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III.

5781

Kormányrendeletek

A Kormány 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelete
a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején
alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) Az egészségügyi intézmény területén a kötelező maszkviselés szabályait az egészségügyért felelős miniszter
rendeletben állapítja meg.
(2) A szociális intézmény területén a kötelező maszkviselés szabályait a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős
miniszter rendeletben állapítja meg.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott eseten kívül orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy
más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) bárki jogosult használni, és a maszkhasználat senki
számára sem tiltható meg.”
2. §

(1) Az R1. 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Rendezvényt szervezni, illetve tartani az e rendeletben meghatározott szabályok szerint megengedett.
(2) Rendezvény helyszínén az e rendeletben meghatározott esetben és szabályok szerint a tartózkodás
megengedett.”
(2) Az R1. 5. §-a a következő (4d) bekezdéssel egészül ki:
„(4d) E rendelet alkalmazásában nem minősül rendezvénynek a kulturális esemény, ha az előadó-művészet valamely
ágának fellépése céljából megtartott esemény
a) az e művészet céljára rendelt helyszínen kerül megtartásra,
b) előre megváltott ülőhelyre szóló jegy ellenében látogatható, és
c) a néző az előadás időtartama alatt az előre megváltott ülőhelyén köteles tartózkodni.”

3. §		
Az R1. 22. § (2) és (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Ha a rendőrség az ellenőrzés során, vagy a rendőrség a katona értesítése alapján a 6. § (2b) bekezdése, a 6/A. §
(4) bekezdése, a 6/C. § (5) és (7) bekezdése, a 6/E. § (5) bekezdése, illetve a 7. § szerinti kötelezettség megszegéséről
szerez tudomást, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 38/B. §-ától eltérően
a) 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki,
b) a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra
ideiglenesen bezárathatja.
(2a) Ha a rendőrség az ellenőrzés során, vagy a rendőrség a katona értesítése alapján a 6/B. § (7) és (8) bekezdése
szerinti kötelezettség megszegéséről szerez tudomást, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi
CXCIV. törvény 38/B. §-ától eltérően
a) 200 000 forinttól 3 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki,
b) a zenés, táncos rendezvény helyszínét legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.”
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4. §		
Az R1. 23. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Szabstv. 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki]
„a) a 6/B. § (3) és (4) bekezdésében, a 6/C. § (2) bekezdés b) pontjában, illetve a 6/C. § (3) bekezdésében”
(meghatározott védelmi intézkedést megszegi.)
5. §		
Az R1. 15. alcíme a következő 24/A. és 24/B. §-sal egészül ki:
„24/A. § Felhatalmazást kap az egészségügyért felelős miniszter, hogy az egészségügyi intézmény területén
a maszkviselés szabályait rendeletben állapítsa meg.
24/B. § Felhatalmazást kap a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter, hogy a szociális intézmény területén
a maszkviselés szabályait rendeletben állapítsa meg.”
6. §		
Az R1. a következő 28/I. §-sal egészül ki:
„28/I. § A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején
alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 365/2021. (VI. 30.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) hatálybalépését megelőző napon hatályos 1. §-ra, 2. §-ra, 5–6/C. §-ra,
8. §-ra, 10. §-ra, valamint 12–13/A. §-ra tekintettel az R7. hatálybalépését megelőző napon hatályos 22. és 23. §
alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint
kell elbírálni.”
7. §		
Az R1.
a)
6/A. § (2) bekezdés a) pontjában a „kétszáz” szövegrész helyébe a „négyszáz” szöveg,
b)
6/A. § (2) bekezdés b) pontjában az „ötven” szövegrész helyébe a „száz” szöveg,
c)
6/C. § (7) bekezdésében az „A (2)–(4)” szövegrész helyébe az „A (2) és (3)” szöveg
lép.
8. §		
Hatályát veszti az R1.
a)
bevezető része az R1. bevezető rész utolsó mondata kivételével,
b)
bevezető rész utolsó mondatában a „fenti döntések végrehajtása céljából – általánosan kötelező magatartási
szabályként – a” szövegrész,
c)
1. alcím címében a „megerősítése” szövegrész,
d)
2. §-a,
e)
5. § (4b) bekezdése,
f)
5. § (4c) bekezdésében az „Az ilyen helyszínen való tartózkodásra, szolgáltatásnyújtásra e rendeletnek
a vendéglátó üzlet kerthelyiségére vagy teraszára vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.” szövegrész,
g)
5. § (5) bekezdése,
h)
6. § (2d) és (2e) bekezdése,
i)
6. § (2g) bekezdésében az „ , így zenés, táncos rendezvényt tilos szervezni, tartani, illetve tilos a zenés, táncos
rendezvény helyszínén – az e rendeletben meghatározott kivétellel – tartózkodni” szövegrész,
j)
6/A. § (5)–(14) bekezdése,
k)
6/B. § (5) bekezdésében az „ , azzal, hogy – a fellépők kivételével – a zenés, táncos rendezvény teljes
időtartama alatt az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon köteles maszkot viselni” szövegrész,
l)
6/C. § (4) bekezdése,
m)
4. alcíme,
n)
6–8. alcíme,
o)
28. §-a.

2. A veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos
intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt
elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása
9. §		
Hatályát veszti a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos
intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt
működési rendjéről szóló 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet 11. §-a.
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3. A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet módosítása
10. §		
A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.)
a következő 16/E. §-sal egészül ki:
„16/E. § A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején
alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 365/2021. (VI. 30.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) hatálybalépését megelőző napon hatályos 7. §-ra tekintettel
az R4. hatálybalépését megelőző napon hatályos 9. és 10. § alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó
kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.”
11. §		
Hatályát veszti az R2.
a)
1. alcíme,
b)
5. alcíme,
c)
6. alcíme,
d)
14. §-a.

4. A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló
144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása
12. §		
A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R3.) a következő 10/B. §-sal egészül ki:
„10/B. § A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején
alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 365/2021. (VI. 30.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) hatálybalépését megelőző napon hatályos 5. §-ra, valamint 7. §-ra tekintettel
az R1. hatálybalépését megelőző napon hatályos 9. és 10. § alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó
kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.”
13. §		
Hatályát veszti az R3. 1–3. alcíme.

