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III. Kormányrendeletek

A Kormány 640/2021. (XI. 25.) Korm. rendelete
a bűnügyi vagyoni igényekkel összefüggő egyes eljárások, valamint a vagyonrendezési eljárás eltérő 
szabályairól

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 17.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §  E rendelet 1. és 2., valamint 4. és 5. alcímét kell alkalmazni, ha az adós gazdálkodó szervezet vagyonára
a) a büntetőeljárásról szóló 2017.  évi XC.  törvényben (a  továbbiakban: Be.) vagy a  jogi személlyel szemben 

alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001.  évi CIV.  törvényben (a  továbbiakban: Jszbt.) 
meghatározott zár alá vétel elrendelésére vagy bűnügyi költség viselésére kötelezésre,

b) a Be.-ben meghatározott lefoglalás elrendelésére,
c) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012.  évi C.  törvényben (a  továbbiakban: Btk.) meghatározott elkobzás, 

vagyonelkobzás elrendelésére vagy
d) a Jszbt.-ben meghatározott pénzbírság elrendelésére
került sor.

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

2. § (1) A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 6/A. §-a és 38/A. §-a 
nem alkalmazható.

 (2) Ezen alcím alkalmazásában
a) bűnügyi hitelezői igénybejelentés: az  előzetes bűnügyi hitelezői igénybejelentés és a  végleges bűnügyi 

hitelezői igénybejelentés,
b) előzetes bűnügyi hitelezői igénybejelentés: a  felszámolónak a  fedezetet biztosító zár alá vételről rendelkező 

véglegessé vált vagy további jogorvoslattal nem támadható határozatról való értesítése, illetve az erről szóló 
határozat felszámoló részére történő kézbesítése,

c) fedezetet biztosító zár alá vétel: az  adós vagyonára elrendelt, a  Jszbt.-ben meghatározott pénzbírság (ezen 
alcím alkalmazásában a  továbbiakban: pénzbírság) vagy a  Btk. 75.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
vagyonelkobzás biztosítása céljából elrendelt zár alá vétel,

d) pénzösszegben kifejezett vagyonelkobzás: az  adós vagyonára elrendelt, a  Btk. 75.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott jogerős, ügydöntő határozattal vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzéssel elrendelt 
vagyonelkobzás,

e) végleges bűnügyi hitelezői igénybejelentés: a  felszámolónak a  pénzösszegben kifejezett vagyonelkobzásról, 
az  adóssal szemben elrendelt pénzbírságról, valamint a  jogerős ügydöntő határozattal vagy véglegessé 
vált nem ügydöntő végzéssel az  adóssal szemben elrendelt bűnügyi költség (ezen alcím alkalmazásában 
a  továbbiakban: bűnügyi költség) viseléséről történő értesítése, illetve az  erről szóló határozat felszámoló 
részére történő kézbesítése.

 (3) A  felszámolási zárómérleg alatt egyszerűsített felszámolás esetén érteni kell a  Cstv. 63/B.  § (2)  bekezdése szerinti 
jelentést és vagyonfelosztási javaslatot is.

 (4) Ezen alcím alkalmazásában a  bűnügyi hitelezői igénybejelentésre tekintettel is el kell rendelni a  felszámolást, és 
a bűnügyi hitelezői igénybejelentést is hitelezői igénybejelentésnek kell tekinteni.
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 (5) Ha az adós vagyonára zár alá vételt, vagyonelkobzást rendeltek el, az adóssal szemben pénzbírságot szabtak ki, vagy 
a  bűnügyi költség viselésére kötelezték, a  felszámoló a  büntetőeljárást lefolytató szervtől beszerzi az  erről szóló 
határozatot.

 (6) Ha a felszámolási eljárás lefolytatását az adós kéri, a kérelmében nyilatkoznia kell arra vonatkozóan is, ha vagyonára 
zár alá vételt, vagyonelkobzást rendeltek el, vele szemben büntetőeljárásban pénzbírságot szabtak ki, vagy 
a bűnügyi költség viselésére kötelezték.

 (7) A  (6)  bekezdés szerinti nyilatkozatot kell megtennie az  adósnak akkor is, ha a  felszámolási eljárás megindítása 
iránti kérelmet nem ő nyújtotta be, vagy a  felszámolást a  bíróság hivatalból rendeli el. Ezekben az  esetekben 
a  nyilatkozatot a  Cstv. 24.  § (2)  bekezdésében meghatározott bírósági értesítés kézhezvételétől – ha pedig 
a  felszámolást a  bíróság hivatalból rendeli el, az  elsőfokú végzés kézhezvételétől – számított 8  napon belül kell 
megtenni.

 (8) A bűnügyi hitelezői igénybejelentés alapjául szolgáló követelés összegeként azt az összeget kell a nyilvántartásban 
feltüntetni,
a) amelyet a fedezetet biztosító zár alá vétel biztosít, vagy ha ez kevesebb, amely összegen a fedezetet biztosító 

zár alá vétellel biztosított vagyont a felszámolásban értékesítették, vagy
b) amely a pénzösszegben kifejezett vagyonelkobzásról, a pénzbírságról vagy a bűnügyi költségről rendelkező 

határozatban szerepel.
 (9) A  felszámoló értesíti a  büntetőeljárást lefolytató szervet a  (8)  bekezdés a)  pontja szerinti bűnügyi hitelezői 

igénybejelentés alapjául szolgáló követelés összegének változásáról.
 (10) Bűnügyi hitelezői igényre vonatkozóan a  felszámolási eljárás megindítására vonatkozó kérelem benyújtására, 

valamint felszámolási eljárásban a bűnügyi hitelezői igénybejelentés benyújtására és a hitelezői jogok gyakorlására 
az  állam képviselőjeként az  állami adó- és vámhatóság jogosult. Az  állami adó- és vámhatóság – mint a  bűnügyi 
hitelezői igényeknek a  felszámolási eljárásban történő érvényesítésére jogosult szerv – a  felszámolási eljárásban 
minden olyan jogot gyakorolhat, amelyet a Cstv. más hitelező számára biztosít, kötelezettségeire az e rendeletben 
foglalt eltérésekkel a Cstv.-ben foglaltak irányadók.

 (11) Ezen alcím, valamint a Cstv. alkalmazásában a bűnügyi hitelezői igénybejelentést is hitelezői igénybejelentésnek kell 
tekinteni.

 (12) A  bűnügyi hitelezői igényre vonatkozóan nem kell a  Cstv. 46.  § (7)  bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi díjat, 
valamint a Cstv. 46. § (7a) bekezdése szerinti költségátalányt megfizetni.

 (13) Ha az adós ellen folyamatban lévő eljárásban bűnügyi hitelezői igénybejelentés történik, felszámolóként a bíróság 
a Cstv. 66. § (2) bekezdése szerinti állami felszámolót rendeli ki. Ha a bíróság a Cstv. 27/A. § (1) bekezdése szerint 
korábban már jelölt ki felszámolót, annak felmentéséről, költségeinek megtérítéséről, díjazásának megállapításáról, 
továbbá az  állami felszámoló kirendeléséről a  bíróság az  állami adó- és vámhatóság bűnügyi hitelezői 
igénybejelentésről való értesítésének kézhezvételét követő 5 munkanapon belül hoz végzést. A  bíróság  további 
eljárására, a  felmentett felszámoló és az állami felszámoló jogaira és kötelezettségeire a Cstv. 66. § (3) bekezdését 
megfelelően alkalmazni kell. A  felmentett felszámoló költségtérítése és díjazása megállapítására, a  felmentett 
felszámoló kötelezettségeire a Cstv. 27/A. § (11) bekezdésében és a Cstv. 66. § (3) bekezdésében, a kötelezettsége 
elmulasztásának jogkövetkezményére pedig a Cstv. 27/A. § (11a) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

 (14) Ha a bűnügyi hitelezői igénybejelentésre a felszámolási zárómérleg bírósághoz történő benyújtásáig sor kerül, azt 
a Cstv. 28. § (2) bekezdés f ) pontjában előírt 40 napos határidőben bejelentettnek kell tekinteni.

 (15) Ha az adós vagyonára büntetőügyben
a) véglegessé vált vagy további jogorvoslattal nem támadható zár alá vételt rendeltek el, amely nem minősül 

fedezetet biztosító zár alá vételnek,
b) vagyonelkobzást rendeltek el, amely nem minősül pénzösszegben kifejezett vagyonelkobzásnak,
c) véglegessé vált vagy további jogorvoslattal nem támadható lefoglalást rendeltek el, vagy
d) jogerős ügydöntő határozattal vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzéssel elkobzást rendeltek el,
az annak tárgyát képező vagyont a gazdálkodó szervezet vagyonába nem tartozó vagyonként kell kezelni, és a zár 
alá vételt, a lefoglalást, a vagyonelkobzást vagy az elkobzást végrehajtó szerv rendelkezésére kell bocsátani.

 (16) A (15) bekezdésben meghatározott esetekben a Cstv. 38. § (1) bekezdése nem alkalmazható.

3. § (1) Ha valamely nyilvántartásba vett hitelezői követelésre vonatkozóan büntetőeljárásban zár alá vétel elrendelésére 
kerül sor, akkor a  felszámoló a  vagyonfelosztási javaslatban az  erre a  hitelezői igényre eső vagyont a  hitelező 
jogszerzésével, de zár alá vétellel terhelten tünteti fel. A  vagyonfelosztási javaslat jóváhagyása esetén a  zár alá 
vett hitelezői követelés helyébe lépő vagyonra a zár alá vétel a 14. § (4) bekezdése alapján külön határozat nélkül 
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kiterjed, és azt a hitelező a zár alá vétellel terhelten szerzi meg. Ezt a vagyont a felszámoló a zár alá vételt végrehajtó 
állami adó- és vámhatóság rendelkezésére bocsátja.

 (2) Ha az (1) bekezdés szerint zár alá vett hitelezői igényre
a) a felszámolási zárómérleg bírósághoz történő benyújtása előtt vagyonelkobzást rendelnek el, akkor 

a  vagyonfelosztási javaslatot az  (1)  bekezdésben meghatározott hitelezői igény figyelmen kívül hagyásával 
kell elkészíteni,

b) a felszámolási zárómérleg bírósághoz történő benyújtása után, de a  felszámolás befejezése és az  adós 
jogutód nélküli megszüntetése tárgyában hozott végzés jogerőre emelkedése előtt rendelnek el 
vagyonelkobzást, akkor a felszámoló köteles a vagyonfelosztási javaslatot az (1) bekezdésben meghatározott 
hitelezői igény figyelmen kívül hagyásával átdolgozni, és a vagyonfelosztási javaslatot ismételten benyújtani 
a bírósághoz.

 (3) Ha az  (1)  bekezdés szerint zár alá vett hitelezői igényre a  büntetőeljárásban vagyonelkobzást rendelnek el, és 
az  a  felszámolás befejezése és az  az adós jogutód nélküli megszüntetése tárgyában hozott végzés jogerőre 
emelkedése után emelkedik jogerőre, vagy válik véglegessé, akkor erre a  hitelezői igényre eső vagyonra – mint 
a megszűnt adóst megillető vagyonra – a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 
2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) szerint hivatalból vagyonrendezés lefolytatására kerül sor.

