek 
tartott bizonyítást hivatalból is elrendelheti, az  ügyben érintettektől írásbeli nyilatkozatot kérhet. A  cégbíróság 
szükség esetén személyes meghallgatást tart. Ha a  kényszertörlési eljárást törvényességi felügyeleti eljárás előzte 
meg, a cégbíróság a törvényességi felügyeleti eljárás iratait is felhasználva jár el.
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(9) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a cégbíróság általános intézkedési kötelezettségének határideje tizenöt 
munkanap.”

12. §  A Ctv. 117. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A céggel szembeni követelés bejelentése esetén a beadvány tartalmazza a követelés jogosultjának nevét vagy 
elnevezését, lakcímét vagy székhelyét, szervezet esetén nyilvántartási számát, a  követelés jogalapját, összegét és 
esetleges járulékait, keletkezésének és esedékességének időpontját is. Ha a követelést nem valamely hatóság jelenti 
be, a beadványhoz a követelést megalapozó okiratokat is csatolni kell.”

13. § (1) A Ctv. 117/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A cégbíróság harmincnapos nyilatkozattételi határidőt biztosítva – szükség szerint a 117/E. § szerinti értesítéssel 
együtt – felhívja a vezető tisztségviselőt és a cégjegyzékbe bejegyzett tagokat a cég vagyonára és kötelezettségeire 
vonatkozó információk közlésére. Az  együttműködési kötelezettség megszegése esetén e  törvényben 
meghatározott jogkövetkezmények alkalmazásán túl a cégbíróság az érintett személyt a 98. § (5) bekezdése szerinti 
pénzbírsággal sújthatja.”

 (2) A Ctv. 117/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a  cégnek munkavállalóval munkaviszonya áll fenn – feltéve, hogy a  cég elleni felszámolási eljárás 
megindításának feltételei egyébként nem állnak fenn – a  cégbíróság a  felszámolói névjegyzékből jelöli ki 
a  munkáltatói jogok gyakorlására és a  munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt 
igazolások kiadására, továbbá a  Bérgarancia Alapból igényelhető támogatással összefüggő feladatok ellátására 
jogosult személyt (a továbbiakban: Bérgarancia biztos). A Bérgarancia biztost támogatásnak a Bérgarancia Alapból 
történő igénylése vonatkozásában ugyanazok a  jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik, mint a  felszámolót 
a felszámolási eljárás esetében. A Bérgarancia biztos feladatára és felelősségére a munkáltatói jogok gyakorlásával 
és a munkaviszony megszűnésével összefüggésben a munka törvénykönyvének rendelkezései irányadók.”

14. §  A Ctv. VIII/A. Fejezet 2. Címe a következő 117/C. §-sal egészül ki:
„117/C.  § (1) A  cég a  117.  §-ban meghatározott bejelentési határidő leteltét követően, a  kényszertörlési eljárás 
kezdő időpontjától számított kilencvenedik napig kérheti, hogy a  cégbíróság állapítsa meg, hogy a  cég 
továbbműködésének feltételei fennállnak és a  kényszertörlési eljárást vele szemben szüntesse meg. A  határidő 
elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. A cég kényszertörlési eljárás megszüntetése iránti kérelmet nem nyújthat 
be, ha a kényszertörlési eljárás elrendelésére a 116. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott okból került sor.
(2) A cégbíróság a kényszertörlési eljárást a cég szabályszerűen benyújtott kérelmére akkor szünteti meg, ha a cég 
okirattal alátámasztva igazolja, hogy
a) a kényszertörlési eljárás lefolytatását megalapozó ok már nem áll fenn, a cég törvényes működése helyreállt,
b) a cég a kényszertörlési eljárásban vele szemben bejelentett esedékes követeléseket kiegyenlítette,
c) a kényszertörlési eljárás megszüntetésére előírt illetékét megfizette, valamint
d) érvényes adószámmal rendelkezik.
(3) Ha a  kényszertörlési eljárásra a  116.  § (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott okból került sor, a  cégbíróság 
a  cég továbbműködése feltételeinek fennállására tekintettel a  megszűntnek nyilvánítással kapcsolatosan 
a cégjegyzékbe bejegyzett adatokat is törli.”