5. A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozata kapcsán
a sportrendezvényekre vonatkozó egyes szabályokról szóló 202/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet
módosítása
14. §		
A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozata kapcsán a sportrendezvényekre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 202/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 3. alcíme a következő 4/A. §-sal
egészül ki:
„4/A. § A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején
alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 365/2021. (VI. 30.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) hatálybalépését megelőző napon hatályos 1. §-ra tekintettel
az R. hatálybalépését megelőző napon hatályos 3. és 4. § alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó
kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.”
15. §		
Hatályát veszti az R4. 1. és 2. alcíme.

6. A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó horgászatra vonatkozó speciális szabályokról szóló
214/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése
16. §		
Hatályát veszti a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó horgászatra vonatkozó speciális szabályokról szóló
214/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet.
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7. Az egyes labdarúgó mérkőzések megrendezésére vonatkozó eltérő szabályokról szóló
288/2021. (V. 28.) Korm. rendelet módosítása
17. §		
Hatályát veszti az egyes labdarúgó mérkőzések megrendezésére vonatkozó eltérő szabályokról szóló 288/2021.
(V. 28.) Korm. rendelet
a)
5. § (2) bekezdése,
b)
5. § (3) bekezdésében az „– a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésétől eltérően –” szövegrész,
c)
5. § (4) bekezdésében az „– a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésétől eltérően –” szövegrész,
d)
6. § (2) és (3) bekezdése.

8. Az egyes autóversenyek megrendezésére vonatkozó eltérő szabályokról szóló
329/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet módosítása
18. §		
Hatályát veszti az egyes autóversenyek megrendezésére vonatkozó eltérő szabályokról szóló 329/2021. (VI. 10.)
Korm. rendelet 4. § (2) és (3) bekezdése.

9. Záró rendelkezések
19. §

(1) Ez a rendelet az ötmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának
napját követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésének naptári napját az élet és vagyonbiztonság védelméért felelős miniszter annak ismertté
válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 366/2021. (VI. 30.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt az uniós digitális Covid-igazolvány kiállításával kapcsolatos egyes kérdésekről
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 11. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
a 12. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A Kormány a Covid–19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis,
Covid–19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának,
ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi
rendelet (a továbbiakban: EUr.) szerinti uniós digitális Covid-igazolvány (a továbbiakban: digitális Covid-igazolvány)
kiállításáért felelős szervként Budapest Főváros Kormányhivatalát (a továbbiakban: kiállító szerv) jelöli ki.
(2) A kiállító szerv az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT) működtetőjének
adatfeldolgozóként történő bevonásával látja el az (1) bekezdés szerinti feladatát.

2. §

(1) A kiállító szerv a digitális Covid-igazolvány kiállítása érdekében jogosult – ha az nem áll a kiállító szerv
rendelkezésére – a digitális Covid-igazolványon az EUr. szerint feltüntetendő adatokat az elektronikus
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban:
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Eüsztv.) szerinti elsődleges információforrásból – a technikai lehetőségek fennállása esetén automatikus
információátadással – átvenni.
A kiállító szerv a digitális Covid-igazolványon az EUr. szerint feltüntetendő adatokat az elsődleges információforrás
akadályoztatása esetén másodlagos információforrásból is átveheti.
Az Eüsztv. 60. § (3) bekezdésétől eltérően e § alkalmazásában elsődleges információforrásnak kell tekintetni
bármilyen olyan közfeladatot ellátó vagy egészségügyi tevékenységet végző szervet vagy személyt,
a)
amelynél vagy akinél az adat az általa vezetett közhiteles nyilvántartásban szerepel,
b)
amelynél vagy akinél az adat a közfeladata ellátása vagy egészségügyi tevékenysége során keletkezett, vagy
c)
amely vagy aki tekintetében jogszabály az elsődleges információforrás megjelölésével így rendelkezik.
A kiállító szerv – ha az adat az EESZT-ben nem áll rendelkezésre – jogosult a digitális Covid-igazolványra
jogosult (a továbbiakban: érintett) név- és születési idő adatát igényelni – szükség esetén az összerendelési
nyilvántartás szolgáltatás útján – a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető szervtől, a személyiadat- és
lakcímnyilvántartásban nem szereplő érintett esetén az idegenrendészeti nyilvántartásokból.
Ha az érintett Társadalombiztosítási Azonosító Jele (a továbbiakban: TAJ-szám) az EESZT-ben nem áll rendelkezésre,
a kiállító szerv jogosult az érintett TAJ-számát az azt képző szervtől – szükség esetén az összerendelési nyilvántartás
szolgáltatás útján – átvenni.

3. §

(1) A kiállító szerv a digitális Covid-igazolványt az érintett kérelmező választása szerint
a)
elektronikus formátumban vagy
b)
papíralapú formátumban (a továbbiakban: papíralapú igazolvány)
állítja ki.
(2) A kiállító szerv a digitális Covid-igazolványt az érintett számára az EESZT-ben rendelkezésre álló adatai alapján
állítja ki.
(3) A papíralapú igazolvány a kiadmányozásra jogosult aláírása és a kiállító szerv bélyegzőlenyomata hiányában
is hiteles, ha az megfelel az EUr.-ben foglalt feltételeknek, és az EUr. szerinti interoperábilis vonalkód informatikai
eszközzel történő kiolvasása megerősíti a benne foglalt adatokat.

4. §

(1) A TAJ-számmal rendelkező érintett a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti digitális Covid-igazolványt az Eüsztv.
szerint a Kormány által kötelezően biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással történő azonosítást követően
mobiltelefonos applikációban, valamint az EESZT portálján letölthető formátumban is kérheti.
(2) Az EUr. 5. cikke szerinti oltási igazolványt az érintett a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021.
(II. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet] szerinti, oltottságát igazoló védettségi
igazolványának a 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés g) pontja szerinti adatán keresztül elérhető
internetes oldalon is beszerezheti.
(3) A papíralapú igazolványt az Eüsztv. szerint a Kormány által kötelezően biztosított elektronikus azonosítási
szolgáltatással történő azonosítást követően az EESZT Lakossági Portáljáról az érintett saját maga kinyomtathatja,
amely hiteles, ha az megfelel az EUr.-ben foglalt feltételeknek, és az EUr. szerinti interoperábilis vonalkód
informatikai eszközzel történő kiolvasása megerősíti a benne foglalt adatokat.