 (4) Ha zár alá vétel elrendelésére a  Cstv. 49/D.  §-ában meghatározott zálogjoggal biztosított hitelezői követelésre 
nézve került sor, akkor a  zálogjoggal, valamint a  Cstv. 49/D.  § (3)  bekezdése szerinti joggal terhelt vagyontárgy 
értékesítéséből vagy ezekkel a  jogokkal biztosított hitelezői követelés behajtásából származó bevételből 
a jogosultnak járó összeg a zár alá vett hitelezői követelés helyébe lép, amelyre a zár alá vétel külön határozat nélkül 
kiterjed, és az összeget a felszámoló a zár alá vételt végrehajtó állami adó- és vámhatóság rendelkezésére bocsátja.

 (5) Ha a (4) bekezdés szerint zár alá vett vagyonra
a) a Cstv. 49/D. §-a alapján a zálogjoggal vagy a Cstv. 49/D. § (3) bekezdése szerinti joggal biztosított hitelezői 

követelés kielégítése előtt rendeltek el vagyonelkobzást, a  zálogjoggal biztosított hitelezői követelést nem 
lehet kielégíteni, és a vagyonfelosztási javaslatot a (4) bekezdésben meghatározott hitelezői igény figyelmen 
kívül hagyásával kell elkészíteni,

b) a Cstv. 49/D. §-a alapján a zálogjoggal vagy a Cstv. 49/D. § (3) bekezdése szerinti joggal biztosított hitelezői 
követelés kielégítése után, azonban a felszámolási zárómérleg bírósághoz történő benyújtása előtt rendeltek 
el vagyonelkobzást, akkor a  vagyonfelosztási javaslatot a  (4)  bekezdésben meghatározott hitelezői igény 
figyelmen kívül hagyásával kell elkészíteni,

c) a felszámolási zárómérleg bírósághoz történő benyújtása után, de a  felszámolás befejezése és az  adós 
jogutód nélküli megszüntetése tárgyában hozott végzés jogerőre emelkedése előtt rendeltek el 
vagyonelkobzást, akkor a felszámoló köteles a vagyonfelosztási javaslatot a (4) bekezdésben meghatározott 
hitelezői igény figyelmen kívül hagyásával átdolgozni, és újra benyújtani a bíróságnak.

 (6) Ha a  (4)  bekezdés szerint zár alá vett vagyonra a  büntetőeljárásban vagyonelkobzást rendelnek el, és 
az  a  felszámolás befejezése és az  adós jogutód nélküli megszüntetése tárgyában hozott végzés jogerőre 
emelkedése után emelkedik jogerőre, vagy válik véglegessé, akkor a  hitelezői igény megszűnése miatt az  adós 
vagyonát képező vagyonnövekményre – mint a  megszűnt adóst megillető vagyonra – a  Ctv. szerint hivatalból 
vagyonrendezés lefolytatására kerül sor.

 (7) A  zár alá vett hitelezői igénnyel vagy a  14.  § (5)  bekezdése alapján helyébe lépett vagyonnal kapcsolatban 
beszámítási jog nem gyakorolható.

4. § (1) Ha a 14. § (3) bekezdése alapján a zár alá vett vagyon helyébe az előzetes bűnügyi hitelezői igénybejelentés lép, és 
a zár alá vétel az eredeti vagyon tekintetében megszűnik, a  felszámoló intézkedik az eredeti vagyon tekintetében 
a zár alá vétel közhiteles nyilvántartásból való törlése iránt.

 (2) Ha a  zár alá vétel (1)  bekezdésben meghatározottak szerinti törléséhez határozat meghozatala szükséges, 
a határozatot a felszámoló előterjesztése alapján a felszámolási ügyben eljáró bíróság hozza meg.

5. § (1) A  felszámoló a  bűnügyi hitelezői igénybejelentés alapján hitelezőként a  büntetőjogi igényt érvényesítő Magyar 
Államot veszi nyilvántartásba. A Magyar Állam képviselőjeként az állami adó- és vámhatóság jár el, és e követelések 
tekintetében gyakorolja a  hitelezői jogokat. Ha a  bűnügyi hitelezői igénybejelentést nem az  állami adó- és 
vámhatóság tette, a  felszámoló haladéktalanul értesíti az  állami adó- és vámhatóságot annak érdekében, hogy 
a Magyar Állam képviselőjeként érvényesítse a büntetőjogi igényt az eljárás során.
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 (2) A  felszámoló a  felszámolás kezdő időpontjától számított 60  napon belül a  nyilvántartásba vett hitelezői 
követelések listáját megküldi a  büntetőeljárást lefolytató szervnek. Ha a  felszámoló a  határidő lejártát követően 
szerez tudomást az  előzetes bűnügyi hitelezői igénybejelentésről, a  nyilvántartásba vett hitelezői követelések 
listáját a  tudomásszerzéstől számított 15  napon belül küldi meg büntetőeljárást lefolytató szervnek. A  felszámoló 
a Cstv. 48. § (2) bekezdésében meghatározott értesítések megküldésével egyidejűleg a nyilvántartásba vett hitelezői 
követelések listáját ismételten megküldi a  büntetőeljárást lefolytató szervnek. A  Cstv. 48.  § (2)  bekezdésében 
meghatározott értesítési kötelezettség hiányában a  felszámoló a  nyilvántartásba vett hitelezői követelések listáját 
az értékesítés megkezdésével egyidejűleg küldi meg a büntetőeljárást lefolytató szervnek.

 (3) A bűnügyi hitelezői igénybejelentés nem tekinthető vitatott hitelezői követelésnek.
 (4) A bűnügyi hitelezői igénybejelentés tekintetében beszámítási jog nem gyakorolható.
 (5) A  bűnügyi hitelezői igénybejelentést a  felszámolási eljárásban a  Cstv. 57.  § (1)  bekezdés e)  pontja szerinti 

követelések között kell kielégíteni, a (6) és (7) bekezdésben meghatározott módon.
 (6) Ha a  Cstv. 57.  § (1)  bekezdés e)  pontjába tartozó hitelezők teljes kielégítésére nincs elegendő fedezet, akkor 

e csoporton belül a következő kielégítési sorrendben előrébb álló hitelezői igény teljes egészében való kielégítését 
követően kell a hátrébb álló hitelezői igényeket kielégíteni:
a) pénzösszegben kifejezett vagyonelkobzás alapján fennálló bűnügyi hitelezői igény,
b) pénzbírság alapján fennálló bűnügyi hitelezői igény,
c) társadalombiztosítási alapok javára fennálló tartozások (ideértve a  szociális hozzájárulási adót is) alapján 

fennálló hitelezői igény,
d) bűnügyi költség alapján fennálló bűnügyi hitelezői igény,
e) többi hitelezői igény.

 (7) Ha a  (6) bekezdésben meghatározott kielégítési sorrendben azonos helyen álló hitelezői igény teljes kielégítésére 
nincs lehetőség, akkor ezeket a hitelezői igényeket a követelések arányában kell kielégíteni.

6. § (1) Az  előzetes bűnügyi hitelezői igénybejelentés helyébe az  azonos vagyonra elrendelt végleges bűnügyi hitelezői 
igénybejelentés lép, függetlenül attól, hogy a végleges bűnügyi hitelezői igénybejelentésre mikor került sor.

 (2) Ha a  végleges bűnügyi hitelezői igénybejelentés alacsonyabb összegre vonatkozik, mint az  előzetes bűnügyi 
hitelezői igénybejelentés, és azt
a) a felszámolási zárómérleg bírósághoz történő benyújtásáig jelentik be, akkor az  igényt a  különbözetre 

vonatkozóan visszavontnak kell tekinteni, és azt a vagyonelkobzásból, illetve pénzbírságból származó igényre 
kell csökkenteni,

b) a felszámolási zárómérleg bírósághoz történő benyújtása után, de a  felszámolás befejezése és az  adós 
jogutód nélküli megszüntetése tárgyában hozott végzés jogerőre emelkedése előtt jelentik be, akkor 
a  felszámoló köteles a  vagyonfelosztási javaslatot ennek megfelelően átdolgozni, és azt újra benyújtani 
a bírósághoz.

 (3) Ha a  büntetőeljárásban a  végleges bűnügyi hitelezői bejelentést megalapozó határozat a  felszámolás befejezése 
és az adós jogutód nélküli megszüntetése tárgyában hozott végzés jogerőre emelkedése után emelkedik jogerőre, 
vagy válik véglegessé, és alacsonyabb összegre vonatkozik, mint az  előzetes bűnügyi hitelezői igénybejelentés, 
a  különbözetet olyan, az  adóst megillető vagyonnak kell tekinteni, amelyre vonatkozóan a  Ctv. szerint hivatalból 
vagyonrendezési eljárás lefolytatására kerül sor.

 (4) Ha a végleges bűnügyi hitelezői igénybejelentés magasabb összegre vonatkozik, mint az előzetes bűnügyi hitelezői 
igénybejelentés, a különbözetre vonatkozóan akkor lehet a  felszámolási eljárásban hitelezői igényt benyújtani, ha 
a  végleges bűnügyi hitelezői igénybejelentésre a  felszámolási zárómérleg bíróságnak történő benyújtásáig sor 
került.

 (5) Ha a  büntetőeljárást végleges bűnügyi hitelezői igénybejelentés alapjául szolgáló döntés nélkül fejezik be, 
az  előzetes bűnügyi hitelezői igénybejelentést – a  büntetőeljárás befejezésekor vagy a  fedezetet biztosító zár alá 
vétel feloldásával – visszavontnak kell tekinteni, illetve ha az  előzetes hitelezői igényre vagyoni eszköz került 
elkülönítésre, a felszámolási eljárás befejezése és az adós jogutód nélküli megszüntetése tárgyában hozott végzés 
jogerőre emelkedése után hivatalból vagyonrendezési eljárást kell megindítani.

7. § (1) A  felszámoló a  vagyonfelosztási javaslatot és a  Cstv. 52.  §-ában meghatározott más iratokat csak azt követő két 
hónap elteltével küldi meg a  bíróságnak, hogy a  vagyonfelosztási javaslatot a  büntetőeljárást lefolytató szervnek 
megküldte.
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 (2) A vagyonfelosztási javaslatban az előzetes bűnügyi hitelezői igénybejelentésre a vagyonfelosztás során eső vagyont 
az  adós gazdálkodó szervezet tulajdonába tartozó, zár alá vett vagyonként kell feltüntetni. A  vagyonfelosztási 
javaslat jóváhagyása esetén a  vagyont a  zár alá vételt végrehajtó szerv rendelkezésére kell bocsátani, és a  4.  § 
megfelelő alkalmazásával intézkedni kell a zár alá vétel közhiteles nyilvántartásba való bejegyzése iránt.

8. § (1) Ezen alcím rendelkezéseit az e  rendelet hatálybalépésekor már megindított felszámolási eljárásokban is 
alkalmazni kell.

 (2) A  Cstv. 6/A.  §-a és 38/A.  §-a az  e  rendelet hatálybalépésekor már megkezdett eljárási cselekményekre sem 
alkalmazható, a  Cstv. 6/A.  §-a vagy 38/A.  §-a alapján felfüggesztett felszámolási eljárást hivatalból folytatni 
kell, és a  felszámoló köteles beszerezni a  bűnügyi hitelezői igénybejelentés alapjául szolgáló határozatot, 
valamint értesíteni az  állami adó- és vámhatóságot, hogy a  bűnügyi hitelezői igénybejelentés végrehajtására 
a felszámolásban kerül sor.