15. §  A Ctv. VIII/A. Fejezete a következő 2a. Címmel egészül ki:
„2a. Cím
A törvénysértő működésben való közrehatás és a bejelentett követelések vizsgálata
117/D. § (1) Ha a kényszertörlési eljárás megszüntetésére nem kerül sor, a bíróság megvizsgálja, hogy a törvénysértő 
működés körében a  vezető tisztségviselőt, illetve a  tagot terheli-e mulasztás. Ezen Címnek a  tagra vonatkozó 
rendelkezéseit a nyilvánosan működő részvénytársaság részvényesére nem kell alkalmazni.
(2) Ha a  cég ellen a  118.  § alapján felszámolási eljárás kezdeményezésének van helye, a  117/F.  § (2)  bekezdése 
alkalmazásának nincs helye. Eltiltás esetén az  eltiltás időtartama a  felszámolási eljárásban kielégítetlenül maradt 
követelésekhez igazodik.
(3) A cégbíróság értesíti a cégnek a kényszertörlési eljárás megindításának időpontjában a cégjegyzékbe bejegyzett 
vezető tisztségviselőjét, továbbá korlátlan tagi felelősséggel működő cég esetén a  cég tagjait (tagját), korlátolt 
tagi felelősséggel működő gazdasági társaság esetén a  társaság többségi befolyással rendelkező tagját a  117.  § 
szerint bejelentett követelésekről, valamint a céget terhelő, a kényszertörlési eljárás alapjául szolgáló mulasztásról, 
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és harmincnapos határidővel – amely egy alkalommal legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható  – 
nyilatkozattételre hívja fel, hogy
a) vitatja-e a céggel szemben bejelentett követeléseket, továbbá
b) nyilatkozzon azokról az  intézkedésekről, amelyeket megtett annak érdekében, hogy a  cég a  jogszabályi 
rendelkezéseken alapuló kötelezettségeit teljesítse, a  törvénysértő működést megszüntesse, és csatolja 
az intézkedéseket bizonyító okiratokat.
(4) Ha a  kényszertörlési eljárás megindításának időpontját megelőző két évben a  cégjegyzékben más vezető 
tisztségviselő, valamint korlátlan tagi felelősséggel működő cég esetén más tag, korlátolt tagi felelősséggel 
működő gazdasági társaság esetén más többségi befolyással rendelkező tag is szerepelt, és adat merül fel 
arra, hogy a  korábbi vezető tisztségviselőnek, illetve tagnak a  jogviszonya alatt is fennállt a  cég törvénysértő 
működése, mulasztása, a cégbíróság a korábbi vezető tisztségviselőt, illetve tagot is bevonja az eljárásba, és felhívja 
a (3) bekezdés szerinti nyilatkozattételre.
(5) A  (3) és a  (4)  bekezdés szerinti személyt (a  továbbiakban együtt: eltiltással érintett személy) ezen Cím szerinti 
vizsgálat tekintetében a fél jogai illetik meg. A cégbíróság szükség szerint adatot igényel a természetes személyek 
nyilvántartásából az eltiltással érintett személy lakóhely adatáról.
(6) Ha az  eltiltással érintett személy nem elérhető, vélelmezni kell, hogy e  személy az  adatszolgáltatási és 
nyilatkozattételi kötelezettségének nem tett eleget. Ha az  eltiltással érintett személy a  (3)  bekezdés szerinti 
nyilatkozattételre felhívó végzésre nyilatkozatot nem tesz, a  nyilatkozat elmulasztását úgy kell értékelni, hogy 
a  117/F.  § (1)  bekezdésében meghatározott, az  eltiltás alkalmazására okot adó feltételek a  nem nyilatkozó 
eltiltással érintett személlyel szemben fennállnak. A  nyilatkozat elmulasztásának következményére a  cégbíróság 
a  (3)  bekezdés szerinti nyilatkozattételre felhívó végzésében figyelmezteti az  eltiltással érintett személyt. 
Ha az  eltiltással érintett személy adatszolgáltatási és nyilatkozattételi kötelezettségének elmulasztása miatt 
a  cégbíróság a  117/F.  § (1)  bekezdés a)  pontjával összefüggő közrehatás vizsgálatát nem tudja megfelelően 
lefolytatni, a cégbíróság az eltiltással érintett személyt 100 000 Ft-tól 400 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújthatja.
(7) A  bíróság a  (3)  bekezdés szerinti nyilatkozattételre felhívó végzésében összegzi a  bejelentett követeléseket, 
valamint a céggel kapcsolatos egyéb körülményeket, ideértve a (8) bekezdésben foglalt körülményeket is.
(8) Ha a  céggel szembeni követelés – a  cégbíróságnak a  hiányok pótlására vonatkozó felhívása ellenére – nem 
került megfelelő módon bejelentésre és emiatt a követelés fennállása, jogosultja, jogalapja, illetve összegszerűsége 
nem állapítható meg, vagy a követelés jogosultja, jogalapja, illetve összegszerűsége a cégbíróság által hivatalosan 
ismert vagy köztudomású tényekkel ellentétesen került megjelölésre, a cégbíróság a bejelentett követelést vitatott 
követelésként veszi figyelembe, kivéve ha az eltiltással érintett személy e követelést elismeri.
117/E. § (1) Ha az eltiltással érintett személy vitatja a bejelentett követelést vagy annak egy részét, meg kell jelölnie 
a vitatás indokát és az annak alapjául szolgáló tényeket, valamint csatolnia kell azt az okiratot vagy annak másolatát, 
amelyre bizonyítékként hivatkozik. Ha a  követelés közokiraton alapul, a  követelés jogalapja a  kényszertörlési 
eljárásban nem vitatható. Ha az eltiltással érintett személy a vitatás indokát nem jelöli meg vagy az ellentmondásos, 
a cégbíróság a (3) bekezdés szerinti végzésében elutasítja a követelés vitatását.
(2) Ha az eltiltással érintett bármely személy a követelést vagy annak egy részét vitatja, a cégbíróság az eltiltással 
érintett személy beadványát megküldi a  követelés bejelentőjének, és felhívja, hogy a  beadványban foglaltakra 
tizenöt napos jogvesztő határidőn belül nyilatkozzon. Ha e határidő alatt a követelés bejelentője nem nyilatkozik, 
a cégbíróság a követelést vitatott követelésként veszi figyelembe.
(3) A cégbíróság végzéssel megállapítja a céggel szembeni követeléseket. Ha az eltiltással érintett személy igazolja, 
hogy a  bejelentett követelés kielégítésére sor került, a  kielégített követelés összegét a  továbbiakban nem kell 
figyelembe venni. A  cégbíróság a  végzésben valamennyi követelés vonatkozásában feltünteti annak jogosultját, 
jogalapját, összegét, esetleges járulékait, keletkezésének és esedékességének időpontját, valamint azt, hogy 
a  követelés közokiraton, teljes bizonyító erejű magánokiraton vagy egyszerű magánokiraton alapul. A  cégbíróság 
a bejelentett követelés vitatott követelésként történő megjelöléséről rendelkezik a 117/D. § (8) bekezdése szerinti 
esetben, továbbá az eltiltással érintett személy és a bejelentő nyilatkozata alapján abban az esetben, ha az eltiltással 
érintett személy a követelés jogosultját, jogalapját, összegszerűségét, keletkezését vagy esedékességét érdemben 
vitatta.
(4) A (3) bekezdés szerinti végzés ellen az eltiltással érintett személy és a követelés bejelentője fellebbezéssel élhet.
117/F.  § (1) Ha a  cégbíróság a  törvénysértő működés vizsgálata eredményeként megállapítja, hogy az  eltiltással 
érintett személy
a) nem tudja kétséget kizáróan igazolni azt, hogy az  elvárható minden intézkedést megtett a  cég törvénysértő 
működésének megszüntetése, a cég által megvalósított mulasztás megszüntetése érdekében, illetve
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b) a törvényességi felügyeleti eljárásban vagy a kényszertörlési eljárásban meghatározott kötelezettségének, illetve 
a bíróság felhívására az adatszolgáltatási és nyilatkozattételi kötelezettségének nem tett maradéktalanul eleget,
a cégbíróság a  kényszertörlési eljárás befejezésével egyidejűleg külön végzéssel rendelkezik az  eltiltással érintett 
személy eltiltásáról.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti okból eltiltott személy korlátlanul felel a kényszertörlési eljárásban bejelentett, 
ki nem elégített hitelezői követelésekért. Több eltiltott személy felelőssége egyetemleges. A  cégbíróság 
az (1) bekezdés szerinti végzésében rendelkezik e bekezdés szerinti jogkövetkezményről is.
(3) A jogerősen vitatott követelésnek minősülő követelésre az eltiltott személy felelőssége nem terjed ki.
(4) Az (1) bekezdés szerinti végzés ellen fellebbezésnek van helye.”

16. § (1) A Ctv. 118. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Ha a céggel szemben a (3) bekezdés szerinti mértéket el nem érő összértékű követelés bejelentésére került sor, 
azonban a 117. § szerinti bejelentés, illetve a vagyonfelmérés adatai alapján a cég vagyontalan vagy a vagyona nem 
éri el a 400 000 forintot, a cégbíróság – a 62. § (4) bekezdése figyelembevételével – a céget törli a cégjegyzékből és 
rendelkezik az eltiltásról. A vezető tisztségviselő köteles gondoskodni a cég iratanyagának elhelyezéséről.
(3) A  cégbíróság a  kényszertörlési eljárást megszünteti, és kezdeményezi a  cég ellen a  felszámolási eljárás 
megindítását azzal, hogy a 117. § (7) bekezdése szerinti költségek viselésére a céget kötelezi, ha
a) a céggel szemben bejelentett követelések összértéke eléri a 400 000 forintot, vagy
b) a céggel szemben követelés bejelentésére kerül sor, és a 117. § szerinti bejelentés vagy a vagyonfelmérés adatai 
alapján a cégbíróság megállapítja, hogy a cég vagyona eléri a 400 000 forintot.”

 (2) A Ctv. 118. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  cégbíróság a  felszámolási eljárásban kirendelt felszámoló részére átadja a  117.  § szerinti bejelentés és 
a vagyonfelmérés során beszerzett vagy rendelkezésére álló adatokat és iratokat.”

 (3) A Ctv. 118. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha a céggel szemben követelés bejelentésére nem került sor, azonban a cég fellelhető vagyonnal rendelkezik, 
a cégbíróság – eltiltás mellőzése mellett – a céget a 62. § (4) bekezdése figyelembevételével törli a cégjegyzékből. 
Ha azonban a  cég fellelhető vagyonának tulajdonjogával összefüggésben kétség merül fel, a  cégbíróság 
kezdeményezi a cég ellen a felszámolási eljárás megindítását.”