5. §

(1) Az érintett a 4. §-ban foglaltakon túl a digitális Covid-igazolványt a kiállító szervhez személyesen vagy írásban
benyújtott kérelme útján is igényelheti.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell az érintett természetes személyazonosító adatait, valamint – ha azzal
rendelkezik – a TAJ-számát.
(3) Ha az érintett TAJ-számmal nem rendelkezik, a kérelemnek tartalmaznia kell az érintett azon, a személyazonosság
igazolására alkalmas hatósági igazolványának a számát, amelyet a digitális Covid-igazolványára okot adó,
az EUr. szerint a digitális Covid-igazolvány kiállítására alapul szolgáló körülmény egészségügyi ellátása során
az egészségügyi szolgáltatónak megadott.

6. §

(1) A kiállító szerv az 5. §-ban foglalt kérelemről automatikus döntéshozatal útján dönt.
(2) Az érintett kérelmére a kiállító szerv
a)
a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolványt az Eüsztv. szerinti biztonságos kézbesítési szolgáltatási
tárhelyére küldi meg,
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b)

a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolványt az érintett vagy képviselője személyes megjelenése esetén
– ha a kiállítás jogszabályi feltételei fennállnak – a személyes megjelenés során átadja,
c)
a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolványt postai úton kézbesíti, ha a b) pontban foglaltak szerint annak
átadására nem kerül sor.
(3) Ha a kiállító szerv az eljárása során azt észleli, hogy az érintett EESZT-ben tárolt adatai nem egyeznek meg
a kérelemben foglaltakkal, akkor a kiállító szerv rövid úton haladéktalanul felszólítja az EUr. szerint a digitális
Covid-igazolvány kiállítására alapul szolgáló körülmény egészségügyi ellátása során eljáró egészségügyi szolgáltatót
az EESZT-ben tárolt adatok soron kívüli egyeztetésére, felülvizsgálatára, kijavítására. Az egészségügyi szolgáltató
az adatok felülvizsgálatát, kijavítását soron kívül, legfeljebb a felszólítást követő 72 órán belül elvégzi. Ezen eljárásba
szükség esetén az érintett bevonható.
(4) A kiállító szerv által megküldött digitális Covid-igazolványnak tartalmában és formájában meg kell egyeznie a 4. §
szerinti, az érintett által letölthető, illetve kinyomtatható Covid-igazolvánnyal.
7. §		
Az e rendelet szerint benyújtott kérelmek esetében a kormányablak a kiállító szerv nevében a fővárosi és megyei
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 48. §
(1) bekezdése alapján jár el.
8. §

(1) Az EUr. 8. cikk (1) bekezdése szerinti kérelem esetén az e §-ban foglalt eltérésekkel kell eljárni.
(2) Az EUr. 8. cikk (1) bekezdése szerinti kérelmet benyújthatja
a)
az a személy, aki külföldön kapott oltása tekintetében a 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti védettségi
igazolványra jogosult,
b)
az a személy, aki olyan állam által kiállított védettségi igazolással rendelkezik, amely állam által
kiállított védettségi igazolást Magyarország elismeri és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter
a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésében kiadott rendeletében megállapította.
(3) A digitális Covid-igazolvány kiállítását az érintett csak a kiállító szervnél, illetve a 7. § szerinti szervnél kérelmezheti.
(4) A kérelemnek tartalmaznia kell az érintett természetes személyazonosító adatait, személyazonosság igazolására
alkalmas hatósági igazolványa számát, valamint a külföldi hatóság vagy az oltást végző egészségügyi szolgáltató
által kiállított, az oltás tényének magyar vagy angol nyelvű igazolását, ennek hiányában más idegen nyelvű
igazolásának hiteles magyar fordítását, azzal, hogy az igazolásnak tartalmaznia kell az EUr. Melléklete (1) bekezdés
c)–j) pontjában meghatározottakat.
(5) A kiállító szerv a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált oltóanyag beadásának igazolása
esetén állítja ki a digitális Covid-igazolványt.
(6) E § szerinti kérelem esetén automatikus döntéshozatali eljárásnak nincs helye.
(7) A kiállító szerv a (2) bekezdés szerinti kérelem esetén intézkedik, hogy a feladat- és hatáskörrel rendelkező
egészségügyi szolgáltató a (4) bekezdés szerinti igazolást az EESZT-ben rögzítse. A digitális Covid-igazolványt
a kiállító szerv e rögzített adatok alapján állítja ki.
(8) A (2) bekezdés szerinti kérelem esetén a digitális Covid-igazolvány a 4. § (1) bekezdése szerinti módon nem
érhető el.

9. §		
A 8. §-ban meghatározott kérelem kivételével az érintett részére – az érintett kérésére – a papíralapú igazolványt
– egészségügyi ellátás keretében – az érintett háziorvosa kinyomtatja.
10. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. július 1-jén lép hatályba.
(2) A 11. § 2021. július 15-én lép hatályba.
(3) A 4. § (2) bekezdése, a 8. § és a 14. § (2) bekezdése 2021. augusztus 9-én lép hatályba.

11. §

(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.
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12. §
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(1) A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet] 1. §-a a következő (3d)–(3f ) bekezdéssel egészül ki:
„(3d) A védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű, ha az érintett a Covid–19-világjárvány idején a szabad
mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid–19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó
igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló,
2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: EUr.) szerinti uniós digitális
Covid-igazolvány (a továbbiakban: digitális Covid-igazolvány) felmutatásával igazolja, hogy
a) a koronavírus ellen
aa) az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett,
ab) az Egészségügyi Világszervezet vészhelyzeti felhasználási engedélyt kapott oltóanyagokat tartalmazó listáján
szereplő vagy
ac) a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált
oltóanyaggal legalább egy alkalommal beoltották, és az első oltástól számított egy év még nem telt el,
b) a fertőzésen átesettség miatt védett, vagy
c) 72 óránál nem régebbi, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat
– SARS-CoV-2 PCR teszt – igazolja, hogy az érintett személy szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat
időpontjában nem volt kimutatható.
(3e) A (3d) bekezdés b) pontja szerint fertőzésen átesettség miatt védett, aki digitális Covid-igazolvánnyal igazolja,
hogy az utolsó pozitív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló, az egészségügyi szakmai szabályoknak
megfelelő molekuláris biológiai vizsgálatától – SARS-CoV-2 PCR teszt – vagy az EUr. alapján az EUr. 7. cikke szerinti
igazolványhoz elfogadható pozitív antigén gyorsteszttől számított 15 nap eltelt, és 180 nap még nem telt el.
(3f ) A koronavírus elleni védettség (3d) bekezdés szerinti igazolása során az érintett személyazonosság igazolására
alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható, a digitális Covid-igazolványt ellenőrző szerv
vagy személy jogosult az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványán és a digitális
Covid-igazolványában jelzett adatok megismerésére, azzal, hogy az adatokat – ha törvény vagy a veszélyhelyzetben
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdése alapján alkotott kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – semmilyen
módon nem rögzítheti.”
(2) A 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 4. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Az (1) bekezdés esetében – az ott meghatározottak szerint – az első, az egészségügyi szakmai szabályoknak
megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálatként – SARS-CoV-2 PCR tesztként – azt a vizsgálatot is figyelembe kell
venni, amelyet az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában végeztek el, és annak eredményét az érintett
magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja.”