 (3) Az  e  rendelet hatálybalépését megelőzően elrendelt, a  2.  § (3)  bekezdése alapján bűnügyi hitelezői 
igénybejelentésnek minősülő fedezetet biztosító zár alá vételt, pénzösszegben kifejezett vagyonelkobzást, 
pénzbírságot és bűnügyi költséget is a Cstv. 28. § (2) bekezdés f ) pontjában előírt 40 napos határidőben bejelentett 
bűnügyi hitelezői igénybejelentésnek kell tekinteni.

3. A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló  
2001. évi CIV. törvény eltérő alkalmazása

9. § (1) Ha a  Jszbt. alapján zár alá vétel elrendelésére került sor, a  pénzbírság akkor is kiszabható, ha a  jogi személyt 
a felszámolási eljárásban megszüntették.

 (2) A  bíróság a  Jszbt. 16.  § (1)  bekezdés b)  pontja ellenére sem szünteti meg az  eljárás jogi személlyel kapcsolatos 
részét, ha a pénzbírság kiszabásának az (1) bekezdés alapján lehet helye.

 (3) A Jszbt. 11. § (3) bekezdésében meghatározott határozat rendelkező részében meg kell jelölni azt is, hogy a zár alá 
vétel pénzbírság biztosítására szolgál.

 (4) Ha a zár alá vételt elrendelő határozat nem tartalmazza a (3) bekezdésben foglaltakat, a bíróság – a vádemelés előtt 
az ügyészség, a terhelt, valamint a vagyoni érdekelt indítványára, a vádemelés után hivatalból – a (3) bekezdésben 
foglaltaknak megfelelően határoz a zár alá vételről rendelkező határozat kiegészítéséről.

 (5) Nem alkalmazható a Jszbt. 11. § (2), (4) és (5) bekezdése.
 (6) A  jogi személy megszüntetése esetén a  nyilvántartást vezető bíróság az  egyes jogi személyekre vonatkozó külön 

törvényeknek a megszűntnek nyilvánítás, illetve a  feloszlatás esetén irányadó szabályai szerint jár el, a Jszbt. 26. § 
(2) bekezdésében meghatározott eltérésre tekintet nélkül.

 (7) A  Jszbt. 26.  § (6)  bekezdését azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha a  zár alá vétel tárgya helyébe jogszabály 
alapján meghatározott összeg lépett, az  eljárás megszüntetésekor vagy az  ügydöntő határozatban rendelkezni 
kell az  állami adó- és vámhatóságnál a  végrehajtási kényszer eredményeként befizetett összegek fogadására és 
kezelésére elkülönített számlán a  pénzbírság behajtását követően fennmaradó összegnek – a  jogi személy ellen 
elrendelt felszámolási eljárásban kirendelt felszámoló értesítésével – a jogi személy számlájára történő átutalásáról.

4. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló  
2006. évi V. törvény eltérő alkalmazása

10. §  A Ctv. IX. Fejezete szerinti vagyonrendezési eljárást kell lefolytatni – kérelemre vagy hivatalból – akkor is, 
ha e rendelet 2. alcíme így rendelkezik.

11. § (1) Ha a vagyonrendezési eljárásban az igényt bejelentő személy elbirtoklásra hivatkozik, vagy más jogcímen állítja azt, 
hogy a vagyontárgy tulajdonjogát megszerezte, és a vagyonrendező ezt nem fogadja el, a bejelentő 30 napon belül 
keresetet indíthat tulajdonjogának megállapítása iránt.

 (2) Ha az  ingatlan-nyilvántartásban az  ingatlan tulajdonosaként bejegyzett jogi személyt a  típusának megfelelő 
nyilvántartásból törölték, a  tulajdonjog elbirtoklás vagy más címen történt megszerzésének megállapítására 
irányuló pert az  ingatlan fekvése szerint illetékes bíróságon a  bíróság által kirendelt ügygondnok ellen kell 
megindítani. Az ügygondnok költségeit a felperes előlegezi és viseli.

 (3) Ingóság esetében a  (2)  bekezdés megfelelően alkalmazandó, azzal, hogy az  ingóság fekvése helyének az  a  hely 
minősül, ahol az a perindításkor található.
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 (4) Ha az  igénybejelentő az  (1)–(3)  bekezdés szerinti perindítás tényét a  keresetindításra nyitva álló határidő alatt 
a  vagyonrendezési eljárást lefolytató bíróság és a  vagyonrendező részére igazolja, a  vagyonrendezési eljárást 
lefolytató bíróság a vagyonrendezési eljárást a per jogerős befejezéséig felfüggeszti.

 (5) Az (1)–(3) bekezdés szerinti esetben a Ctv. 121. § (4) bekezdése nem alkalmazandó.

12. § (1) Ha a  cég törlésére felszámolási eljárásban történő megszüntetését követően került sor, a  Ctv. 120–123.  §-ában 
foglalt rendelkezéseket a Ctv. 124. §-ától eltérően, az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

 (2) A  vagyonrendezési eljárásba csak a  felszámolási eljárásban nyilvántartásba vett hitelező jelentheti be hitelezői 
igényét, a  felszámolási eljárásban ki nem elégített követelése erejéig. A  bejelentéshez a  hitelező köteles csatolni 
az  arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a  bejelentett hitelezői igény a  felszámolási eljárásban vagy azt követően 
a nyilatkozat megtételének időpontjáig nem térült meg.

 (3) A vagyonrendező a hitelezői igényeket a Cstv. 57. §-a szerinti kielégítési sorrend megfelelő alkalmazásával besorolja 
azzal az  eltéréssel, hogy a  Cstv. 49/D.  §-a alkalmazásának nincs helye. A  hitelezői követelést a  vagyonrendezési 
eljárásban a felszámolási eljárásban nyilvántartott besorolásával azonosan kell besorolni. A zálogjogosult bejelentett 
igényét a Cstv. 57. § (1) bekezdés b) pontja szerinti követelésként kell nyilvántartásba venni. A (2) bekezdésben és 
e bekezdésben foglaltak ellenőrzése érdekében a vagyonrendező jogosult a felszámolási eljárás iratait megismerni.

 (4) A Ctv. 121. § (4) és (5) bekezdésétől eltérően kifogást nem terjeszthet elő a felszámolási eljárásban nyilvántartásba 
vett korábbi hitelező a saját követelésének besorolása miatt, kivéve, ha a besorolás vagy a követelés nyilvántartásba 
vétele nem az e §-ban meghatározott módon történt.

 (5) A vagyontárgy értékesítésből befolyt vételárból az eljárás költségein túl levonásra kerül
a) a vagyontárgy élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető állapotának elhárításával közvetlenül összefüggő, 

hatósági határozattal elrendelt munkálatok igazolt költsége,
b) a vagyontárgy őrzésének, állagmegóvásának, értékesítésének költsége,
c) a vagyontárggyal összefüggésben a vagyonrendezési eljárás kezdő időpontját követően esedékessé váló és 

befizetendő adók, igazgatási szolgáltatási díjak, valamint
d) a vagyonrendező munkadíja.

 (6) A Ctv. 123. §-ától eltérően a vagyonrendező munkadíja a vagyontárgy értékesítéséből befolyt nettó vételár 3%-ának 
és az azt terhelő általános forgalmi adónak megfelelő összeg.

 (7) A hitelezői igényeket a (3) bekezdés szerinti kielégítési sorrendben kell kielégíteni.

13. §  Ezen alcím rendelkezéseit az e  rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő vagyonrendezési eljárásokban is 
alkalmazni kell, ha e  rendelet hatálybalépése  napjáig a  vagyonrendező a  vagyonfelosztási javaslatot még nem 
nyújtotta be a bíróságnak.

5. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény eltérő alkalmazása

14. § (1) Ha a zár alá vételre a Btk. 75. § (1) bekezdésében meghatározott vagyonelkobzás biztosítása vagy kártérítésre, illetve 
pénz fizetésére irányuló polgári jogi igény biztosítása érdekében került sor, a határozat rendelkező részében ennek 
tényét, valamint a zár alá vétellel biztosított összeget is fel kell tüntetni. Ha a vagyon részeinek zár alá vételére több 
eltérő okból került sor, ezeket az  adatokat a  zár alá vett vagyon valamennyi része tekintetében fel kell tüntetni 
a határozatban.

 (2) Ha a zár alá vételre a Btk. 75. § (1) bekezdésében meghatározott vagyonelkobzás biztosítása vagy kártérítésre, illetve 
pénz fizetésére irányuló polgári jogi igény biztosítása érdekében került sor, de az (1) bekezdésben foglaltakat a zár 
alá vételről rendelkező határozat nem tartalmazza, a zár alá vétel elrendelésére jogosult
a) ügyészség vagy nyomozó hatóság a Be. 366. §-a megfelelő alkalmazásával, vagy
b) bíróság a vádemelés előtt az ügyészség, a terhelt, továbbá ha a sértett zár alá vételt indítványozott, a sértett, 

valamint a vagyoni érdekelt indítványára, a vádemelés után hivatalból
az (1) bekezdésnek megfelelően határoz a zár alá vételről rendelkező határozat kiegészítéséről.

 (3) Ha a  zár alá vett vagyon felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vagyona, és a  zár alá vételt a  Cstv. alapján 
a  felszámolási eljárásban hitelezői igénynek kell tekinteni, akkor e  hitelezői igény a  felszámoló által történő 
nyilvántartásba vételével a zár alá vett vagyon helyébe lép, amelyre a zár alá vétel külön határozat nélkül kiterjed, és 
a zár alá vétel az eredeti vagyon tekintetében megszűnik.

 (4) Ha a  felszámolási eljárásban az  adós gazdálkodó szervezet vagyona felosztásra került, a  (3)  bekezdésben 
meghatározott hitelezői igény helyébe az  erre eső felosztott vagyon lép, amelyre a  zár alá vétel külön határozat 
nélkül kiterjed, és a zár alá vétel a hitelezői igény tekintetében megszűnik. Ha a vagyon felosztása során a hitelezői 
igény helyébe nem léphet felosztott vagyon, a zár alá vétel megszűnik.
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 (5) Ha e  rendelet alapján az  adós gazdálkodó szervezettel szemben bejelentett hitelezői követelés zár alá vételére 
került sor, a  vagyon felosztása során zár alá vett hitelezői követelésre eső vagyonra a  (4)  bekezdés rendelkezéseit 
megfelelően alkalmazni kell.

6. Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény eltérő 
alkalmazása

15. § (1) Ha
a) a pénzösszegben kifejezett vagyonelkobzás,
b) a jogi személlyel szemben kiszabott pénzbírság,
c) a bűnügyi költség,
d) a pénzösszegben kifejezett vagyonelkobzás vagy a jogi személlyel szemben kiszabott pénzbírság érdekében 

történő zár alá vétel
végrehajtására felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezettel szemben kerül sor, az állami adó- és vámhatóság erről 
a határozat megküldésével írásban értesíti a felszámolót és a felszámolást elrendelő bíróságot.