 (4) A Ctv. 118. §-a a következő (6a)–(6c) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A cég törlése esetén, ha a cég fellelhető vagyontárggyal rendelkezik, a cégbíróság a Ptk. 3:48. § (2) bekezdése 
alkalmazásával rendelkezik a  vagyontárgynak a  tagok közötti felosztásáról, és szükség szerint rendelkezik 
a vagyontárgyra vonatkozóan a közhiteles vagy közérdekvédelmi célból vezetett nyilvántartásban a tagot megillető 
tulajdonjog bejegyzéséről. A  cégbíróság a  cég törléséről rendelkező végzésében szükség szerint rendelkezik 
valamely vagyontárgyra vonatkozóan a  közhiteles vagy közérdekvédelmi célból vezetett nyilvántartásban a  céget 
megillető vagyoni értékű jog – ide nem értve a tulajdonjogot –, illetve a cég javára vagy érdekében feljegyzett tény 
törléséről is. A cégbíróság végzését a vagyontárgy tulajdonosának is megküldi.
(6b) Az érintett nyilvántartásra vonatkozó szabályoktól eltérően a céget megillető vagyoni értékű jogok – ide nem 
értve a  tulajdonjogot –, illetve a  cég javára vagy érdekében feljegyzett tények törlésére a  cég törlését elrendelő, 
a  céget megillető vagyoni értékű jog – ide nem értve a  tulajdonjogot –, illetve a  cég javára vagy érdekében 
feljegyzett tény törléséről is rendelkező végzés csatolásával kerül sor. Az adott nyilvántartásra vonatkozó jogszabály 
által megkövetelt törlési engedélyre nincs szükség.
(6c) A  cégbíróság az  eljárást befejező végzésében feltünteti a  cég vagyontárgyait és azok – valószínűsíthető – 
értékét is. A  cégbíróság az  (1) és a  (2)  bekezdés szerinti végzésében a  kényszertörlési eljárás kezdő időpontjában 
a  cégjegyzékbe bejegyzett tagokat és vezető tisztségviselőit egyetemlegesen kötelezi az  eljárás illetékének 
viselésére, kivéve, ha a kényszertörlési eljárás elrendelésére a 116. § (1) bekezdés d) pontja alapján került sor.”

17. §  A Ctv. VIII/A. Fejezet 4. Címének címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Cím
Kényszertörlési eljáráshoz kapcsolódó per”

18. §  A Ctv. 118/C. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  118/A.  § és a  118/B.  § szerinti pernek a  cégnek azon a  tagjával, volt tagjával, valamint azon vezető 
tisztségviselőjével, volt vezető tisztségviselőjével szemben van helye, akivel szemben a cégbíróság a kényszertörlési 
eljárásban a 117/F. § (2) bekezdése szerinti jogkövetkezményt nem alkalmazta.”



4712 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 110. szám 

19. §  A Ctv. VIII/A. Fejezet 4. Címe a következő 118/D. §-sal egészül ki:
„118/D.  § (1) A  117/F.  § (2)  bekezdése szerinti jogerős végzés alapján a  cég jogerős törlését elrendelő végzés 
Cégközlönyben való közzétételét követő kilencvennapos jogvesztő határidőn belül a  kényszertörlési eljárásban 
bejelentett bármely követelés jogosultja keresettel kérheti, hogy a  bíróság kötelezze az  eltiltott személyt 
a  kényszertörlési eljárásban bejelentett, vitatott követelésnek nem minősülő ki nem elégített követelése 
megfizetésére.
(2) A perben a követelésnek a 117/E. § (3) bekezdése szerinti jogerős végzésben megállapított jogalapja, valamint 
a  117/F.  § (2)  bekezdése szerinti jogerős végzésben megállapított felelősség nem vitatható. Nem vitatható 
a  követelés összegszerűségének a  117/E.  § (3)  bekezdése szerinti jogerős végzésben megállapított része, ha 
az összegszerűséget a másodfokú bíróság a végzéssel szembeni fellebbezés során vizsgálta vagy az összegszerűség 
az elsőfokú végzéssel válik jogerőssé.
(3) A Pp. rendelkezéseit a perben a jelen §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(4) A  perre a  törvényszék rendelkezik hatáskörrel. A  keresetet a  cég utolsó bejegyzett székhelye szerint illetékes 
törvényszéken kell előterjeszteni.
(5) A bíróság a perben soron kívül jár el.
(6) Az ellenkérelem, illetve a viszontkereset előterjesztésére vonatkozó határidő tizenöt nap. Az írásbeli ellenkérelem 
benyújtására előírt határidő meghosszabbítására vonatkozó határidő legfeljebb tizenöt nap.
(7) A  perfelvétel során további írásbeli perfelvétel elrendelésének nincs helye, és a  tárgyalási időköz nyolc nap. 
A tárgyalás kitűzésére vonatkozó határidő egy hónap.
(8) A követelés jogosultja a pert azon eltiltott vezető tisztségviselővel, illetve taggal szemben indíthatja meg, akivel 
szemben a cégbíróság a 117/F. § (2) bekezdése szerinti jogkövetkezményt is alkalmazta.
(9) Ha több jogosult terjeszt elő az (1) bekezdés szerinti marasztalási keresetet, a bíróság a pereket egyesíti.”

20. §  A Ctv. a következő 131/O. §-sal egészül ki:
„131/O.  § (1) A  cégbíróság a  veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a  járványügyi 
készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (a  továbbiakban: Vmtv.) 157.  §-a értelmében felfüggesztett, 
a kényszertörlési eljárásra és a felszámolási eljárásra vonatkozó és kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2021. évi LXX. törvény (a  továbbiakban: 2021. évi LXX. tv.) hatálybalépése napján a  116.  § (1)  bekezdés d)  pontja 
alapján folyamatban lévő, valamint a  (2)  bekezdés hatálya alá nem tartozó, a  2021. évi LXX. tv. hatálybalépése 
napján még folyamatban lévő kényszertörlési eljárásokat e  törvény 2021. június 30-án hatályos rendelkezései 
alapján folytatja le.
(2) Ha a  cég a  Vmtv. 157.  § (5) és (6)  bekezdésében meghatározott kérelmet 2021. július 30-ig benyújtja 
a  cégbírósághoz, az  (1)  bekezdést csak akkor kell alkalmazni, ha e  kérelem alapján a  kényszertörlési eljárás 
megszüntetésére nem kerül sor.
(3) E  törvénynek a  2021. évi LXX. tv.-nyel megállapított rendelkezéseit – az  (1) és a  (2)  bekezdésben foglalt 
kivétellel – a 2021. évi LXX. tv. hatálybalépése napján vagy azt követően meghozott, a 116. § (1) bekezdés szerinti 
végzéssel megindult kényszertörlési eljárásokban kell alkalmazni azzal, hogy
a) a  cégbíróság a  117/F.  § (2)  bekezdése szerinti jogkövetkezményt 2022. június 30-áig nem alkalmazza azokban 
a  kényszertörlési eljárásokban, amelyekben kizárólag az  állami adó- és vámhatóság az  adószámtörléssel érintett 
cégek megszűntnek nyilvánítására irányuló eljárás miatti törvényességi felügyeleti illeték összegét jelenti be 
követelésként és más követelés nincs,
b) a cégbíróság a 118. § szerinti, illetve a 117/F. § (2) bekezdése szerinti végzés meghozatala előtt 2022. június 30-áig 
felfüggeszti azokat a kényszertörlési eljárásokat, amelyekben a 118. § (2) bekezdése szerinti végzés meghozatalának 
lenne helye és nem tartoznak az  a)  pont hatálya alá. Ha a  cég 2022. június 30-ig cégbíróság felé igazolja, hogy 
117/C. § (2) bekezdés a) és d) pontjában foglalt feltételeknek megfelel, a cégbíróság kényszertörlési eljárást a céggel 
szemben megszünteti.
(4) E  törvénynek a  2021. évi LXX. tv.-nyel megállapított 80.  § (6)  bekezdését a  folyamatban lévő törvényességi 
felügyeleti eljárásokban is alkalmazni kell azzal, hogy a  cég vezető tisztségviselője köteles a  tagokat a  2021. évi 
LXX. tv. hatálybalépését követő 30 napon belül tájékoztatni a  céggel szemben folyamatban lévő törvényességi 
felügyeleti eljárásról.”
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21. §  A Ctv.
a) 1/A. § (2) bekezdés j) pontjában az „a 118. §” szövegrész helyébe az „a 117/E. §, a 117/F. § és a 118. §” szöveg,
b) 9/C.  § (3)  bekezdés a)  pontjában az  „500 000 forint összértéket meg nem haladó” szövegrész helyébe 

a „követelés bejelentésének hiányában, valamint 500 000 forint összértéket meg nem haladó” szöveg,
c) 10. § (3) bekezdésében a „9/B–9/E. §” szövegrész helyébe a „9/B–9/D. §” szöveg,
d) 72.  § (5)  bekezdésében az  „A törvényességi felügyeleti” szövegrész helyébe az  „A 76/A.  § (3)  bekezdése 