13. §		
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.)
Korm. rendelet 2/A. §-a a következő (11)–(13) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű, ha a nem magyar állampolgár vagy a magyarországi
lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgár a Covid–19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése
érdekében az oltásra, tesztelésre és gyógyultságra vonatkozó interoperábilis igazolványok (uniós digitális
Covid-igazolvány) kibocsátásának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953
európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: EUr.) szerinti uniós digitális Covid-igazolvány
(a továbbiakban: digitális Covid-igazolvány) felmutatásával igazolja, hogy
a) a koronavírus ellen
aa) az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett,
ab) az Egészségügyi Világszervezet vészhelyzeti felhasználási engedélyt kapott oltóanyagokat tartalmazó listáján
szereplő vagy
ac) a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált
oltóanyaggal legalább egy alkalommal beoltották, és az első oltástól számított egy év még nem telt el, vagy
b) a koronavírus által okozott megbetegedésen (a továbbiakban: fertőzés) átesettség miatt védett.
(12) A (11) bekezdés b) pontja szerint fertőzésen átesettség miatt védett, aki digitális Covid-igazolvánnyal igazolja,
hogy az utolsó pozitív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló, az egészségügyi szakmai szabályoknak
megfelelő molekuláris biológiai vizsgálatától – SARS-CoV-2 PCR teszt – vagy az EUr. alapján az EUr. 7. cikke szerinti
igazolványhoz elfogadható pozitív antigén gyorsteszttől számított 15 nap eltelt, és 180 nap még nem telt el.
(13) A koronavírus elleni védettség (11) bekezdés szerinti igazolása során az érintett személyazonosság igazolására
alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható, a digitális Covid-igazolványt ellenőrző szerv
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vagy személy jogosult az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványán és a digitális
Covid-igazolványában jelzett adatok megismerésére, azzal, hogy az adatokat – ha törvény vagy a veszélyhelyzetben
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdése alapján alkotott kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – semmilyen
módon nem rögzítheti.”
14. §

(1) A 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (1d) és (1e) bekezdéssel egészül ki:
„(1d) Az (1) bekezdés g) pontja szerinti adat leolvasásának útján – a védettségi igazolványon szereplő adatok
hitelessége igazolása céljából – az (1) bekezdés a)–c), e) és f ) pontjában található adatok online elektronikus
felületen is megjelennek.
(1e) Oltottság tényének igazolása esetén, az Európai Unióban történő szabad mozgás joga biztosítása céljából
a védettségi igazolvány (1) bekezdés g) pontja szerinti adatának leolvasása útján az (1) bekezdés a)–f ) pontjában
foglaltakon túl megjeleníthető az érintett születési ideje, az oltóanyag típusa, valamint az oltóanyag egyes dózisai
beadásának napja.”
(2) A 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 2. § (1e) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1e) Oltottság tényének igazolása esetén az (1) bekezdés g) pontja szerinti adat leolvasása útján az online
elektronikus felületen a Covid–19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis,
Covid–19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának,
ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi
rendelet 5. cikke szerinti oltási igazolvány adatai jelennek meg.”
(3) A 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az applikáció)
„c) az oltóanyag típusát, az oltóanyag egyes dózisai beadásának napját,”
(jeleníti meg.)

15. §		
A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 1/A. §-a a következő
(7)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű, ha az érintett a Covid–19-világjárvány idején a szabad
mozgás megkönnyítése érdekében az oltásra, tesztelésre és gyógyultságra vonatkozó interoperábilis igazolványok
(uniós digitális Covid-igazolvány) kibocsátásának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i
(EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: EUr.) szerinti uniós digitális Covid-igazolvány
(a továbbiakban: digitális Covid-igazolvány) felmutatásával igazolja, hogy
a) a koronavírus ellen
aa) az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett,
ab) az Egészségügyi Világszervezet vészhelyzeti felhasználási engedélyt kapott oltóanyagokat tartalmazó listáján
szereplő vagy
ac) a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált
oltóanyaggal legalább egy alkalommal beoltották, és az első oltástól számított egy év még nem telt el, vagy
b) a koronavírus által okozott megbetegedésen (a továbbiakban: fertőzés) átesettség miatt védett.
(8) A (7) bekezdés b) pontja szerint fertőzésen átesettség miatt védett, aki digitális Covid-igazolvánnyal igazolja,
hogy az utolsó pozitív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló, az egészségügyi szakmai szabályoknak
megfelelő molekuláris biológiai vizsgálatától – SARS-CoV-2 PCR teszt – vagy az EUr. alapján az EUr. 7. cikke szerinti
igazolványhoz elfogadható pozitív antigén gyorsteszttől számított 15 nap eltelt, és 180 nap még nem telt el.
(9) A koronavírus elleni védettség (7) bekezdés szerinti igazolása során az érintett személyazonosság igazolására
alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható, a digitális Covid-igazolványt ellenőrző szerv
vagy személy jogosult az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványán és a digitális
Covid-igazolványában jelzett adatok megismerésére, azzal, hogy az adatokat – ha törvény vagy a veszélyhelyzetben
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdése alapján alkotott kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – semmilyen
módon nem rögzítheti.”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 367/2021. (VI. 30.) Korm. rendelete
a kórházparancsnoki és intézményparancsnoki feladatok ellátásának szüneteléséről
A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A kórházparancsnokról és az egészségügyi készlet védelméről szóló 72/2020. (III. 28.) Korm. rendelet, illetve
az egészségügyi készlet állagának megóvása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 287/2020. (VI. 17.)
Korm. rendelet alapján megbízott és kirendelt országos kórház-főparancsnok és országos kórházfőparancsnokhelyettes tevékenysége, valamint a kórházparancsnokok kórházparancsnoki és intézményparancsnoki tevékenysége
2021. szeptember 15. napjáig szünetel.
2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2021. szeptember 16-án hatályát veszti.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 368/2021. (VI. 30.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás megszervezésének 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 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány 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. §