 (2) Ha az  állami adó- és vámhatóság az  (1)  bekezdésben meghatározott követelések végrehajtása érdekében 
felszámolási eljárást kezdeményez, vagy e  követelések tekintetében hitelezői igényt érvényesít, az  eljárást 
kezdeményező kérelemben, illetve a hitelezői igény bejelentésekor köteles nyilatkozni arról, hogy
a) a jogi személy vagyonára zár alá vételt, vagyonelkobzást rendeltek el, a  jogi személlyel szemben 

pénzbírságot szabtak ki, vagy
b) a bűnügyi költség viselésére kötelezték, és e  követelésekre vonatkozóan a  2.  § (10)  bekezdése alapján 

hitelezői joggyakorlásra jogosult.
 (3) Ha büntetőeljárásban a 3. §-ban meghatározott hitelezői követelés zár alá vételére került sor, és a zár alá vétel tárgya 

helyébe meghatározott vagyontárgy lépett, akkor a vagyon az elrendelt vagyonelkobzással a felszámolási eljárásban 
részt vevő adós tulajdonába kerül, és az állami adó- és vámhatóság a vagyont a vagyonelkobzás végrehajtása során
a) a felszámolás befejezése és az  adós jogutód nélküli megszüntetése tárgyában hozott végzés jogerőre 

emelkedése előtt a felszámolási eljárásban kirendelt felszámoló rendelkezésére bocsátja,
b) a felszámolás befejezése és az  adós jogutód nélküli megszüntetése tárgyában hozott végzés jogerőre 

emelkedése után vagyonrendezést kezdeményez, és a  vagyont az  annak során kijelölt vagyonrendező 
rendelkezésére bocsátja.

 (4) Ha a  (3)  bekezdésben meghatározott hitelezői követelésre vagyonelkobzást rendeltek el, akkor a  vagyonelkobzás 
nem hajtható végre, a  hitelezői követelésre a  3.  § (2)  bekezdés a)  pontjában meghatározott rendelkezéseket kell 
alkalmazni.

 (5) Ha a  (3)  bekezdésben meghatározott vagyontárgyra a  büntetőeljárásban nem rendeltek el vagyonelkobzást, 
az állami adó- és vámhatóság a zár alá vétel közhiteles nyilvántartásból való törlése iránt intézkedik, és a vagyont 
a hitelező rendelkezésére bocsátja.

 (6) Ha a pénzösszegben kifejezett vagyonelkobzás vagy a  jogi személlyel szemben kiszabott pénzbírság alacsonyabb 
összegre vonatkozik, mint az  ezek biztosítása érdekében elrendelt zár alá vétel, az  állami adó- és vámhatóság 
a  különbözetként fennmaradó vagyonra a  felszámolás befejezése és az  adós jogutód nélküli megszüntetése 
tárgyában hozott végzés jogerőre emelkedése után a cégbíróságnál vagyonrendezési eljárást kezdeményez.

7. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 17. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 641/2021. (XI. 25.) Korm. rendelete
a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó 
intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

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

1. §  A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó 
intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A 2021. évben végződő adóévben, valamint a 2022. évben végződő adóévben a helyi adó és a települési 
adó mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon helyi adónak, települési adónak a 2020. december 2. napján 
hatályos és alkalmazandó önkormányzati adórendeletben megállapított adómértéke.
(2) Az  önkormányzatnak a  2020. december 2. napján hatályos adórendelete szerinti adómentességet, 
adókedvezményt a 2021. évben végződő adóévben, valamint a 2022. évben végződő adóévben is biztosítania kell.
(3) A települési önkormányzat a 2021. évre és a 2022. évre új helyi adót, új települési adót nem jogosult bevezetni.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 642/2021. (XI. 25.) Korm. rendelete
a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő 
alkalmazásáról

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

1. §  A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény 13. §-ától eltérően a Központi Humánfejlesztési Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-073183) tekintetében az államot megillető tulajdonosi jogok 
és kötelezettségek összességének gyakorlására a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság jogosult.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. december 1. napján lép hatályba.
 (2) A 3. § 2021. december 15. napján lép hatályba.

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 643/2021. (XI. 25.) Korm. rendelete
az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó intézmények körének bővítéséről

A Kormány az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés a) pont 
ab) alpontjában, valamint b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, továbbá 
az  ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Kr.) 6. alcíme a következő 11/R. §-sal és 11/S. §-sal egészül ki:
„11/R.  § (1) A  2.  mellékletben foglalt táblázat A:278 mezőjében meghatározott egészségügyi 
szolgáltatónak 2021.  szeptember 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az  illetmény- vagy bérnövelésre 
2021.  szeptember  1-jétől, de legfeljebb a  munkáltatónál fennálló, az  egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer 
hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére 
az  (1)  bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a  2021. szeptember hónapra esedékes 
illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni a 2021. november havi munkabér kifizetésével egyidejűleg.
(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató bértámogatási igényének kérelmére a 4. § rendelkezéseit kell megfelelően 
alkalmazni.
11/S.  § (1) A  2.  mellékletben foglalt táblázat A:279 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 
2021.  október 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az  illetmény- vagy bérnövelésre 2021. október 1-jétől, 
de  legfeljebb a  munkáltatónál fennálló, az  egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó 
munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére 
az  (1)  bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a  2021. október hónapra esedékes 
illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni a 2021. november havi munkabér kifizetésével egyidejűleg.
(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató bértámogatási igényének kérelmére a 4. § rendelkezéseit kell megfelelően 
alkalmazni.”

2. §  A Kr. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 643/2021. (XI. 25.) Korm. rendelethez

A Kr. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 278. és 279. sorral egészül ki:

(A B

1.  Egészségügyi szolgáltató neve  Település)

278. Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Biatorbágy

279. Szent Erzsébet Mórahalmi Fürdőgyógyászati Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Mórahalom
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A Kormány 644/2021. (XI. 25.) Korm. rendelete
a Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről szóló 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről szóló 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 6. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(Az Intézet)
„e) Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében megvalósuló, az  önellátásra korlátozottan képes 
emberek biztonságát és életvédelmét szolgáló digitalizációs program elnevezésű intézkedés megvalósítását 
szakmatámogatási tevékenységével elősegíti, a  projekt megvalósításába bevonja a  Szociálpolitikai Innovációs 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot.”

2. §  A Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről szóló 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet „3. Záró rendelkezések” alcíme 
a következő 9. §-sal egészül ki:
„9.  § A  Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről szóló 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló  
644/2021. (XI. 25.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr.) megállapított 6.  § e)  pontjában foglaltakat a  Módr. 
hatálybalépését megelőzően benyújtott támogatási kérelemre és pályázatra is alkalmazni kell.”

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

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

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 60/2021. (XI. 25.) MNB rendelete
a „Pilinszky János” ezüst emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Pilinszky János költő születésének 100.  évfordulója alkalmából – „Pilinszky János” 
megnevezéssel 10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2021. november 26.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapján szélfútta, füves tájon álló kopár fa ábrázolása látható, háttérben a  felkelő nappal, amely 

egy tágra nyílt szem kinagyított szivárványhártyájára és pupillájára emlékeztet. Az  előlap szélén, fent, köriratban 
a „MAGYARORSZÁG” felirat, mellette – egy díszítő ponttal elválasztva – a „10  000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, 
bal oldalon a  „BP.” verdejel, jobb oldalon a  „2021” verési évszám olvasható. Az  emlékérme előlapjának képét 
az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján Pilinszky János oldalnézeti portréja látható, amely Szebeni András emblematikus fotója 
alapján készült. A  hátlap jobb oldalán Pilinszky János kézjegye, alatta a  születésének és halálának évét jelölő 
„1921–1981” felirat olvasható. A hátlap szélén, lent, jobb oldalon – a portréba illesztve – Pelcz Balázs tervezőművész 
mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 4000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. §  Ez a rendelet 2021. november 26-án lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 60/2021. (XI. 25.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 60/2021. (XI. 25.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 61/2021. (XI. 25.) MNB rendelete
a „Pilinszky János” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Pilinszky János költő születésének 100.  évfordulója alkalmából – „Pilinszky János” 
megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2021. november 26.

2. § (1) Az emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 30,8 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapján szélfútta, füves tájon álló kopár fa ábrázolása látható, háttérben a  felkelő nappal, amely 

egy tágra nyílt szem kinagyított szivárványhártyájára és pupillájára emlékeztet. Az  előlap szélén, fent, köriratban 
a „MAGYARORSZÁG” felirat, mellette – egy díszítő ponttal elválasztva – a „2000”  értékjelzés és a „FORINT” felirat, 
bal oldalon a  „BP.” verdejel, jobb oldalon a  „2021” verési évszám olvasható. Az  emlékérme előlapjának képét 
az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján Pilinszky János oldalnézeti portréja látható, amely Szebeni András emblematikus fotója 
alapján készült. A  hátlap jobb oldalán Pilinszky János kézjegye, alatta a  születésének és halálának évét jelölő 
„1921–1981” felirat olvasható. A hátlap szélén, lent, jobb oldalon – a portréba illesztve – Pelcz Balázs tervezőművész 
mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 4000 darab készíthető.

4. §  Ez a rendelet 2021. november 26-án lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 61/2021. (XI. 25.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 61/2021. (XI. 25.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 41/2021. (XI. 25.) BM rendelete
a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek 
használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet 
módosításáról

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85.  § (8)  bekezdés b)  pontjában, az  igazságügyi alkalmazottak 
szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 135. § (4) bekezdés a) pont ab) alpontjában, a rendvédelmi feladatokat 
ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341.  § (1)  bekezdés 21.  pont 
f )  alpontjában, valamint 342/A.  § (1)  bekezdés j)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 2., 8., 19., 20. és 26.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, 
valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet a következő 1/A. §-sal 
egészül ki:
„1/A. § A belügyi szervek helyi lakásügyi szerve
a) a Belügyminisztérium Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály a  Belügyminisztérium hivatali szervezetében 
a saját dolgozói állomány vonatkozásában,
b) a Készenléti Rendőrség a  saját, valamint külön megállapodás alapján az  Országos Rendőr-főkapitányság 
állománya vonatkozásában, továbbá a  rendvédelmi technikumok, a  Nemzeti Bűnügyi Együttműködési Központ, 
a  Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, a  Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, a  Nemzetközi Oktatási Központ, 
a  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ, a  Nemzeti Védelmi Szolgálat, a  Nemzeti Szakértői és 
Kutató Központ dolgozói állománya vonatkozásában,
c) a Budapesti Rendőr-főkapitányság a saját dolgozói állománya vonatkozásában,
d) a megyei rendőr-főkapitányságok a saját dolgozói állományuk vonatkozásában,
e) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat a saját dolgozói állománya vonatkozásában,
f ) az Alkotmányvédelmi Hivatal a saját dolgozói állománya vonatkozásában,
g) a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága a saját, továbbá a büntetés-végrehajtási intézetek és büntetés-
végrehajtási intézmények dolgozói állománya vonatkozásában,
h) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve a  saját, a  területi és a  területi jogállású, valamint  
a helyi szervei dolgozói állománya vonatkozásában, továbbá jogutódként a megszűnt Belügyminisztérium Központi 
Gazdasági Főigazgatóság e §-ban nem szabályozott ellátási körébe tartozók vonatkozásában,
i) az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a saját dolgozói állománya vonatkozásában,
j) az Országos Vízügyi Főigazgatóság a saját dolgozói állománya vonatkozásában,
k) a vízügyi igazgatóságok a saját dolgozói állományuk vonatkozásában,
l) a Terrorelhárítási Központ a saját dolgozói állománya vonatkozásában,
m) a belügyi szervekhez, valamint a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karhoz kirendelt és 
vezényelt dolgozók vonatkozásában a  kirendelés vagy vezénylés szerinti munkáltatói jogkör gyakorlója szerinti, 
az a)–l) pontban meghatározott szervek.”