alapján indult eljárás kivételével a törvényességi felügyeleti” szöveg,
e) 116. § (4) bekezdésben az „a (2) bekezdésben foglalt” szövegrész helyébe az „e fejezetben foglalt” szöveg,
f ) 117. § (2) bekezdésében a „hatvan napon belül jelentse be a cégbíróságnak” szövegrész helyébe a „negyven 

napon belül jelentse be a cégbíróságnak. A határidő elmulasztása esetén igényét a kényszertörlési eljárásban 
már nem érvényesítheti” szöveg,

g) 117/A. § (5) bekezdésében a „20 000 forint” szövegrész helyébe az „50 000 forint” szöveg,
h) 118. § (1) bekezdésében az „eltiltás mellőzése mellett” szövegrész helyébe az „a 116. § (1) bekezdés d) pontja 

szerinti esetben eltiltás mellőzése mellett” szöveg,
i) 118.  § (5)  bekezdésében az „a cég bírósági peres vagy nemperes eljárásban félként vesz részt” szövegrész 

helyébe az „a cég pénzkövetelés vagy pénzben kifejezhető követelés megtérítésére irányuló peres eljárásban 
felperesként vesz részt” szöveg

lép.

22. §  Hatályát veszti a Ctv.
a) 9/B. § (1) bekezdés a) pontjában a „vagy kényszertörlési” szövegrész,
b) 9/C. § (2) és (5) bekezdése,
c) a 9/E. §-a,
d) 24. § (7) bekezdése,
e) 117/A. § (3a) és (3b) bekezdése,
f ) 118. § (4) bekezdése.

4. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló  
2009. évi CXXII. törvény módosítása

23. §  A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7.  § 
(1) bekezdése a következő rendelkezés lép:
„(1) A  cégbíróság nem alkalmazza a  cégnyilvánosságról, a  bírósági cégeljárásról és a  végelszámolásról szóló 
törvény szerinti eltiltás jogkövetkezményét és az  eltiltott személyek felelősségének megállapításával kapcsolatos 
szabályokat az  állammal, az  államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló szervezettel vagy az  ilyen szervezet 
közvetlen vagy közvetett befolyása alatt álló szervezettel mint taggal és az e tag javaslatára megválasztott vezető 
tisztségviselőkkel szemben, továbbá a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 66. § 
(2) bekezdése szerinti állami felszámoló szervezet végelszámolóként való eljárása során a végelszámoló szervezettel 
és a végelszámolói feladatok ellátására kijelölt természetes személy végelszámolóval szemben.”

5. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosítása

24. §  A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325.  § (1)  bekezdés h)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(Teljes bizonyító erejű a magánokirat, ha)
„h) olyan, törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott szolgáltatás, vagy zárt rendszerben alkalmazott, 
tanúsított bizalmi szolgáltatás keretében jött létre, ahol a  szolgáltató az  okiratot a  kiállító azonosításán keresztül 
a kiállító személyéhez rendeli és a személyhez rendelést a kiállító saját kezű aláírására egyértelműen visszavezethető 
adattal együtt vagy az  alapján hitelesen igazolja; továbbá a  szolgáltató az  egyértelmű személyhez rendelésről 
kiállított igazolást elektronikus dokumentumba kapcsolt, elválaszthatatlan záradékba foglalja és azt az  okirattal 
együtt legalább minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel és minősített 
időbélyegzővel látja el.”
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6. Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. július 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 1. § és a 2. § e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 335/2021. (VI. 11.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló  
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet rendezvényeket érintő módosításáról

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

1. §  A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.)  
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §-a a következő (4c) bekezdéssel egészül ki:
„(4c) Ezen alcím alkalmazásában nem minősül rendezvénynek a  versenyrendszerben szervezett verseny vagy 
mérkőzés közterületen elhelyezett kivetítőn történő közvetítése. Az  ilyen helyszínen való tartózkodásra, 
szolgáltatásnyújtásra e rendeletnek a vendéglátó üzlet kerthelyiségére vagy teraszára vonatkozó rendelkezéseit kell 
alkalmazni.”

2. §  Hatályát veszti az R. 27. §-a.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetése napján 20 órakor lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 336/2021. (VI. 11.) Korm. rendelete
a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet egyes határidőkkel 
kapcsolatos módosításáról

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

1. § (1) A  koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 2.  § 
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  érintett az  egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, Magyarországon működő egészségügyi 
szolgáltató által laboratóriumban elvégzett, pozitív eredményű vizsgálattal igazolhatja, hogy szervezetében 
a koronavírus elleni ellenanyag jelen van, ha
a) az érintettről az EESZT-ben nem tartanak nyilván pozitív eredményű koronavírus kimutatására szolgáló antigén 
gyorsteszt vagy molekuláris biológiai vizsgálati eredményt, vagy
b) az érintett részére a (3) bekezdésre tekintettel védettségi igazolvány került kiállításra, és a védettségi igazolvány 
érvényességi ideje lejárt, vagy a lejárata 14 napon belül van.”

 (2) Az R. 2. §-a a következő (4c) bekezdéssel egészül ki:
„(4c) Ha az  érintett a  (4)–(4b)  bekezdés szerint igazolja, hogy szervezetében a  koronavírus elleni ellenanyag jelen 
van, úgy az (1) bekezdés f ) pontja szerinti érvényességi dátum az ellenanyag jelenlétét kimutató vizsgálat dátumát 
követő negyedik hónap azonos napja, ha pedig a hónapban nincs ilyen nap, a hónap utolsó napja.”
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 (3) Az R. 2. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A (6a) bekezdéstől eltérően, ha az érintett részére a  (3) vagy (4) bekezdésre tekintettel védettségi igazolvány 
került kiállításra, az érintett a védettségi igazolvány lejártát megelőző 14 napon belül is kérelmezheti a (7) bekezdés 
szerint a védettségi igazolvány kiállítását.”