(1) A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátásról
szóló 2015. évi CXXIII. törvény szerinti, az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
ügyeleti ellátásról (a továbbiakban: ügyeleti ellátás) – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az Országos
Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) útján is gondoskodhat.
(2) A települési önkormányzat az ügyeleti ellátásra megállapodást köt az OMSZ-szel, ha az erre irányuló
kezdeményezését az OMSZ elfogadja.
(3) A (2) bekezdés szerinti megállapodás az ügyeleti ellátásra irányuló – már megkötött – szerződések hatályát
nem érinti, azzal, hogy az ügyeleti ellátásra irányuló szerződésben meghatározott szolgáltató az (1) bekezdés szerinti
időszakban ügyeleti ellátást nem nyújt.
(4) Az ügyeleti ellátásra irányuló szerződésben meghatározott szolgáltatót a jogszabályok és a (3) bekezdés szerinti
szerződés alapján járó díjazás abban az időtartamban is megilleti, amíg helyette az OMSZ nyújtja az ügyeleti ellátást.
Az ügyeleti ellátásra irányuló szerződésben meghatározott szolgáltató díjazásának havi mértéke megegyezik azzal
az összeggel, amely arra a teljes hónapra jár számára, amikor utoljára ügyeleti ellátást nyújtott vagy érvényes
szerződés alapján először nyújtott volna.

2. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

5790

3. §

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 123. szám

(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

A Kormány 369/2021. (VI. 30.) Korm. rendelete
a méltányossági táppénz ellátásra vonatkozó veszélyhelyzeti különös szabályokról szóló
326/2021. (VI. 10.) 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 méltányossági táppénz ellátásra vonatkozó veszélyhelyzeti különös szabályokról szóló 326/2021. (VI. 10.)
Korm. rendelet a következő 1/A. és 1/B. §-sal egészül ki:
„1/A. § (1) A veszélyhelyzet ideje alatt a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 147. § (2) bekezdésében vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 119. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően,
ha a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állománya tagjának vagy a pénzügyőrnek
a szolgálatképtelensége igazolhatóan az egészségügyi ellátás SARS-CoV2 járványhelyzethez kapcsolódó
felfüggesztése okán egy éven túl is fennáll, az egészségügyi szabadság méltányosságból a veszélyhelyzet
megszűnését követő legfeljebb hatodik hónap végéig meghosszabbítható.
(2) Az egészségügyi szabadság (1) bekezdés szerinti időtartamára az egészségügyi szabadság 365. napján
folyósítható ellátást kell folyósítani.
1/B. § (1) A veszélyhelyzet ideje alatt a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban:
Hjt.) 119. § (2) bekezdésétől eltérően, ha a Hjt. szerinti hivatásos vagy szerződéses állományú katona
szolgálatképtelensége igazolhatóan az egészségügyi ellátás SARS-CoV2 járványhelyzethez kapcsolódó
felfüggesztése okán egy éven túl is fennáll, az egészségügyi szabadság méltányosságból a veszélyhelyzet
megszűnését követő legfeljebb hatodik hónap végéig meghosszabbítható.
(2) Az egészségügyi szabadság (1) bekezdés szerinti időtartamára az egészségügyi szabadság 365. napján
folyósítható ellátást kell folyósítani.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 370/2021. (VI. 30.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) 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 veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 14. §-a
a következő (5c) bekezdéssel egészül ki:
„(5c) A munkaadó a visszafizetési kötelezettség megállapításától számított harmincadik napig fizetési moratórium
iránti kérelmet nyújthat be, amely alapján a fővárosi és megyei kormányhivatal 2022. május 31. napjában állapítja
meg a visszakövetelés napját, és ettől az időponttól számítva három hónap időtartamra járó részletfizetési
kedvezményt biztosít.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 371/2021. (VI. 30.) Korm. rendelete
a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara egyes eljárásainak a veszélyhelyzet ideje
alatti sajátos 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 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány 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 családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 19. § (5) bekezdésében foglalt 2021. június 30-i
határnaptól eltérően az őstermelők családi gazdaságára vonatkozó feltételeknek a veszélyhelyzet kihirdetéséről
és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet
(a továbbiakban: veszélyhelyzet) megszűnéséig kell megfelelni, és az őstermelők családi gazdaságának alapításáról
szóló szerződést legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnéséig kell a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és
Vidékfejlesztési Kamarának benyújtani.
2. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon 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 372/2021. (VI. 30.) Korm. rendelete
a polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel mértékéről és a kifizetendő összeg
számításának szabályairól
A Kormány a polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel érvényesítéséről szóló 2021. évi XCIV. törvény
19. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §

(1) A polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel érvényesítéséről szóló 2021. évi XCIV. törvény
(a továbbiakban: Pevtv.) 7. §-a alapján járó vagyoni elégtétel összegét a bírósági eljárás Pevtv. szerint figyelembe
vehető időtartamára eső naptári napoknak és a (2) bekezdésben meghatározott napi összegnek a szorzataként, egy
összegben kell megállapítani.
(2) A vagyoni elégtétel napi összege négyszáz forint.