2. § (1) A  belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, 
valamint a  bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet 13.  § (1)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  belügyi szervvel szolgálati jogviszonyban álló személy (a továbbiakban: dolgozó) bérleti, albérleti, illetve 
operatív lízing díj hozzájárulásban (a továbbiakban: hozzájárulás) részesíthető.”
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 (2) A  belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, 
valamint a  bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet 13.  § (5)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  adható hozzájárulás havi összege a  lízingszerződésben, bérleti szerződésben rögzített lízingdíj vagy  
bérleti díj (a továbbiakban: bérleti díj) havi összegének 50%-a, de
a) legfeljebb a  rendvédelmi illetményalap 200%-a, ha a  közös háztartásban élők egy főre jutó nettó jövedelme  
nem haladja meg a minimálbér összegét,
b) legfeljebb a  rendvédelmi illetményalap 150%-a, ha a  közös háztartásban élők egy főre jutó nettó jövedelme  
nem haladja meg a minimálbér összegének kétszeresét,
c) legfeljebb a  rendvédelmi illetményalap 100%-a, ha a  közös háztartásban élők egy főre jutó nettó jövedelme 
meghaladja a minimálbér összegének kétszeresét.”

 (3) A  belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, 
valamint a  bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet 13.  §-a a  következő  
(5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A  közös háztartásban élők egy főre jutó jövedelmét a  dolgozó esetében a  munkáltató által kiállított  
nettó jövedelemről szóló igazolás, a  dolgozóval közös háztartásban élő személy esetében az  adott munkáltató 
vagy illetménykifizető hely jövedelemigazolása alapján kell megállapítani. Az  egy főre jutó jövedelmet kizárólag 
a hozzájárulás megítélésének időpontjában aktuális jövedelmi adatok figyelembevételével kell vizsgálni.
(5b) Két vagy több dolgozó közös bérlete esetén az  (5)  bekezdés szerint adható hozzájárulás összegét 
a  lízingszerződésben, bérleti szerződésben rögzített, az  általuk külön-külön fizetett, egy főre eső bérleti díj 
összegéből kiindulva kell személyenként megállapítani. A  belügyi szerv állományába nem tartozó személlyel 
közösen fenntartott bérlet esetén csak a  dolgozóra eső bérleti díj hányadot lehet a  kérelmen feltüntetni, illetve 
elbíráláskor figyelembe venni, kivéve, ha a dolgozó házastársa vagy okirattal igazolt élettársa a bérlőtárs.”

3. §  A belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, 
valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet a következő 13/A. §-sal 
egészül ki:
„13/A. § (1) A hozzájárulás abban az esetben biztosítható a dolgozó részére, ha
a) szolgálatteljesítési helyén vagy olyan, annak 60 km-es vonzáskörzetében lévő településen, ahová a  helyileg 
szokásos módon a  szolgálati érdek sérelme nélkül a  napi hazautazásra lehetőség van, önálló lakással  
nem rendelkezik,
b) részére a belügyi szerv lakást vagy szállóférőhelyet nem biztosít, és
c) a dolgozó a 13. § (2) bekezdésében meghatározott ingatlant bérel vagy lízingel.
(2) Nem folyósítható hozzájárulás annak a dolgozónak, aki
a) a részére felajánlott lakást vagy szállóférőhelyet méltányolható indok nélkül nem fogadja el,
b) a kérelmében valótlan adatot közölt, vagy
c) közeli hozzátartozójától bérel lakást.
(3) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően hozzájárulás biztosítható a dolgozó részére,
a) ha tulajdonába öröklés vagy egyeneságbeli rokonától történő ajándékozás útján, haszonélvezettel terhelten 
került a lakás, és a haszonélvező haszonélvezeti jogával él,
b) ha olyan lakásban rendelkezik tulajdonrésszel, amelynek használatáról, hasznosításáról a  házassági 
vagyonközösség vagy élettársi kapcsolat megszüntetése keretében volt házastársa, volt élettársa vagy gyermeke 
javára lemondott, és ezt a házassági vagyonközösség vagy az élettársi kapcsolat megszüntetéséről szóló közokirat 
vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat tanúsítja, vagy
c) ha az  olyan, nem adásvétel útján szerzett lakásban rendelkezik tulajdonrésszel, amelyben a  társtulajdonos  
nem a  házastársa vagy élettársa, és a  tulajdoni részesedése 50% alatti, így a  lakás használata számára  
nem biztosított.
(4) Meg kell szüntetni a hozzájárulás kifizetését, ha
a) a dolgozó szolgálati jogviszonya megszűnik,
b) a dolgozó szolgálatteljesítési helyén vagy annak 60 km-es vonzáskörzetében lévő olyan településen, ahová 
a helyileg szokásos módon a szolgálati érdek sérelme nélkül a napi hazautazásra lehetőség van, önálló lakáshoz jut, 
vagy
c) haszonélvezettel terhelt tulajdonában álló önálló ingatlana tekintetében a haszonélvezeti jog megszűnik.
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(5) A  hozzájárulásban részesített dolgozó köteles a  munkáltatónak írásban, 8 napon belül bejelenteni 
a  hozzájárulásra való jogosultság feltételeiben bekövetkező, továbbá a  bérleti szerződéses vagy lízingszerződéses 
jogviszonyban beállt minden olyan változást, amely a hozzájárulás megítélésére, kifizetésére és összegére kihatással 
lehet.
(6) Jóváhagyás esetén a hozzájárulás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg a dolgozót.”

4. §  Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

Az igazságügyi miniszter 14/2021. (XI. 25.) IM rendelete
az igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről szóló 4/2015. (III. 3.) IM rendelet 
módosításáról

A  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011.  évi CCII.  törvény 
24.  § (6)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 109. § 1. és 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az  igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről szóló 4/2015. (III. 3.) IM rendelet (a  továbbiakban: 
Rendelet) 2. §-a a következő f ) és g) ponttal egészül ki:
(A miniszter által adományozható díjak:)
„f ) Victima Protector díj;
g) Az Év Jogi Segítője díj.”

2. §  A Rendelet a következő 11/D. és 11/E. §-sal egészül ki:
„11/D.  § (1) A Victima Protector díj az  áldozatsegítési tevékenység körében kimagasló, tartósan magas színvonalú 
szakmai munkát végző, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állományába tartozó 
személy részére adományozható.
(2) A  díj adományozását – a  3.  § (1)  bekezdésében foglaltaktól eltérően – az  országos rendőrfőkapitány 
kezdeményezheti a miniszternél.
(3) A díj évente legfeljebb 10 fő részére adományozható.
(4) A díj átadására február 22-én, az Áldozatok Világnapján kerülhet sor.
(5) A díjazott emlékérmét és az adományozást igazoló oklevelet kap.
(6) A díjhoz nettó 100 000 Ft összegű pénzjutalom jár.
11/E.  § (1) Az  Év Jogi Segítője díj a  tartósan magas színvonalú, kiváló jogi segítői tevékenységet végző ügyvéd 
részére adományozható.
(2) A  díj adományozását – a  3.  § (1)  bekezdésében foglaltaktól eltérően – a  Magyar Ügyvédi Kamara elnöke 
kezdeményezheti a miniszternél.
(3) A díj évente legfeljebb 2 fő részére adományozható.
(4) A díj átadására a Magyar Ügyvédnapon kerülhet sor.
(5) A díjazott emlékérmét és az adományozást igazoló oklevelet kap.
(6) A díjhoz nettó 100 000 Ft összegű pénzjutalom jár.”

3. §  A  Rendelet 10.  § (3)  bekezdésében a „március 15-i nemzeti ünnep és az  augusztus 20-i állami ünnep” szövegrész 
helyébe a „március 15-i és az október 23-i nemzeti ünnep, valamint az augusztus 20-i állami ünnep” szöveg lép.

4. §  A  Rendelet 11.  § (3)  bekezdésében a „március 15-i nemzeti ünnep és az  augusztus 20-i állami ünnep” szövegrész 
helyébe a „március 15-i és az október 23-i nemzeti ünnep, valamint az augusztus 20-i állami ünnep” szöveg lép.
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5. §  A  Rendelet 12.  § (2)  bekezdésében a „március 15-i nemzeti ünnep és az  augusztus 20-i állami ünnep” szövegrész 
helyébe a „március 15-i és az október 23-i nemzeti ünnep, valamint az augusztus 20-i állami ünnep” szöveg lép.

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

  Dr. Varga Judit s. k.,
  igazságügyi miniszter

A külgazdasági és külügyminiszter 37/2021. (XI. 25.) KKM rendelete
az Információs Hivatalban alkalmazandó egészségügyi szakdolgozói pótlékról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 
342/C. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 7.  § és a  8.  § tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138.  § 3.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) E  rendelet hatálya az  Információs Hivatal hivatásos állományának tagjára, valamint rendvédelmi igazgatási 
alkalmazottjára terjed ki.

 (2) E rendelet alkalmazásában
a) munkakör: a rendvédelmi igazgatási alkalmazott által betölthető munkakör,
b) rendvédelmi illetményalap: a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 

jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 159. §-ában meghatározott illetményalap,
c) szolgálati beosztás: a  hivatásos állomány tagja által betölthető, a  Hszt. 2.  § 25.  pontja szerinti szolgálati 

beosztás.

2. §  Az egészségügyi szakdolgozói pótlékra jogosultságról és annak mértékéről a  hivatásos állomány tagja esetében 
az  állományilletékes parancsnok, a  rendvédelmi igazgatási alkalmazott esetében a  rendvédelmi szerv szervezeti 
egységének vezetője munkáltatói intézkedésben rendelkezik.

3. §  Az egészségügyi szakdolgozói pótlékra jogosító szolgálati beosztásokat és munkaköröket az 1. melléklet határozza meg.

4. § (1) Az egészségügyi szakdolgozói pótlék mértékét a rendvédelmi illetményalap %-ában a 2. melléklet határozza meg, 
a gyakorlati idő és az egészségügyi szakdolgozói végzettség szintje alapján.

 (2) Az  egészségügyi szakdolgozói pótlék megállapításához szükséges szakdolgozói végzettség szintjeit a  3.  melléklet 
határozza meg.

5. §  Ez a rendelet a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésekor 
lép hatályba.

6. § (1) Az  e  rendelet szerint megállapított egészségügyi szakdolgozói pótlékot első alkalommal az  e  rendelet 
hatálybalépését követő hónap első napjától kell megállapítani és folyósítani.