2. §  Az R. 2. § (6a) bekezdésében a „hatóság a (6) bekezdés” szövegrész helyébe a „hatóság – a (7a) bekezdésben foglaltak 
kivételével – a (6) bekezdés” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 337/2021. (VI. 11.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a magyarok által lakott területek koronavírus elleni védelmével kapcsolatos 
módosításáról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 2. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló  
479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: R1.) 9/E. §-a a következő (3)–(14) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  a  szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Státusz tv.)  
1.  § (1)  bekezdése hatálya alá tartozó országokban „Magyar igazolvánnyal” vagy „Magyar hozzátartozói 
igazolvánnyal” (a továbbiakban együtt: magyar igazolvány) rendelkező személy, aki nem szerepel a  polgárok 
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerinti polgárok személyi, lakcím 
és értesítési cím adatait tartalmazó nyilvántartásban, a  SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltásra történő regisztráció 
során az alábbi adatokat köteles megadni:
a) családi és utónév a Státusz tv. 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint,
b) életkor,
c) személyazonosító igazolvány okmányazonosítója,
d) útlevél okmányazonosítója,
e) lakcím vagy értesítési cím (a védettségi igazolvány kézbesítési címe),
f ) elektronikus elérhetőség (e-mail) és telefonszám.
(4) A (3) bekezdés szerinti személy regisztrációjára
a) az 1.  mellékletben kijelölt, a  fővárosi és megyei kormányhivatalok járási hivatalaiban (a továbbiakban: járási 
hivatal) vagy kormányablakaiban személyesen, a magyar igazolványa bemutatása és a születési idejének megadása 
mellett, vagy
b) az oltási regisztrációs felületen elektronikus úton
kerül sor. Az  elektronikus úton történt regisztráció során megadott adatokat az  elektronikus felület működtetője 
átadja az 1. mellékletben kijelölt szervnek.
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(5) Ha a regisztrációra a (4) bekezdés b) pontja szerint kerül sor,
a) a (3) bekezdés szerinti adatok mellett a magyar igazolvány számát is meg kell adni,
b) a (3)  bekezdés szerinti személy az  oltóponton a  SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltás beadása előtt köteles 
bemutatni a nevére kiállított magyar igazolványt, valamint születési idejét megadni.
(6) A (4) bekezdés a) pontja szerinti szerv a magyar igazolványban foglalt adatok ellenőrzése céljából a Státusz tv. 
21. § (6) bekezdése szerinti adatokat igényelheti a magyar igazolvány nyilvántartást vezető szervtől.
(7) A  (3)  bekezdés szerinti személy esetében a  koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) 
Korm. rendelet [a továbbiakban: 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet] 2.  § (1)  bekezdés b) és c)  pontjától eltérően, ha 
a  (3)  bekezdés szerinti személy útlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal nem rendelkezik, a  védettségi 
igazolvány útlevél száma rovata az érintettnek a regisztráció során megadott okmányazonosító számát tartalmazza.
(8) A  járási hivatal vagy kormányablak a  (3)  bekezdésben szereplő adatokat, valamint az  érintett születési idejét 
az EESZT-ben rögzíti, és azokat az EESZT működtetője részére átadja.
(9) Ha az  érintett személy Társadalombiztosítási Azonosító Jellel nem rendelkezik, az  EESZT működtetője 
az  EESZT-ben az  oltottság adatai rögzítésének érdekében a  (3)  bekezdés szerinti személy számára az  EESZT-ben 
az  egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi  
XLVII. törvény 35/F.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti azonosítót (a továbbiakban: technikai azonosító) hoz létre, 
amelyhez a  (3)  bekezdés szerinti személy (7)  bekezdés szerinti adatait hozzárendeli. Az  EESZT működtetője 
a  (3)  bekezdés szerinti személyre vonatkozó technikai azonosítót, valamint a  (3)  bekezdés szerinti adatokat  
a NEAK részére átadja.
(10) A  NEAK a  technikai azonosítót az  e  rendeletben foglalt feladatainak ellátása érdekében kezeli, és továbbítja 
az oltást végző egészségügyi szolgáltatónak.
(11) A  (3)  bekezdés szerinti személyek vonatkozásában a  60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 7/A.  § (4) és  
(6)–(9) bekezdése nem alkalmazható.
(12) Ha a  (3)  bekezdés szerinti személy Társadalombiztosítási Azonosító Jellel nem rendelkezik, a  60/2021. (II. 12.)  
Korm. rendelet 3.  § (2) és (3)  bekezdésétől eltérően az  EESZT működtetője a Társadalombiztosítási Azonosító Jel 
helyett a (3) bekezdés szerinti személy technikai azonosítóját adja át.
(13) Ha a (3) bekezdés szerinti személy kéri, a védettségi igazolványt a külképviselet útján, személyes átadással kell 
kézbesíteni.
(14) A  (13)  bekezdés szerinti feladatok ellátása érdekében a  Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint 
a külképviselet a (3) bekezdés szerinti adatokat a kézbesítés megtörténtéig kezeli.”

2. §  Az R1. az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

2. A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló  
408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
R2.) 5/A. alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:
„5/A. A gazdasági, illetve üzleti célú, a külföldön felvett koronavírus elleni oltás elismertetése céljából, 
valamint az egyes magyarok által lakott területek koronavírus elleni védelmével összefüggő utazásra 
vonatkozó rendelkezések”

4. §  Az R2. 5/A. alcíme a következő 9/E–9/G. §-sal egészül ki:
„9/E. § Az a személy, aki a SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltásra regisztrált, Magyarország területére korlátozás nélkül 
beléphet, ha annak célja a SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltás felvétele. A belépéskor igazolni kell a SARS-CoV-2 vírus 
elleni védőoltásra történt regisztráció tényét.
9/F.  § Az  a  személy, aki a  veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló  
479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 9/E. § (4) bekezdés a) pontja szerint Magyarországon regisztrál a SARS-CoV-2 vírus 
elleni védőoltásra, Magyarország területére e  célból, továbbá a  regisztrációt követően a  SARS-CoV-2 vírus elleni 
védőoltás felvétele céljából korlátozás nélkül beléphet.
9/G. § A 9/E. és 9/F. § szerinti személy a Magyarország területére történő belépése napján köteles
a) az oltóponton a védőoltás felvétele céljából, vagy
b) a regisztrációt végző hatóság előtt a regisztráció céljából megjelenni,
és legkésőbb a Magyarország területére történő belépését követően 24 órán belül az ország területét elhagyni.”
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5. §  Ez a rendelet 2021. június 16-án lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 337/2021. (VI. 11.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelethez

A B

1. Járási hivatal Kormányablak

2. Balassagyarmati Járási Hivatal Balassagyarmat

3. Cigándi Járási Hivatal Cigánd

4. Edelényi Járási Hivatal Edelény

5. Encsi Járási Hivatal Encs

6. Esztergomi Járási Hivatal Dorog, Esztergom, Nyergesújfalu

7. Fehérgyarmati Járási Hivatal Fehérgyarmat

8. Gönci Járási Hivatal Abaújszántó, Gönc

9. Győri Járási Hivatal Győr

10. Komáromi Járási Hivatal Bábolna, Komárom

11. Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Mosonmagyaróvár, Jánossomorja

12. Ózdi Járási Hivatal Ózd

13. Putnoki Járási Hivatal Putnok

14. Salgótarjáni Járási Hivatal Salgótarján

15. Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal Sátoraljaújhely

16. Szécsényi Járási Hivatal Szécsény

17. Szobi Járási Hivatal Szob

18. Vásárosnaményi Járási Hivatal Vásárosnamény

19. Záhonyi Járási Hivatal Záhony
”

A Kormány 338/2021. (VI. 11.) Korm. rendelete
az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló  
83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 27. pontjában,
a 3.  § és az  1.  melléklet tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
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beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) a következő 7/I–7/K. §-sal egészül ki:
„7/I. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 15. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon hitéleti, oktatási célú 
épületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, az  alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési 
követelmények alkalmazásával, azzal, hogy
a) a hatályos településrendezési eszközök és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és
b) ha a  hatályos településrendezési eszköz vagy az  OTÉK a  beépítés (2)  bekezdésben meghatározott sajátos 
szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és 
az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.
(2) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 15. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési 
szabályok:
a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 40%,
b) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 0,5 m2/m2,
c) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 40 méter,
d) az épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 65 métert,
e) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 25%,
f ) az ingatlan teljes területe építési helynek minősül.
(3) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 15. sora szerinti beruházás keretében megvalósuló építmények esetében, 
amennyiben az alapterületi bővítés mértéke nem haladja meg a bruttó 75 m2-t, az OTÉK 42. §-át nem kell alkalmazni.
7/J.  § (1) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 16. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon hitéleti, oktatási célú 
épületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, az  alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési 
követelmények alkalmazásával, azzal, hogy
a) a hatályos településrendezési eszközök és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni, és
b) ha a  hatályos településrendezési eszköz vagy az  OTÉK a  beépítés (2)  bekezdésben meghatározott sajátos 
szabályával ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a  településrendezési eszközt és 
az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.
(2) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 16. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozóan a  zöldfelület 
megengedett legkisebb mértéke 35%.
7/K. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 17. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon hitéleti, oktatási célú 
épületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, az  alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési 
követelmények alkalmazásával, azzal, hogy
a) a hatályos településrendezési eszközök és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és
b) ha a  hatályos településrendezési eszköz vagy az  OTÉK a  beépítés (2)  bekezdésben meghatározott sajátos 
szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és 
az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.
(2) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 17. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozóan a  zöldfelület 
megengedett legkisebb mértéke 65%.”