2. §		
Ez a rendelet 2022. január 1. napján lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelete
a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és
digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól
A Kormány
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről
szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés i) pontjában,
a 31. § tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés e) pontjában,
a 32. § tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket
rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Hatály
1. §

(1) E rendeletben foglaltakat a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekre akkor kell alkalmazni, ha
a)
a vállalkozás a fogyasztóval áru adásvételére szerződést köt, vagy arra kötelezettséget vállal – akkor is,
ha későbbiekben előállítandó vagy gyártandó áru átruházása a szerződés tárgya –; vagy
b)
a vállalkozás a fogyasztónak digitális tartalmat szolgáltat, vagy digitális szolgáltatást nyújt, vagy erre
kötelezettséget vállal,
és a fogyasztó kifizeti vagy vállalja, hogy kifizeti a vételárat.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti szerződés esetén a II. Fejezet rendelkezései alkalmazandók az olyan digitális
tartalomra vagy digitális szolgáltatásra is, amely digitális elemeket tartalmazó áru részét képezi, vagy azzal össze van
kapcsolva, és amelyet az adásvételi szerződés értelmében az áruval együtt szolgáltatnak, függetlenül attól, hogy
a digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást a vállalkozás vagy egy harmadik személy szolgáltatja. Kétség esetén
vélelmezni kell, hogy az adásvételi szerződés a digitális tartalomra vagy a digitális szolgáltatásra is kiterjed.
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(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződés esetén a III. Fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni, ha
a)
a vállalkozás digitális tartalmat szolgáltat, vagy digitális szolgáltatást nyújt, vagy erre kötelezettséget vállal,
a fogyasztó pedig személyes adatokat szolgáltat, vagy ilyen adatok szolgáltatását vállalja a vállalkozás
részére, kivéve, ha a fogyasztó által szolgáltatott személyes adatokat a vállalkozás kizárólag digitális
tartalom vagy digitális szolgáltatás biztosításának vagy a vállalkozásra vonatkozó jogi követelményeknek
való megfelelés lehetővé tétele céljából kezeli, és a vállalkozás semmilyen más célból nem kezeli ezeket
az adatokat;
b)
a digitális tartalmat vagy a digitális szolgáltatást a fogyasztó egyedi utasítása alapján fejlesztették ki, vagy
erre a vállalkozás kötelezettséget vállalt;
c)
ugyanazon vállalkozás a fogyasztó részére a digitális tartalom szolgáltatását vagy a digitális szolgáltatás
nyújtását más szolgáltatások vagy áruk nyújtása mellett, csomagban vállalja, kizárólag a szerződés
digitálistartalom-szolgáltatást vagy digitálisszolgáltatás-nyújtást érintő elemeire; valamint
d)
a fizikai adathordozót kizárólag az azon szolgáltatott digitális tartalom hordozójaként használják,
azzal az eltéréssel, hogy a 17. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 23. § rendelkezései helyett a Polgári
Törvénykönyvnek a fogyasztói adásvételre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
2. §

(1) E rendelet II. Fejezete nem alkalmazandó
a)
olyan fizikai adathordozó esetén, amely kizárólag olyan digitális tartalom hordozására szolgál, amelyre
a III. Fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni;
b)
a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés alapján értékesített áru esetén.
(2) E rendelet III. Fejezete nem alkalmazandó
a)
a digitális szolgáltatásoktól eltérő szolgáltatások nyújtására, függetlenül attól, hogy a vállalkozás
digitális módon vagy eszközök segítségével nyújtja-e a szolgáltatást, illetve szállítja vagy juttatja-e azt el
a fogyasztóhoz;
b)
a számfüggetlen személyközi hírközlési szolgáltatások kivételével az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra;
c)
az egészségügyről szóló törvény szerinti egészségügyi ellátásra irányuló szerződésre;
d)
a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény szerinti szerencsejátékkal kapcsolatos szerződésre;
e)
a pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos szerződésre;
f)
a vállalkozás által szabad és nyílt forráskódú licenc alapján kínált szoftverre, amelyért a fogyasztó nem fizet
vételárat, és ahol a fogyasztó által szolgáltatott személyes adatokat a vállalkozás kizárólag az adott szoftver
biztonságosságának, kompatibilitásának vagy interoperabilitásának javítása céljából kezeli;
g)
digitálistartalom-szolgáltatásra, ahol a digitális tartalmat egy előadás vagy esemény részeként, nem jelátviteli
technológiával juttatják el a nagyközönséghez, például a digitális filmvetítések esetében;
h)
közigazgatási szerv által biztosított digitális tartalomra;
i)
az olyan digitális tartalomra vagy digitális szolgáltatásra, amely digitális elemeket tartalmazó áru részét
képezi, vagy azzal össze van kapcsolva, és amelyet az adásvételi szerződés értelmében az áruval együtt
szolgáltatnak, függetlenül attól, hogy a digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást a vállalkozás vagy egy
harmadik fél szolgáltatja.
(3) A 27. §-t nem kell alkalmazni, ha az elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti szolgáltatáscsomag – a digitális
tartalom vagy a digitális szolgáltatás mellett – legalább egy internet-hozzáférési szolgáltatást vagy egy nyilvánosan
elérhető, számfüggő személyközi hírközlési szolgáltatást is tartalmaz.
(4) A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekkel kapcsolatos személyes adatok kezelése tekintetében a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti
és tanácsi rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. §		
Semmis az a kikötés, amely az e rendeletben foglaltaktól a fogyasztó hátrányára tér el.

2. Értelmező rendelkezések
4. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
áru: ingó dolog, ideértve a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy
meghatározott űrtartalommal kiszerelt vizet, gázt és villamos energiát, valamint a digitális elemeket
tartalmazó árut;
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2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.
18.