 (2) Az  e  rendelet hatálybalépése és az  (1)  bekezdésben meghatározott időpont közötti időtartamra a  hivatásos 
állomány tagja és a  rendvédelmi igazgatási alkalmazott a  rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél működő 
egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatottakra vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 644/2020. (XII. 22.) 
Korm. rendelet alapján megállapított egészségügyi szakdolgozói pótlék folyósítására jogosult.
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7. §  Az Információs Hivatal hivatásos állományú tagjainak illetményéről, juttatásairól, valamint a folyósítás és költségtérítés 
szabályairól szóló 30/2017. (XI. 28.) MvM rendelet 46/B. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[Nem jogosult az (1) bekezdés szerinti kiegészítő juttatásra a hivatásos állomány azon tagja,]
„d) aki a Hszt. XXX/A. Fejezete szerinti egészségügyi feladatokat ellátó dolgozónak minősül.”

8. §  Az Információs Hivatal hivatásos állományú tagjainak illetményéről, juttatásairól, valamint a  folyósítás és 
költségtérítés szabályairól szóló 30/2017. (XI. 28.) MvM rendelet 1/A.  § (1)  bekezdésében a „20–24.  §, valamint” 
szövegrész helyébe a „20–24. §, a 46/B. §, valamint” szöveg lép.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

1. melléklet a 37/2021. (XI. 25.) KKM rendelethez

Az egészségügyi szakdolgozói pótlékra jogosító szolgálati beosztások és munkakörök

1. Egészségügyi tiszt
2. Egészségügyi asszisztens
3. Gyógymasszőr
4. Gyógytornász
5. Pszichológiai asszisztens

2. melléklet a 37/2021. (XI. 25.) KKM rendelethez

Az egészségügyi szakdolgozói pótlék mértéke

A B C D

1. Gyakorlati idő (év)
Középfokú végzettséghez 

kötött beosztás vagy munkakör

Emeltszintű szakmai 

végzettséghez kötött beosztás 

vagy munkakör

Felsőfokú végzettséghez kötött 

beosztás vagy munkakör

2. 0–12 150% 175% 200%

3. 13–24 175% 200% 250%

4. 25–39 200% 250% 300%

5. 40– 250% 300% 400%
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3. melléklet a 37/2021. (XI. 25.) KKM rendelethez

Az egészségügyi szakdolgozói végzettség szintjei

 1. Középfokú végzettséghez kötött szolgálati beosztás vagy munkakör
1.1. az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) szereplő alsó középfokú részszakképesítéshez kötött 

vagy a szakképesítési listában szereplő szakképesítéssel betölthető szolgálati beosztás vagy munkakör,
1.2. az OKJ-ban szereplő alsó középfokú szakképesítéshez kötött szolgálati beosztás vagy munkakör,
1.3. az  OKJ előtti elsőfokú vagy OKJ-ban szereplő középfokú szakképesítés-ráépülés végzettséggel betölthető 

szolgálati beosztás vagy munkakör,
1.4. az  OKJ-ban szereplő egészségügyi középfokú szakképesítéshez, részszakképesítéshez kötött szolgálati 

beosztás vagy munkakör vagy
1.5. a szakképesítési listában szereplő szakképesítéssel betölthető szolgálati beosztás vagy munkakör.

 2. Emeltszintű végzettséggel betölthető szolgálati beosztás vagy munkakör, amelyhez szakmajegyzékben szereplő 
technikusi, illetve érettségire épülő 2 év képzési idejű végezettség szükséges
2.1. az OKJ-ban szereplő emeltszintű szakképesítéshez vagy felsőoktatási szakképzéshez vagy szakmajegyzékben 

szereplő Ápoló végzettséghez kötött szolgálati beosztás vagy munkakör,
2.2. az  OKJ előtti másodfokú szakosító szakképesítéssel, az  OKJ-ban szereplő emeltszintű szakképesítés-

ráépüléssel vagy a szakmajegyzékben szereplő szakasszisztensi végzettséggel betölthető szolgálati beosztás 
vagy munkakör.

 3. Felsőfokú végzettséghez kötött szolgálati beosztás vagy munkakör
3.1. a főiskolai vagy BSc végzettséghez kötött szolgálati beosztás vagy munkakör,
3.2. a főiskolai vagy BSc végzettségre épülő szolgálati beosztás vagy munkakör, amelynek betöltéséhez főiskolai 

vagy BSc végzettség és jogszabályban előírt szakirányú továbbképzés szükséges,
3.3. az egyetemi vagy MSc végzettséghez kötött szolgálati beosztás vagy munkakör,
3.4. az  egyetemi vagy MSc végzettséghez és jogszabályban előírt szakvizsgához vagy szakirányú 

továbbképzéshez kötött szolgálati beosztás vagy munkakör,
3.5. az egyetemi vagy MSc végzettséghez és tudományos fokozathoz kötött szolgálati beosztás vagy munkakör.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1818/2021. (XI. 25.) Korm. határozata
a Nagyértékű gyógyszerfinanszírozási jogcímről történő kifizetések 2021. évi fedezetének biztosításáról

A Kormány
 1. a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 12.  § 

(1)  bekezdés a)  pontjában biztosított jogkörében eljárva elrendeli a  Kvtv. 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási 
és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
alcím, 10. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzatának terhére 
20 000  000  000 forint, valamint a  11. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport, 2. Egyéb gyógyászati 
segédeszköz támogatás és kölcsönzés támogatása jogcím előirányzatának terhére 7 000 000 000 forint egyszeri 
átcsoportosítását a  Kvtv. 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 
1.  Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás 
jogcímcsoport, 14. Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás jogcím előirányzatának javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
 2. a Kvtv. 12. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási 

és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
alcím, 10. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcímének 12 500 000 000 forinttal 
történő megemelését, a 2. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1818/2021. (XI. 25.) Korm. határozathoz
LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap

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

csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása
LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési  Alap

1
2

7 Gyógyító-megelőző ellátás
387039 14 Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás

K5 27 000 000 000
LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap

1
2

10 Gyógyszertámogatás
212548 1 Gyógyszertámogatás kiadásai

K5 -20 000 000 000
11 Gyógyászati segédeszköz támogatás

387784 2 Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás és kölcsönzés támogatása
K5 -7 000 000 000

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

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

csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása

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

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

csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal 27 000 000 000 27 000 000 000

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

Államháztartási 
egyedi azonosító

K I A D Á S O K A módosítás jogcíme
A módosítást elrendelő 

jogszabály/határozat számaKiemelt előirányzat 
neve

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat számaKiemelt előirányzat

neve

Egészségbiztosítási Alap

Egészségbiztosítási Alap

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Államháztartási 
egyedi azonosító

B E V É T E L A módosítás jogcíme
A módosítást elrendelő 

jogszabály/határozat számaKiemelt előirányzat
neve

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár 1 példány

Államháztartási 
egyedi azonosító

T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme
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2. melléklet az 1818/2021. (XI. 25.) Korm. határozathoz

LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap

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

csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása
LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési  Alap

1
2

10 Gyógyszertámogatás
212548 1 Gyógyszertámogatás kiadásai 

K5 12 500 000 000

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

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

csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása

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

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

csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása

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 12 500 000 000 12 500 000 000

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár 1 példány

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

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

határozat számaKiemelt előirányzat
neve

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaKiemelt előirányzat

neve

Egészségbiztosítási Alap
Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

Egyéb működési célú kiadások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K A módosítás jogcíme
A módosítást elrendelő jogszabály/ 

határozat számaKiemelt előirányzat 
neve
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A Kormány 1819/2021. (XI. 25.) Korm. határozata
a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 2021. évi biztosításához szükséges fejezeten belüli  
előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 
a  Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 2021. évi biztosítása érdekében 3 060 000 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 
1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím,  
31. Nemzetiségi célú költségvetési támogatások jogcímcsoport, 1. Nemzetiségi szakmai támogatások jogcím 
terhére, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség igazgatása cím javára, az 1. melléklet 
szerint.

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök általános helyettese 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1819/2021. (XI. 25.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség

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
XI. Miniszterelnökség  

294502 1 Miniszterelnökség igazgatása
K1 Személyi juttatások 3 060 000

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

31 Nemzetiségi célú költségvetési támogatások
386317 1 Nemzetiségi szakmai támogatások

K3 Dologi kiadások -3 060 000

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

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
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség igazgatása 3 060 000
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
31 Nemzetiségi célú költségvetési támogatások

386317 1 Nemzetiségi szakmai támogatások -3 060 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év

Magyar Államkincstár időarányos
teljesítésarányos   
egyéb: azonnal 3 060 000 3 060 000

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

K I A D Á S O K 

T Á M O G A T Á S 

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

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

B E V É T E L
A módosítást elrendelő 

jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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A Kormány 1820/2021. (XI. 25.) Korm. határozata
a komplex közútfelújítási és -fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről

 1.  A Kormány egyetért a komplex közútfelújítási és -fejlesztési feladatok megvalósításával.
 2.  A  Kormány felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a  komplex 

közútfelújítási és -fejlesztési feladatok megvalósításáról.
Felelős:  innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:  folyamatos

 3.  A Kormány a komplex közútfejlesztési feladatok végrehajtása érdekében
a) felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – 

gondoskodjon összesen 60 783 258 471 forint többletforrás rendelkezésre állásáról, az alábbi ütemezéssel:
aa) a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1.  melléklet  

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság 
újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím,  
1. Közlekedési fejlesztések jogcímcsoport, 6. Térségi közúti beruházások jogcíme javára  
5 702 850 000 forint,

ab) a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1.  melléklet  
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet térségi közúti beruházásokat finanszírozó jogcíme javára  
18 009 000 000 forint,

ac) a  2023. évi központi költségvetés térségi közúti beruházásokat finanszírozó előirányzatán  
24 777 464 870 forint,

ad) a  2024. évi központi költségvetés térségi közúti beruházásokat finanszírozó előirányzatán  
12 293 943 601 forint;

Felelős:  pénzügyminiszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:  az aa) pont tekintetében azonnal
 az ab)  pont tekintetében legkésőbb a  2022. évi központi költségvetés végrehajtása során,  

a felmerülés ütemében
 az ac)–ad) pont tekintetében az adott évi költségvetés tervezése során

b) felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a NIF Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársasággal támogatási jogviszony létrehozásáról.
Felelős:  innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:  a 2021. évi forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 4.  A Kormány a komplex közútfelújítási feladatok végrehajtása érdekében
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 
1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság 
újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 1. Közlekedési 
fejlesztések jogcímcsoportjának a 7. Országos közúthálózat felújítása jogcímmel történő kiegészítését;
Felelős:  pénzügyminiszter
Határidő:  azonnal

b) felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával –  
a  komplex útfelújítási feladatok megvalósítási feladatainak finanszírozása érdekében gondoskodjon  
8 005 142 665 forint többletforrás rendelkezésre állásáról, az alábbi ütemezéssel:
ba) a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1.  melléklet  

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet országos közúthálózat felújítását finanszírozó előirányzata 
javára 6 861 571 165 forint,

bb) a  2023. évi központi költségvetés Gazdaság-újraindítási Alap fejezet országos közúthálózat 
felújítását finanszírozó előirányzata javára 1 143 571 500 forint;

Felelős:  pénzügyminiszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:  a  ba)  pont tekintetében legkésőbb a  2022. évi központi költségvetés végrehajtása során, 

a felmerülés ütemében
 a bb) pont tekintetében a 2023. évi központi költségvetés tervezése során
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c) felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy kössön támogatási szerződést  
a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:  az a) alpont szerinti előirányzat megnyitását követően azonnal

d) az  Áht. 36.  § (4c)  bekezdés b)  pontjában biztosított jogkörében eljárva a  központi költségvetés  
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását 
szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 1. Közlekedési fejlesztések 
jogcímcsoport, 7. Országos közúthálózat felújítása jogcím terhére vállalható kötelezettségek mértékét 
2022–2023. évekre az alábbiak szerint állapítja meg:
da) a 2022. évre 6 858 142 094 forint,
db) a 2023. évre 1 143 000 000 forint.