2. §  Az R. a következő 20. §-sal egészül ki:
„20.  § E  rendeletnek az  egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 338/2021. (VI. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr12.) megállapított 7/I. §-át, 7/J. §-át, 
7/K. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 15., 16., 17. és 18. sorát a Módr12. hatálybalépésekor folyamatban lévő 
közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

3. §  Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 338/2021. (VI. 11.) Korm. rendelethez

Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 15–18. sorral egészül ki:

(A B C

1. A beruházás megnevezése A beruházás megvalósításának helyszíne Koordinációra kijelölt kormánymegbízott)

15.
Szilágyi Dezső téri református 
templom rekonstrukciója és 

bővítése

Budapest belterület  
14431 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros 
Kormányhivatalát vezető 

kormánymegbízott

16.

Budapest-Pasaréti Páduai Szent 
Antal Plébánia lelkipásztori 

központjának felépítése, 
a templom és a rendház felújítása

Budapest belterület  
11618/9 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros 
Kormányhivatalát vezető 

kormánymegbízott

17.

Budapest-Pasaréti Páduai Szent 
Antal Plébánia lelkipásztori 

központjának felépítése, 
a templom és a rendház felújítása

Budapest belterület  
11648/3 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros 
Kormányhivatalát vezető 

kormánymegbízott

18.
Tihanyi Bencés Apátság műemléki 

és kiegészítő fejlesztései
Tihany belterület 1/1, 1/2, 4,  

5 és 6 helyrajzi számú ingatlanok
Veszprém Megyei Kormányhivatalt 

vezető kormánymegbízott

A Kormány 339/2021. (VI. 11.) Korm. rendelete
a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tolna Megyei Igazgatósága új paksi 
telephelyének kialakítását célzó beruházás előkészítésével és megvalósításával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány
a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és f ) pontjában,
a 4. § a) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. pontjában,
a 4. § b) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.  törvény 62. § (1) bekezdés 
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 4. § c) és d) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,
az 5. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 1., 9. és 11. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az  ingatlan-nyilvántartás 
szerinti Paks, külterület 0312/3 helyrajzi számú ingatlanon, valamint az ezen ingatlanból a telekalakítási eljárásban 
hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanon a  Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság Tolna Megyei Igazgatósága új paksi telephelyének kialakítását célzó beruházással (a továbbiakban 
együtt: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek
a) a  Beruházás előkészítéséhez, megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához 

szükségesek,
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b) a  Beruházáshoz kapcsolódó, az  (1)  bekezdés szerinti létesítmény megközelítését, működését és városképi 
illeszkedését segítő – útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési, valamint azokkal közvetlenül összefüggő – 
munkákkal kapcsolatosak.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben – a  (4)  bekezdés figyelembevételével – az  (1)  bekezdés 
szerinti ingatlanok telkét rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha a telek helyi építési szabályzat szerinti 
kialakítása még nem történt meg.

 (4) Az  (1)  bekezdés szerinti Beruházás keretében megvalósuló építmények használatbavételi engedélye kiadásának 
feltétele az  (1)  bekezdés szerinti ingatlan tekintetében a  telekalakítás végrehajtása, valamint annak ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzése.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Tolna Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) A Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – a  (2)  bekezdésben 
meghatározott kivétellel, továbbá ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg, illetve a  környezet védelmének 
általános szabályairól szóló törvény szerinti előzetes vizsgálati eljárás, a  környezeti hatásvizsgálati eljárás, 
a természetvédelmi hatósági eljárás és az útügyi hatósági eljárás kivételével – tizenöt nap.

 (2) A Beruházással összefüggő vízjogi engedélyezési eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő harminc nap.
 (3) A Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési 

határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg valamint a  környezetvédelmi és természetvédelmi 
szakhatóság eljárása kivételével – tíz nap.

4. §  A Beruházással összefüggésben
a) építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni,
b) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
c) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, valamint
d) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

5. § (1) A Beruházással összefüggésben előzetes régészeti dokumentáció készítése nem szükséges, ha a kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő örökségvédelmi 
hatástanulmány a Beruházáshoz köthetően már rendelkezésre áll.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti dokumentumok egyike sem áll rendelkezésre, egyszerűsített előzetes régészeti 
dokumentációt kell készíteni.

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

7. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 339/2021. (VI. 11.) Korm. rendelethez

A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított 
közigazgatási hatósági ügyek

 1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és bejelentési eljárások,
 3. környezetvédelmi hatósági eljárások,
 4. természetvédelmi hatósági eljárások,
 5. területrendezési hatósági eljárások,
 6. útügyi hatósági eljárások,
 7. vasúti hatósági engedélyezési eljárások,
 8. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,
 9. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
10. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
11. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
12. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
13. földmérési hatósági eljárások,
14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
15. hírközlési hatósági eljárások,
16. bányahatósági engedélyezési eljárások,
17. tűzvédelmi hatósági eljárások,
18. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
19. közegészségügyi hatósági eljárások,
20. régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások,
21. katasztrófavédelmi hatósági eljárások,
22. erdészeti hatósági eljárások,
23. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések 

engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
24. a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos eljárások,
25. magánvezeték létesítésével, bővítésével és megszüntetésével kapcsolatos eljárások,
26. azok az  1–25.  pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, melyek a  Beruházás 

megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához közvetlenül szükségesek,
27. az 1–26. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 303/2021. (VI. 11.) 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 – 

a magyar–szlovén kapcsolatok erősítése, valamint a  két ország gazdasági együttműködésének előmozdítása 
érdekében végzett kimagasló munkája elismeréseként 
dr. Robert Kokalj, a Szlovén Köztársaság magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete részére,

a magyar–olasz politikai és gazdasági kapcsolatok erősítése érdekében végzett magas szintű diplomáciai 
tevékenysége elismeréseként
Massimo Rustico, az Olasz Köztársaság magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 középkeresztje
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2021. június 4.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. június 8.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/02440-2/2021.
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A Kormány 1374/2021. (VI. 11.) Korm. határozata
a Nemzeti Tengelysúly-mérő Rendszer működtetéséhez szükséges források biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  túlterhelt közúti járművek közúti forgalomban történő engedély nélküli közlekedése 

kiszűrésének, valamint hiteles mérési eredményeken alapuló szankcionálásának növelését – ezáltal az  útburkolati 
károk további csökkenését – a Nemzeti Tengelysúly-mérő Rendszer (a továbbiakban: TSM rendszer) mérőrendszerének 
hatékony üzemeltetésével kell biztosítani;

 2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával a TSM Hatósági 
Informatikai Rendszer, az  UD Súlymérő Alrendszer, valamint mindezen rendszerek kapcsán felmerülő valamennyi 
feladat érdekében gondoskodjon
a) a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban:  

2021. évi Kvtv.) 1.  melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím javára 8 063 547 211 forint többletforrás,

b) a 2022. évben a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetében 6 854 000 000 forint,
c) a 2023. évben a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetében 6 983 500 000 forint,
d) a 2024. évben a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetében 7 154 000 000 forint
rendelkezésre állásáról;

Felelős: pénzügyminiszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: az a) és b) alpont tekintetében a felmerülés ütemében
 a c) és d) alpont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során

 3. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  TSM Hatósági Informatikai Rendszer,  
az  UD Súlymérő Alrendszer, valamint mindezen rendszerek kapcsán felmerülő valamennyi feladat ellátása 
érdekében gondoskodjon a  2021. évi Kvtv. 1.  melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet,  
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím javára 394 664 632 forint 
többletforrás biztosításáról;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával 
gondoskodjon a TSM rendszer 2021. évben felmerülő beruházási és fejlesztési feladatainak finanszírozása érdekében 
a 2021. évi Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetében 450 000 000 forint  
forrás rendelkezésre állásáról;

Felelős: pénzügyminiszter
 nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 5. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy gondoskodjon a  TSM rendszer  
2021. évben felmerülő beruházási és fejlesztési feladatainak finanszírozása érdekében a 2021. évi Kvtv. 1. melléklet 
XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetében 350 000 000 forint forrás rendelkezésre 
állásáról;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 6. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca 
nélküli miniszter és a  pénzügyminiszter bevonásával kövesse nyomon a TSM rendszerhez kapcsolódó fejlesztések 
és beruházások megvalósítását, és ez alapján a 2022–2024. évre vonatkozóan tegyen javaslatot a Kormány részére 
a szükséges források biztosítására vonatkozóan;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
 nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 pénzügyminiszter
Határidő: a 2022–2024. évi központi költségvetés tervezése során, továbbá a felmerülés ütemében

 7. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli 
minisztert, valamint a  belügyminisztert, hogy a  TSM rendszer keretében történő mérés befolyásolásával 
összefüggésben, annak megsértésére irányuló jogkövetkezmények tekintetében készítsenek koncepciót, valamint 
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amennyiben az  alapján jogszabály módosítása szükséges, készítsék elő a  szükséges jogszabály-módosításra 
vonatkozó tervezeteket;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
 nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 belügyminiszter
Határidő: 2021. október 1.