digitális elemeket tartalmazó áru: ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal
magában, vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális
szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit;
digitális környezet: a fogyasztó által a digitális tartalomhoz vagy a digitális szolgáltatáshoz való hozzáféréshez
vagy annak igénybevételéhez használt hardver, szoftver és hálózati kapcsolat;
digitális szolgáltatás:
a)
olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy digitális adatokat hozzon létre,
kezeljen, tároljon, vagy azokhoz hozzáférjen; vagy
b)
olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó és a szolgáltatás más igénybe vevői által
feltöltött vagy létrehozott digitális adatok megosztását, illetve az azokkal való egyéb interakciót;
digitális tartalom: digitális formában előállított vagy szolgáltatott adat;
fogyasztó: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó;
funkcionalitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon
képessége, hogy a céljának megfelelő funkciókat betöltse;
gyártó: a termék előállítója, importtermék esetén a terméket az Európai Unió területére behozó
importőr, valamint bármely olyan személy, aki vagy amely a terméken nevének, védjegyének vagy egyéb
megkülönböztető jelzésének feltüntetésével önmagát gyártóként tünteti fel;
integrálás: a digitális tartalomnak vagy a digitális szolgáltatásnak a fogyasztó digitális környezetének
különböző alkotóelemeivel való oly módon történő összekapcsolása és beillesztése, hogy a digitális tartalom
vagy a digitális szolgáltatás a szerződésszerű teljesítésre vonatkozó követelményeknek megfelelően
használható legyen;
interoperabilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon
képessége, hogy együtt tudjon működni olyan hardverrel és szoftverrel, amely eltér attól, amellyel az azonos
típusú árukat, digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják;
jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás
a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként
vállal;
kompatibilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon
képessége, hogy – átalakítás szükségessége nélkül – együtt tudjon működni olyan hardverrel vagy
szoftverrel, amellyel az azonos típusú árukat, digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában
együtt használják;
személyes adat: az általános adatvédelmi rendelet 4. cikk 1. pontjában meghatározott személyes adat;
tartósság: egy termék azon képessége, hogy megőrizze a megkövetelt funkcióit és teljesítményét szokásos
használat mellett;
tartós adathordozó: bármely olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a vállalkozás számára
a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon és az adat céljának megfelelő ideig
történő tárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában történő megjelenítését;
térítésmentesen: az áru, digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szerződésszerűvé tétele érdekében
felmerült szükséges költségek – különösen a postaköltség, a szállítási költség, a munkaerőköltség vagy
az anyagköltség – megfizetése nélkül;
vállalkozás: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott vállalkozás, ideértve azt a személyt is, aki a vállalkozás
nevében vagy javára jár el;
vételár: az áruért, valamint a digitális tartalom szolgáltatásáért vagy a digitális szolgáltatás nyújtásáért
fizetendő ellenszolgáltatás.

3. A teljesítés szerződésszerűségének általános követelményei
5. §

(1) A szolgáltatásnak a teljesítés időpontjában meg kell felelnie az e rendeletben foglalt követelményeknek.
(2) Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön a szerződés tárgyát képező szolgáltatásnak
a)
meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak, valamint
rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és
egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel;
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b)

alkalmasnak kell lennie a fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a fogyasztó legkésőbb
a szerződés megkötésekor a vállalkozás tudomására hozott, és amelyet a vállalkozás elfogadott;
c)
rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval – ideértve
az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást –; és
d)
biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.
(3) Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön – a (2) bekezdés szerinti követelmények teljesülése mellett –
a szerződés tárgyát képező szolgáltatásnak
a)
alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú szolgáltatás esetén jogszabály, műszaki
szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex előír;
b)
rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel, minőséggel, teljesítmény- és
egyéb jellemzőkkel – különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a hozzáférhetőség, a folyamatosság
és a biztonságosság tekintetében –, amely azonos típusú szolgáltatás esetén szokásos, figyelembe véve
a vállalkozás, annak képviselője vagy az értékesítési láncban részt vevő más személy a szolgáltatás konkrét
tulajdonságaira vonatkozó nyilvános – különösen hirdetésben vagy címkén tett – kijelentését;
c)
rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható tartozékokkal és útmutatókkal – ideértve
a csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást –; és
d)
meg kell felelnie a vállalkozás által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként bemutatott vagy
próbaverzióként elérhetővé tett szolgáltatás tulajdonságainak, leírásának.
(4) A szolgáltatásnak nem kell megfelelnie a (3) bekezdés b) pontja szerinti nyilvános kijelentésnek, ha a kötelezett
bizonyítja, hogy
a)
a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie;
b)
a nyilvános kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon helyesbítették; vagy
c)
a nyilvános kijelentés a jogosult szerződéskötési elhatározását nem befolyásolhatta.

4. A Polgári Törvénykönyv alkalmazása
6. §		
E rendeletet a vállalkozás hibás teljesítése esetén a Polgári Törvénykönyvnek a hibás teljesítésre vonatkozó
rendelkezéseivel együttesen kell alkalmazni.
7. §		
A vállalkozásnak a fogyasztóval szemben fennálló – hibás teljesítésből eredő – kötelezettségei nem érintik
a vállalkozás azon jogát, hogy az értékesítési láncban őt megelőző, a hibáért felelős harmadik személyekkel
szemben visszkereseti igényt érvényesítsen a közöttük létrejött megállapodás, illetve a Polgári Törvénykönyv
szabályai szerint.

II. FEJEZET
AZ ÁRUK ADÁSVÉTELÉRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI
5. A teljesítés szerződésszerűségének egyedi követelményei digitális elemeket tartalmazó áru esetén
8. §

(1) Digitális elemeket tartalmazó áru esetében a vállalkozásnak biztosítania kell, hogy a fogyasztó értesítést kapjon
az áru digitális tartalmának vagy az azzal kapcsolatos digitális szolgáltatás olyan frissítéseiről – ideértve a biztonsági
frissítéseket is –, amelyek az áru szerződésszerűségének fenntartásához szükségesek, valamint biztosítania kell, hogy
a fogyasztó meg is kapja azokat.
(2) A vállalkozásnak az (1) bekezdés szerinti frissítés elérhetővé tételét, ha az adásvételi szerződés
a)
a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás egyszeri szolgáltatásáról rendelkezik, akkor az áru és a digitális
elemek típusa és célja, valamint az egyedi körülmények és a szerződés jellege alapján a fogyasztó által
észszerűen elvárható; vagy
b)
a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás tekintetében meghatározott időszakon keresztül történő
folyamatos szolgáltatásról rendelkezik, akkor a 10. § szerinti
időszakon keresztül kell biztosítania.
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(3) Ha a fogyasztó nem telepíti észszerű határidőn belül az (1) és (2) bekezdésnek megfelelően rendelkezésre bocsátott
frissítéseket, a vállalkozás nem felel az áru hibájáért, ha az kizárólag a vonatkozó frissítés alkalmazásának hiányából
fakad, feltéve, hogy
a)
a vállalkozás tájékoztatta a fogyasztót a frissítés elérhetőségéről és a telepítés fogyasztó általi
elmulasztásának következményeiről; és
b)
a frissítés fogyasztó általi telepítésének elmulasztása vagy a frissítés fogyasztó általi helytelen telepítése nem
a vállalkozás által biztosított telepítési útmutató hiányosságának tudható be.
(4) Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a szerződés megkötésekor a fogyasztó külön tájékoztatást kapott
arról, hogy az áru valamely konkrét tulajdonsága eltér az (1) és (2) bekezdésben vagy az 5. § (3) bekezdésében
meghatározott követelményektől, és az adásvételi szerződés megkötésekor a fogyasztó ezt az eltérést külön,
kifejezetten elfogadta.