 5.  A  Kormány az  Áht. 36.  § (4b)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy a  Komplex 
közútfelújítási feladatok végrehajtása érdekében az  innovációért és technológiáért felelős miniszter összesen 
legfeljebb 8 001 142 094 forint összegben kötelezettséget vállaljon.

 6.  A  térségi közúti beruházásokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról szóló 1668/2021. (IX. 28.) Korm. határozat  
(a továbbiakban: Korm. határozat) 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A  Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 36.  § (4c)  bekezdés 
a)  pontjában biztosított jogkörében eljárva a  központi költségvetés XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 
Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű 
előirányzatok alcím, Közlekedési fejlesztések jogcímcsoport, Térségi közúti beruházások jogcím terhére vállalható 
kötelezettségek mértékét
a) 2022-ben az 1. melléklet szerinti táblázat C oszlopában,
b) 2023-ban az 1. melléklet szerinti táblázat D oszlopában,
c) 2024-ben az 1. melléklet szerinti táblázat E oszlopában,
d) 2025-ben az 1. melléklet szerinti táblázat F oszlopában,
e) 2026-ban az 1. melléklet szerinti táblázat G oszlopában,
f ) 2027-ben az 1. melléklet szerinti táblázat H oszlopában
szereplő soronkénti részösszegek összegében állapítja meg.”

 7.  A Korm. határozat 1. pontja a következő d) alponttal egészül ki:
(A Kormány – tekintettel)
„d) a  komplex közútfelújítási és -fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló  
1820/2021. (XI. 25.) Korm. határozat 3. pontjában foglalt közútfejlesztésekre”
[(a továbbiakban együtt: kormányhatározatok) a következőkről dönt.]

 8.  A Korm. határozat 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 9.  A  Debrecen 2030-ig szóló fejlesztési koncepciója 2020–2023. évi pénzügyi támogatásának megvalósításáról szóló  

1292/2020. (VI. 10.) Korm. határozat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„11. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  9.  pont szerinti közlekedésfejlesztési 
szakági forrásokat támogatási jogviszony keretében biztosítsa elszámolási és a  fel nem használt rész tekintetében 
visszafizetési kötelezettséggel a  NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság, 
valamint a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság számára;

Felelős:  innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:  a források rendelkezésre állását követő 60 napon belül
Az elszámolási és visszafizetési kötelezettség tekintetében
Felelős:  innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:  a  9.  pont 9.1. és 9.2.  alpontja tekintetében az  elszámolási és visszafizetési kötelezettség 

a támogatási jogviszony keretében rögzített felhasználási időszakot követően
 a 9. pont 9.3. alpontja tekintetében az elszámolási kötelezettség 2023. szeptember 30.
 a 9. pont 9.4. alpontja tekintetében az elszámolási kötelezettség 2023. december 31.
 a 9. pont 9.3 és 9.4. alpontja tekintetében a visszafizetési kötelezettség 2023. december 31.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1820/2021. (XI. 25.) Korm. határozathoz

A Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 5. sorral egészül ki:

(A B C D E F G H I

1.
Kapcsolódó 

kormányhatározat száma 

2021. évi 

költségvetési év

2022. évi 

költségvetési év

2023. évi 

költségvetési év

2024. évi 

költségvetési év

2025. évi 

költségvetési év

2026. évi 

költségvetési év

2027. évi 

költségvetési év
Összesen)

5.
1820/2021. (XI. 25.)  

Korm. határozat  
3. pontja

5 700 000 000 18 000 000 000 24 765 082 329 12 287 799 701 0 0 0 60 752 882 030
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A Kormány 1821/2021. (XI. 25.) Korm. határozata
egyes felzárkózással és vízüggyel kapcsolatos kormányhatározatok módosításáról

 1.  A Társadalmi Felzárkózási és Cigányügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1199/2010. (IX. 29.) Korm. határozat 
(a továbbiakban: Korm. határozat1.) 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. A  TFCTB elnöke a  Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára. A  TFCTB társelnöke a  diagnózis alapú 
felzárkózási roma stratégia előkészítésének és végrehajtásának koordinálásáért felelős miniszterelnöki biztos és 
a roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos.”

 2.  A Korm. határozat1. 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. A  TFCTB szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik. A  TFCTB ülését a  TFCTB elnöke, az  elnök 
akadályoztatása esetén a roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos mint a TFCTB társelnöke – a TFCTB Titkársága 
útján – hívja össze. A TFCTB rendkívüli ülésének összehívását bármely bizottsági tag az indok és napirend egyidejű 
megjelölésével kezdeményezheti a TFCTB elnökénél.”

 3.  A  Roma Koordinációs Tanács (ROK-T) létrehozásáról szóló 1102/2011. (IV. 15.) Korm. határozat (a továbbiakban: 
Korm. határozat2.) 4. pontja a következő v) alponttal egészül ki:
(A Tanács 33 tagú testület, amelynek tagjai:)
„v) a belügyminiszter által felkért, a roma kapcsolatok koordinációjában jártas személy.”

 4.  A Korm. határozat2. 6a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6a. A  Tanács összehangolt működése érdekében elnökséget működtet, amelynek tagjai a  4.  pont a)–f ), i), t) és 
v)  alpontjában meghatározott személyek. Az  elnökség javaslatot tesz a  Tanács ülésének napirendjére és éves 
munkatervére.”

 5.  A Korm. határozat2. 4. pont nyitó szövegrészében a „33” szövegrész helyébe a „34” szöveg lép.
 6.  A  Felzárkózást Segítő Gazdasági Fórum létrehozásáról szóló 1548/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat (a továbbiakban: 

Korm. határozat3.) 4. pontja a következő j) alponttal egészül ki:
(A Fórum tagjai:)
„j) a roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos.”

 7.  A Korm. határozat3. 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. A  Fórum elnöke a  belügyminiszter. A  Fórum alelnöke a  Belügyminisztérium társadalmi felzárkózásért felelős 
helyettes államtitkára és a roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos, társelnöke a vállalatok által megjelölt tag.”

 8.  A Roma Szakkollégiumi Tanács létrehozásáról és működéséről szóló 1882/2017. (XI. 30.) Korm. határozat 3. pontja 
a következő d) alponttal egészül ki:
(A Tanács tagjai)
„d) a roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos,”

 9.  A  Pásztó és térsége árvízvédelmi biztonságának megteremtése érdekében szükséges előkészítési, tervezési 
feladatok forrásának biztosításáról szóló 1373/2019. (VI. 25.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat4.) 
8. pont a) alpontjában a „2021. április 30.” szövegrész helyébe a „2023. június 30.” szöveg lép.

 10.  A Korm. határozat4. 8. pont b) alpontjában a „2021. április 30.” szövegrész helyébe a „2023. július 31.” szöveg lép.
 11.  A Korm. határozat4. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 12.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1821/2021. (XI. 25.) Korm. határozathoz
„2. melléklet az 1373/2019. (VI. 25.) Korm. határozathoz

  A B C D E F

1. Beruházás megnevezése

A finanszírozni kívánt,  

a Rendelet 2. §  

(2) bekezdése szerinti 

előkészítési fázisok

Bruttó előkészítési 

költség 

(forint)

Az előkészítési fázis 

megvalósítási határideje
Beruházás tervezett helyszíne

Beruházás során létrejött építmény jövőbeni 

vagyonkezelője, üzemeltetője és használója

2.

Mederrendezési 
feladatok (Zagyva 
befogadó szakasza, 
Kövicses-patak és  
a Csörgő-patak)

a), c), f ), g), n), o), 
p) pont

35 700 000 2023. 06. 30.
Pásztó, valamint Hasznos és 
Mátrakeresztes településrészek

Állami szakaszok: Közép-Duna-völgyi Vízügyi 
Igazgatóság 
Belterületi szakaszok: Pásztó Város 
Önkormányzata

3.
Csörgő-völgyi 
záportározó 

a), c), f ), g), n) pont 35 700 000 2021. 03. 31. Mátraszentimre –

4. Hasznos II. víztározó 
a), c), f ), g), n), o), 

p) pont
47 600 000 2023. 06. 30. Hasznos II. tározó területe –

5. Összesen   119 000 000      
”
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A Kormány 1822/2021. (XI. 25.) Korm. határozata
a taszári repülőtér hasznosításával összefüggő intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a taszári repülőtér területének kereskedelmi, ipari és logisztikai célú hasznosításával kereskedelmi repülőtér 

kialakítása érdekében;
 2. az 1. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 35. § (2) bekezdés 

n)  pontja alapján úgy határoz, hogy a  taszári repülőtér területének a  Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában álló, 
az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Taszár külterület 06, 012, 014, 015, 020, 016/2, 022/2, 022/4, 026/3, 036/2, 037/1, 
043/2 és Taszár belterület 224/4, 376, Zimány külterület 012, 013, 018, 058, 065, 011/2, 014/2, 014/3, 048/2, 048/3, 
064/2, Orci külterület 024/2, 025, 026/3, Kaposhomok külterület 037/3 és Kaposhomok zártkert 325, 449, 508/2, 
Kaposkeresztúr külterület 0107/2, 0107/3 és Kaposkeresztúr zártkert 1314/2, valamint a Magyar Állam 9/20 arányú 
tulajdonában álló Taszár külterület 037/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanok versenyeztetés mellőzésével, 
legalább a független ingatlanforgalmi szakértő által megállapított forgalmi értéken kerüljenek értékesítésre;

 3. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zártkörűen működő Részvénytársaság útján – gondoskodjon az  1.  pontban meghatározott cél megvalósításához 
szükséges, a  2.  pont szerinti ingatlanok tulajdonjogának átruházására irányuló adásvételi szerződés megkötéséről 
az SGF Silu Global Fund Holding Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (cégjegyzékszám: 01-10-141394).

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: 2021. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1823/2021. (XI. 25.) Korm. határozata
a Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati Tőkealapról szóló 1260/2020. (V. 27.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati Tőkealapról szóló 1260/2020. (V. 27.) Korm. határozat [a továbbiakban: 
1260/2020. (V. 27.) Korm. határozat] 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány a  Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány tevékenységének bővítése és Magyarország környezet- és 
klímavédelmi céljainak elérése érdekében)
„2. egyetért azzal, hogy a  Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány (székhely: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2., 
nyilvántartási szám: 01-01-0012358) a  KBKB Kék Bolygó Klímavédelmi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságban (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 59., cégjegyzékszám: 01-10-140361) megvalósítandó 
tőkeemelés útján
a) a Tőkealap részére 2 500 000 000 forintot tőkeként, valamint
b) a Tőkealap céljainak eléréséhez, valamint a  célok érdekében felmerülő kiadásokra, 2 950 000 000 forintot 
biztosítson;”

 2. Az 1260/2020. (V. 27.) Korm. határozat 3. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány a  Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány tevékenységének bővítése és Magyarország környezet- és 
klímavédelmi céljainak elérése érdekében
felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  2.  pontban foglaltak megvalósítása érdekében a  Kék Bolygó Klímavédelmi 
Alapítvány részére)
„b) 2021-ben a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1.  melléklet  
XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. A  2007–2013. évek közötti operatív 
programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése alcím terhére 2 950 000 000 forint”
(nem visszatérítendő támogatást biztosítson.)