 8. visszavonja a Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakításáról szóló 1102/2016. (III. 3.)  
Korm. határozat 8. és 9. pontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1375/2021. (VI. 11.) Korm. határozata
az egyes köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatásáról, valamint egyes 
kormányhatározatok módosításáról

 1. A Kormány
a) egyetért az 1. mellékletben felsorolt köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseivel (a továbbiakban: 

fejlesztések);
b) a fejlesztések előkészítésének és megvalósításának kormányzati felelőseként az  emberi erőforrások 

miniszterét jelöli ki;
c) felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – az  1.  mellékletben 

foglalt táblázat 1. és 3.  pontja szerinti köznevelési intézmény fejlesztésének megvalósítása érdekében 
gondoskodjon 778 720 000 forint többletforrás biztosításáról a  Magyarország 2021. évi központi 
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezet, 18. Klebelsberg Központ cím javára;
Felelős: pénzügyminiszter 

emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

d) felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon 
az  1.  mellékletben foglalt táblázat 2.  pontja szerinti köznevelési intézmény fejlesztésének megvalósítása 
érdekében 64 337 630 forint biztosításáról a  Kvtv. 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet,  
2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 8. Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások fejezeti 
kezelésű előirányzatok alcím, 6. Köznevelési intézmények felújítása, beruházása jogcímcsoport, és további  
32 000 forint kincstári díj biztosításáról a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,  
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 48. Kincstári díj alcím javára;
Felelős: pénzügyminiszter 

emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

e) felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsen előterjesztést a  Kormány részére az  1.  melléklet 
2. pontja szerinti fejlesztés megvalósításra, forrásigényére és ütemezésére vonatkozóan;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a fejlesztés megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárást követően azonnal

f ) felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  d)  alpont szerinti forrás rendelkezésre állását követően 
tegye meg a  szükséges intézkedéseket az  1.  mellékletben foglalt táblázat 2.  pontja szerinti köznevelési 
intézménnyel a támogatási jogviszony létesítése, valamint a fejlesztés finanszírozása érdekében.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a d) alpont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 2. Az egyes köznevelési infrastrukturális fejlesztésekről szóló intézkedések keretében tervezett, a  Kecskeméti 
Tankerületi Központ fenntartásában működő Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai 
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Sport Általános Iskolája fejlesztésére irányuló beruházás előkészítéséről szóló 1688/2020. (X. 22.) Korm. határozat 
1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„1. egyetért az  egyes köznevelési infrastrukturális fejlesztésekről szóló intézkedések keretében a  Kecskeméti 
Tankerületi Központ fenntartásában működő Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai 
Sport Általános Iskolája fejlesztésére irányuló beruházás (a továbbiakban: Beruházás) koncepciójával, és a Beruházás 
annak megfelelő, 2021. május 31-ig történő teljes körű előkészítésével az ingatlan-nyilvántartás szerinti Kecskemét 
belterület 3791/58 helyrajzi számú ingatlanon;”

 3. Az egyes köznevelési infrastrukturális fejlesztésekről szóló intézkedések keretében tervezett, a  Mezőkövesdi 
Tankerületi Központ fenntartásában működő Mezőkövesdi Alapfokú Művészeti Iskola beruházásának előkészítéséről 
szóló 1699/2020. (X. 27.) Korm. határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„1. egyetért az  egyes köznevelési infrastrukturális fejlesztésekről szóló intézkedések keretében a  Mezőkövesdi 
Tankerületi Központ fenntartásában működő Mezőkövesdi Alapfokú Művészeti Iskola beruházásának 
(a  továbbiakban: Beruházás) koncepciójával, és a  Beruházás annak megfelelő, 2021. október 31-ig történő teljes 
körű előkészítésével az ingatlan-nyilvántartás szerinti Mezőkövesd belterület 5044 helyrajzi számú ingatlanon, azzal, 
hogy a Beruházás előkészítését és megvalósítását Mezőkövesd Város Önkormányzata végzi;”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1375/2021. (VI. 11.) Korm. határozathoz

Intézmény neve Intézmény címe Fenntartó
2021. évi forrás 

(forint)

1.
Szegedi Madách Imre  
Magyar–Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola

6721 Szeged,  
Madách utca 20–22.

Szegedi Tankerületi 
Központ

682 220 000

2.
AUDI Hungaria Általános 
Művelődési Központ

9026 Győr, Bácsai út 55.

Audi Hungaria Iskola 
Intézményfenntartó 

és Működtető 
Közalapítvány

64 369 630

3.
Keszthelyi Vajda János 
Gimnázium

8360 Keszthely, Fő tér 9.
Nagykanizsai 

Tankerületi Központ
96 500 000

Összesen 843 089 630
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A Kormány 1376/2021. (VI. 11.) Korm. határozata
a Lajosmizse–Kecskemét közötti vasútvonal fejlesztésének előkészítésével összefüggő intézkedésekről 
és ezzel összefüggésben az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének 
megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

 1. 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 c) pontja alapján
a) egyetért a  „Lajosmizse–Kecskemét közötti vasútvonal fejlesztése előkészítése” kiemelt projekt  

(a továbbiakban: projekt) megvalósításával, az 1. melléklet szerint,
b) egyetért a projekt támogatásának az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 3.2 beruházási prioritás 

többletkötelezettség-vállalásának terhére történő finanszírozásával,
c) felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter 

egyetértésével – gondoskodjon a  projekt támogatási szerződésének az  Integrált Közlekedésfejlesztési 
Operatív Program éves fejlesztési keretének 1. melléklet szerinti módosítása szerint történő megkötéséről,
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2021. június 30.

d) felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  Miniszterelnökséget vezető miniszter 
bevonásával – ha nem szükséges a  projekt támogatásához a  rendelkezésre álló támogatási kereten felüli  
nettó 740 000 000 forint összegű többletkötelezettség-vállalás az  Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív 
Program teljes forrásfelhasználásához – gondoskodjon a többletkötelezettség-vállalásnak a 2021–2027 közötti 
európai uniós programozási időszak forrásai terhére történő haladéktalan átforgatásáról és elszámolásáról, 
amint erre a vonatkozó európai uniós szabályozás lehetőséget biztosít.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2023. december 31.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.)  