 3. Az 1260/2020. (V. 27.) Korm. határozat 3. pontjában a „2021. június 30.” szövegrész helyébe az „azonnal” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1824/2021. (XI. 25.) Korm. határozata
a sárszentmihályi óvoda kivitelezéséhez szükséges forrás biztosításáról

A Kormány
 1. támogatja az  egyes kiemelt térségi fejlesztések előkészítésének támogatásáról szóló 1711/2020. (X.  30.) 

Korm.  határozat alapján előkészített sárszentmihályi óvoda beruházást (a  továbbiakban: Beruházás) az  ingatlan-
nyilvántartás szerinti Sárszentmihály belterület 155 helyrajzi számú ingatlanon;

 2. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2021.  évi központi költségvetéséről szóló 2020.  évi XC.  törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 42. Sárszentmihály 
Községi Önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása címmel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 3. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 591 191 761 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli 

el a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi 
tartalékok alcím, 1.  Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoport (a  továbbiakban: GÚP  előirányzat) terhére, 
a  Kvtv. 1.  melléklet IX.  Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 42.  Sárszentmihály Községi Önkormányzat 
köznevelési feladatainak támogatása cím javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 4. a Kvtv. 17.  §-a, valamint a  4.  mellékletében foglalt táblázat 7.  pontja alapján jóváhagyja a  GÚP  előirányzatnak 

a 3. pont szerinti átcsoportosítás alapján az eredeti előirányzaton felül – az eddig jóváhagyott összegen túl további – 
591 191 761 forinttal történő túlteljesülését;

 5. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  3.  pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, a  Beruházás 
megvalósítása érdekében, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül vissza nem térítendő egyedi támogatást 
nyújtson Sárszentmihály Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Kedvezményezett) részére támogatási előlegként, 
a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

 6. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter az  5.  pont szerinti egyedi költségvetési támogatást a  támogatói okirat 
kiadását követően folyósítsa a Kedvezményezett számára.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2021. évi 214. szám

 
9771

1. melléklet az 1824/2021. (XI. 25.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
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

394217 42 Sárszentmihály Községi Önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 591 191 761

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
1 Központi kezelésű előirányzatok

1 Központi tartalékok
385484 1 Gazdaság-újraindítási programok

K5 Egyéb működési célú kiadások -591 191 761

forintban

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

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

hatása

forintban

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

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

hatása

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 591 191 761 591 191 761

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

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

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

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár  1 példány

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

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 Kormány 1825/2021. (XI. 25.) Korm. határozata
a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház beruházásának támogatásához szükséges forrás biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház beruházásának támogatásához szükséges forrás biztosításával;
 2.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  miniszterelnök általános helyettese bevonásával 

az  1.  pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében gondoskodjon a  2021. évben szükséges  
180 090 000 forint többletforrás biztosításáról a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló  
2020. évi XC. törvény 1. melléklet LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet, 4. Nemzetpolitikai célú támogatások cím javára 
180 000 000 forint, valamint az 5. Működési célú kifizetések cím javára 90 000 forint összegben;

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: azonnal
 3.  felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét, hogy – a  Bethlen Gábor Alap irányításáért felelős Bizottság útján – 

gondoskodjon az 1. pontban meghatározott támogatási cél megvalósításáról.
Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: a 2. pont szerinti forrás biztosítását és rendelkezésre állását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1826/2021. (XI. 25.) Korm. határozata
a Demokrácia Központ Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:4. §-a és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és 
egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdése alapján a következő határozatot hozza:

 1.  A Kormány
a) módosítja a  Demokrácia Központ Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) alapító okiratát  

(a továbbiakban: alapító okirat), és elfogadja az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövegét,
b) felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak 

a  Kormány nevében történő aláírása tárgyában, valamint az  alapító okirat módosításának bírósági 
nyilvántartásba vétele iránti eljárásban az alapító Kormány nevében és képviseletében eljárjon.
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

 2.  A  Kormány felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert és az  igazságügyi minisztert, hogy a  Közalapítvány 
módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a  bírósági nyilvántartásba vételt követően  
a Magyar Közlöny mellékleteként kiadott Hivatalos Értesítőben tegye közzé.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
 igazságügyi miniszter
Határidő: a Fővárosi Törvényszék határozatának jogerőre emelkedését követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1827/2021. (XI. 25.) Korm. határozata
az illegális bevándorlással összefüggésben a Litván Köztársaságnak történő segítségnyújtásról

A Kormány elkötelezett szándéka az  Európai Unióba irányuló illegális migráció megakadályozása, valamint a  külső határok 
hatékony eszközökkel való védelme. A külső szárazföldi határokkal rendelkező tagállamokkal való közös szolidaritás jegyében, 
a litván–belarusz határon kialakult migrációs helyzetre tekintettel a Kormány
 1. támogatja a  litván külső szárazföldi határok műszaki határzárral történő megerősítését, ezért az  állami vagyonról 

szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés b) pontja alapján, a 36. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, 
az állam tulajdonában és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának vagyonkezelésében álló, 1. melléklet 
szerinti vagyonelemek tulajdonjogának ingyenes átruházásáról dönt a Litván Köztársaság részére;

 2. felhívja a  belügyminisztert, hogy az  irányítása alatt álló Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának 
közreműködésével, az  átadás-átvétel megvalósításának céljából vegye fel a  kapcsolatot a  kijelölt átvevővel, és 
gondoskodjon az átadás-átvétel megvalósításáról;

Felelős:  belügyminiszter
Határidő:  azonnal

 3. felhívja a belügyminisztert, hogy a segítségnyújtás keretében biztosítson a büntetés-végrehajtási szervezet személyi 
állományából az illegális migrációval összefüggő szakkérdésekben történő közreműködéshez szakértő személyeket, 
és e  személyek segítségével a  litván fél belföldi tájékoztatásához, felkészítéséhez, valamint a  folyamatos szakmai 
konzultáció biztosításához szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős:  belügyminiszter
Határidő:  azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1827/2021. (XI. 25.) Korm. határozathoz

A 15 km hosszú ideiglenes biztonsági határzár megépítéséhez szükséges, átadásra kerülő vagyonelemek

Sorszám Megnevezés Mennyiség

1. Oszlop 4,5 m 3000 db

2. Oszlop 5,5 m 330 db

3. Drótfonat 1005 tekercs

4. NATO drót 1500 tekercs

5. Vezetőhuzal 4 mm 7500 kg

6. Vezetőhuzal 3,1 mm 900 kg

7. Egyéb szerelési anyagok (hilti patron, hiltiszeg, rögzítőlemez, hattyúnyak, feszítőszem stb.) 15 egység
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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 80/2021. (XI. 25.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás létrehozására adott 
felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
az  innovációért és technológiáért felelős miniszternek a  külgazdasági és külügyminiszterrel egyetértésben tett előterjesztése 
alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás 

(a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
 2. felhatalmazom az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – az  érintett miniszterekkel 

egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, vagy az  általa kijelölt személyt, hogy 

a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 5. felhívom az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, a  külgazdasági és külügyminisztert, valamint 

az  igazságügyi minisztert, hogy a  Megállapodás létrehozását követően a  Megállapodás szövegének végleges 
megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 81/2021. (XI. 25.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és Szingapúr Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös 
védelméről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a belügyminiszter és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya és Szingapúr Kormánya között a  minősített adatok cseréjéről és kölcsönös 

védelméről szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) létrehozásával;
 2. felhatalmazom a  belügyminisztert, hogy – az  érintett miniszterekkel egyetértésben – a  tárgyalásokon részt vevő 

személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom a  belügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások eredményeként előálló 

szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 5. felhívom a  belügyminisztert és a  külgazdasági és külügyminisztert, valamint az  igazságügyi minisztert,  

hogy az  Egyezmény létrehozását követően az  Egyezmény szövegének végleges megállapítására való 
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök


	A Kormány 640/2021. (XI. 25.) Korm. rendelete
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	A Kormány 642/2021. (XI. 25.) Korm. rendelete
	a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

	A Kormány 643/2021. (XI. 25.) Korm. rendelete
	az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó intézmények körének bővítéséről

	A Kormány 644/2021. (XI. 25.) Korm. rendelete
	a Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről szóló 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

	A Magyar Nemzeti Bank elnökének 60/2021. (XI. 25.) MNB rendelete
	a „Pilinszky János” ezüst emlékérme kibocsátásáról

	A Magyar Nemzeti Bank elnökének 61/2021. (XI. 25.) MNB rendelete
	a „Pilinszky János” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

	A belügyminiszter 41/2021. (XI. 25.) BM rendelete
	a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról

	Az igazságügyi miniszter 14/2021. (XI. 25.) IM rendelete
	az igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről szóló 4/2015. (III. 3.) IM rendelet módosításáról

	A külgazdasági és külügyminiszter 37/2021. (XI. 25.) KKM rendelete
	az Információs Hivatalban alkalmazandó egészségügyi szakdolgozói pótlékról

	A Kormány 1818/2021. (XI. 25.) Korm. határozata
	a Nagyértékű gyógyszerfinanszírozási jogcímről történő kifizetések 2021. évi fedezetének biztosításáról

	A Kormány 1819/2021. (XI. 25.) Korm. határozata
	a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 2021. évi biztosításához szükséges fejezeten belüli 
előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1820/2021. (XI. 25.) Korm. határozata
	a komplex közútfelújítási és -fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1821/2021. (XI. 25.) Korm. határozata
	egyes felzárkózással és vízüggyel kapcsolatos kormányhatározatok módosításáról

	A Kormány 1822/2021. (XI. 25.) Korm. határozata
	a taszári repülőtér hasznosításával összefüggő intézkedésekről

	A Kormány 1823/2021. (XI. 25.) Korm. határozata
	a Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati Tőkealapról szóló 1260/2020. (V. 27.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1824/2021. (XI. 25.) Korm. határozata
	a sárszentmihályi óvoda kivitelezéséhez szükséges forrás biztosításáról

	A Kormány 1825/2021. (XI. 25.) Korm. határozata
	a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház beruházásának támogatásához szükséges forrás biztosításáról

	A Kormány 1826/2021. (XI. 25.) Korm. határozata
	a Demokrácia Központ Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

	A Kormány 1827/2021. (XI. 25.) Korm. határozata
	az illegális bevándorlással összefüggésben a Litván Köztársaságnak történő segítségnyújtásról

	A miniszterelnök 80/2021. (XI. 25.) ME határozata
	a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

	A miniszterelnök 81/2021. (XI. 25.) ME határozata
	a Magyarország Kormánya és Szingapúr Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
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