Korm. határozat [a továbbiakban: 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat] 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 4. Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

a) 1. pont f ) alpont fa) pont fac) alpontjában a „158,59%-áig” szövegrész helyébe a „159,17%-áig” szöveg,
b) 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében a „199,816” szövegrész helyébe a „200,556” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1376/2021. (VI. 11.) Korm. határozathoz

Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 110. sorral egészül ki:

[A B C D E

1.
Felhívás azonosító 

jele
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív támogatási 

kerete

(Mrd Ft)

Szakmai elvárások]

110. IKOP-3.2.0-15
Lajosmizse–Kecskemét 

közötti vasútvonal 
fejlesztésének előkészítése

BFK Nonprofit Zrt. 
(konzorciumvezető) és  
NIF Zrt. konzorciuma

0,74
(becsült támogatási 

intenzitás: 100%)

Lajosmizse–Kecskemét között villamosítás, egyszerűsített 
felújítás, akadálymentesítés, intermodális fejlesztés, tervezés, 
előkészítés
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A Kormány 1377/2021. (VI. 11.) Korm. határozata
a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli  
előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről,  
valamint kormányhatározat módosításáról

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

jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
aa) IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a  23. Karcag Város Önkormányzata 

sporttelep fejlesztésének támogatása címmel,
ab) XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 8. Központi kezelésű előirányzatok címnek 

a  3. Egyes Kárpát-medencei gazdaságélénkítő programok és összehangolt fejlesztési feladatok, 
valamint turisztikai fejlesztések koordinációjáért felelős kormánybiztos tulajdonosi joggyakorlásával 
kapcsolatos kiadások és bevételek alcímmel és ezen belül az  1. Agro Rehab Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság tőkeemelése jogcímcsoporttal 

történő kiegészítését;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

b) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében, valamint az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153.  §-ában biztosított jogkörében eljárva 4 823 822 638 forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet,  
43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, az 1. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

c) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a  Ligeti úti sporttelep fejlesztés 
támogatás nyújtásával megvalósuló előkészítéséhez 76 200 000 forint egyszeri átcsoportosítását  
a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú 
kiegészítő támogatásai cím, 1. A  helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása 
alcím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 23. Karcag Város 
Önkormányzata sporttelep fejlesztésének támogatása cím javára, a 2. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

d) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 3 297 200 000 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el, a 2. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
 külgazdasági és külügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

e) egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  c)  alpont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, az  abban 
meghatározott támogatási célra, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül vissza nem térítendő 
egyedi támogatást nyújtson Karcag Város Önkormányzata részére támogatási előlegként a  támogatás 
felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

f ) egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter az  e)  alpont szerinti egyedi költségvetési támogatást a  támogatói 
okirat kiadását követően folyósítsa Karcag Város Önkormányzata részére;

g) úgy dönt, hogy a  Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli 
előirányzat-átcsoportosításról, a  központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1231/2021. (V. 5.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 
1.  pont c)  alpontjában meghatározottaktól eltérően a  Határozat 1.  melléklete szerint a  XLII. A  költségvetés 
közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, a VI. Bíróságok 
fejezet, 1. Bíróságok cím javára átcsoportosítandó 150 000 000 forintot a  XLII. A  költségvetés közvetlen 
bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, a  VI. Bíróságok fejezet,  
2. Kúria cím,
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ga) K1 Személyi juttatások kiemelt előirányzat javára 129 870 000 forint,
gb) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat javára  

20 130 000 forint
 összegben csoportosítja át.

 2. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és  
Korm. határozat módosításáról szóló 1494/2016. (IX. 15.) Korm. határozat 1.  pontjában a  „2021. december 31.” 
szövegrész helyébe a „2022. június 30.” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1377/2021. (VI. 11.) Korm. határozathoz
III. Alkotmánybíróság
XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

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
III. Alkotmánybíróság

000385 1 Alkotmánybíróság
K6 Beruházások 40 000 000
K7 Felújítások 615 000 000

XI. Miniszterelnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok

391840 69

K3 Dologi kiadások 1 050 000
K5 Egyéb működési célú kiadások 2 100 000 000

XIV. Belügyminisztérium
330039 17 Vízügyi Igazgatóságok

K3 Dologi kiadások 78 188 225
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Ágazati célfeladatok
347762 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások

K3 Dologi kiadások 124 268 087
XV. Pénzügyminisztérium

000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
K3 Dologi kiadások 127 600 000

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004118 2 Külképviseletek igazgatása

K3 Dologi kiadások 817 671 326
8 Központi kezelésű előirányzatok

3

383084 1 Agro Rehab Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tőkeemelése
K6 Beruházások 350 000 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
295268 7 Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 80 000 000
23 Sporttevékenység támogatása

386395 4 Versenysport és szakmai feladatok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 90 000 000

343451 48 Kincstári díj
K3 Dologi kiadások 45 000

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

K5 Egyéb működési célú kiadások -4 823 822 638
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

1 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások

2 Társaságokkal kapcsolatos kiadások
296335 1 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai

K6 Beruházások 400 000 000

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

K I A D Á S O K 

Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány létesítéséhez, valamint részére pénzbeli vagyoni juttatás 
nyújtásához szükséges forrás biztosítása

Egyes Kárpát-medencei gazdaságélénkítő programok és összehangolt fejlesztési feladatok, valamint turisztikai fejlesztések 
koordinációjáért felelős kormánybiztos tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások és bevételek
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forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása

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

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

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

hatása
III. Alkotmánybíróság

000385 1 Alkotmánybíróság 655 000 000
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

391840 69 2 101 050 000

XIV. Belügyminisztérium
330039 17 Vízügyi Igazgatóságok 78 188 225

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Ágazati célfeladatok

347762 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 124 268 087
XV. Pénzügyminisztérium

000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 127 600 000
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004118 2 Külképviseletek igazgatása 817 671 326
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

295268 7 Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása 80 000 000
23 Sporttevékenység támogatása

386395 4 Versenysport és szakmai feladatok támogatása 90 000 000
343451 48 Kincstári díj 45 000

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 4 823 822 638 4 823 822 638

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

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

Magyar Államkincstár  1 példány

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L

Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány létesítéséhez, valamint részére pénzbeli vagyoni juttatás 
nyújtásához szükséges forrás biztosítása
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2. melléklet az 1377/2021. (VI. 11.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

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

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

hatása
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

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

K5 Egyéb működési célú kiadások -76 200 000
392006 23 Karcag Város Önkormányzata sporttelep fejlesztésének támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 76 200 000
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
K1 Személyi juttatások 53 000 000
K3 Dologi kiadások 22 000 000

004118 2 Külképviseletek igazgatása
K1 Személyi juttatások 18 000 000
K3 Dologi kiadások 7 000 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
334484 18 Klebelsberg Központ

K6 Beruházások 2 997 200 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Köznevelési feladatok támogatása
386362 4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 200 000 000
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
7 Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok

386162 2 Regionális határon túli és egyéb nemzetközi fejlesztési és kutatási programok
K5 Egyéb működési célú kiadások -100 000 000

8 Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok
379395 2 2019–2027 közötti idegen nyelvi stratégia megvalósítása

K5 Egyéb működési célú kiadások -2 997 200 000
374373 6 Köznevelési intézmények felújítása, beruházása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -200 000 000

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

Államháztartási szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
egyedi csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

azonosító szám név neve áthúzódó
hatása

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 75 000 000
004118 2 Külképviseletek igazgatása 25 000 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
334484 18 Klebelsberg Központ 2 997 200 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Köznevelési feladatok támogatása

386362 4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása 200 000 000
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
7 Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok

386162 2 Regionális határon túli és egyéb nemzetközi fejlesztési és kutatási programok -100 000 000
8 Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok

379395 2 2019–2027 közötti idegen nyelvi stratégia megvalósítása -2 997 200 000
374373 6 Köznevelési intézmények felújítása, beruházása -200 000 000

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 3 373 400 000 3 373 400 000

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

Magyar Államkincstár  1 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 
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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.

A miniszterelnök 30/2021. (VI. 11.) ME határozata
a biológiai sokféleség és az ökoszisztéma szolgáltatások kormányközi platformjának plenáris ülésszakain 
való magyar részvételről

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a természetvédelemért felelős miniszter és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek azzal, hogy a biológiai sokféleség és az ökoszisztéma szolgáltatások kormányközi platformjának plenáris 

ülésszakain (a továbbiakban: ülés) Magyarország Kormányát képviselő küldöttség vegyen részt;
 2. felhatalmazom a  természetvédelemért felelős minisztert, hogy a  küldöttség tagjait a  külgazdasági és 

külügyminiszterrel egyetértésben esetenként kijelölje;
 3. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  küldöttség részére az  esedékes ülésen való részvételhez 

szükséges meghatalmazási okiratot az adott ülés előtt adja ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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