6. Az áru adásvételére irányuló szerződés hibás teljesítése
9. §

(1) A vállalkozás hibásan teljesít, ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad, feltéve, hogy
a)
az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt a vállalkozás végezte el, vagy a vállalkozás
felelősségvállalása mellett végezték el; vagy
b)
az üzembe helyezést a fogyasztónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés a vállalkozás
által – illetve digitális elemeket tartalmazó áruk esetében a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás
szolgáltatója által – rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak következménye.
(2) Ha az adásvételi szerződés szerint az árut a vállalkozás helyezi üzembe, vagy az üzembe helyezés a vállalkozás
felelősségvállalása mellett történik, a teljesítést akkor kell a vállalkozás által befejezettnek tekinteni, amikor
az üzembe helyezés befejeződött.

10. §		
Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy digitális
szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a vállalkozás felel
az áru digitális tartalommal vagy digitális szolgáltatással kapcsolatos hibájáért, amennyiben a hiba
a)
két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éven
belül; vagy
b)
két évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a folyamatos szolgáltatás teljes időtartama
alatt
következik be vagy válik felismerhetővé.
11. §

(1) Ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert
hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével
összeegyeztethetetlen. E bekezdés a digitális elemeket tartalmazó árura is alkalmazandó.
(2) Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy digitális
szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a vállalkozást
terheli annak bizonyítása, hogy a 10. § szerinti időtartam alatt felismert hibával érintett szolgáltatás a szerződés
szerinti teljesítés időszakában szerződésszerű volt.

7. A kellékszavatossági igények sajátos szabályai áru adásvétele esetén
12. §

(1) A vállalkozás megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha
az aránytalan többletköltséget eredményezne a vállalkozásnak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve
a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.
(2) A fogyasztó akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását
igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha
a)
a vállalkozás nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem
teljesítette a 13. § (3) bekezdésében meghatározott feltételeket, vagy az (1) bekezdés szerint megtagadta
az áru szerződésszerűvé tételét;
b)
ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a vállalkozás megkísérelte az áru szerződésszerűvé
tételét;
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c)

a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali
megszüntetését teszi indokolttá; vagy
d)
a vállalkozás nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy
a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja
az árut szerződésszerűvé tenni.
(3) Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a vállalkozást terheli
annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.
(4) A fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét – a szerződésszegés súlyához igazodva – részben vagy
egészben visszatartani mindaddig, amíg a vállalkozás nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás
teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.
13. §

(1) Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani,
amikor a fogyasztó közölte a hibát a vállalkozással.
(2) A fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a vállalkozás rendelkezésére kell bocsátania.
(3) A vállalkozásnak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan
áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően – a hiba felismerhetővé válása
előtt – üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem
megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve
üzembe helyezés költségeinek viselését.

14. §		
Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a fogyasztónak szerződésszerű
teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.
15. §

(1) A fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a vállalkozásnak címzett,
a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.
(2) Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és
azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a fogyasztó
az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb
áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek
megfelelő árukat tartsa meg.
(3) Ha a fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy – a (2) bekezdés szerint – az adásvételi szerződés
alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy
a)
a fogyasztónak a vállalkozás költségére vissza kell küldenie a vállalkozásnak az érintett árut; és
b)
a vállalkozásnak haladéktalanul vissza kell térítenie a fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában
teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

8. A jótállási igények sajátos szabályai áru adásvétele esetén
16. §

(1) Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal, a jótállás időtartama alatt a szerződés megkötésekor vagy azt
megelőzően rendelkezésre álló, kapcsolódó reklámokban foglalt feltételek szerint felel a hibás teljesítésért.
(2) Ha a gyártó meghatározott áru tekintetében meghatározott időtartamra a tartósságra vonatkozó jótállást nyújt,
a fogyasztó közvetlenül a gyártótól követelheti a tartósságra vonatkozó jótállás teljes időtartama alatt, hogy az áru
hibáját javítsa ki, vagy az árut cserélje ki, a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályok szerint.
A gyártó a fogyasztónak a tartósságra vonatkozó jótállási nyilatkozatban az e §-ban, illetve a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekben foglaltaknál kedvezőbb feltételeket is biztosíthat.
(3) Ha a jótállási nyilatkozatban foglalt feltételek a fogyasztóra nézve kevésbé kedvezőek, mint a kapcsolódó reklámok
szerinti feltételek, akkor a jótállásra kötelezett a kapcsolódó reklámokban foglalt jótállásra vonatkozó feltételek
szerint felel a hibás teljesítésért, kivéve, ha a szerződés megkötése előtt a kapcsolódó reklámokat a jótállási
nyilatkozatban foglalt feltétellel azonos vagy hasonló tartalommal helyesbítették.
(4) A jótállási nyilatkozatot tartós adathordozón kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátani, legkésőbb az áru
teljesítésének időpontjában. A jótállási nyilatkozatot egyértelmű, jól érthető szövegezéssel kell megfogalmazni.
A jótállási nyilatkozatban fel kell tüntetni:
a)
az arra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatot, hogy az áru hibás teljesítése esetén a fogyasztót a jogszabály
szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen megilleti, e jogait a jótállás nem érinti;
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b)
a jótállásra kötelezett nevét és címét;
c)
a fogyasztó által a jótállás érvényesítése érdekében követendő eljárást;
d)
azon áru megjelölését, amelyre a jótállás vonatkozik és
e)
a jótállás feltételeit.
(5) A jótállási nyilatkozatot magyar nyelven is a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
(6) A jótállási kötelezettséget nem érinti, ha a (4)–(5) bekezdés szerinti bármely feltétel nem teljesül.

III. FEJEZET
A DIGITÁLIS TARTALOM SZOLGÁLTATÁSÁRA ÉS A DIGITÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA IRÁNYULÓ
SZERZŐDÉSEK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI
9. A teljesítés szerződésszerűségének egyedi követelményei digitális tartalom szolgáltatása vagy
digitális szolgáltatás nyújtása esetén
17. §

(1) A vállalkozás a digitális tartalmat vagy a digitális szolgáltatást a fogyasztónak szolgáltatja, illetve nyújtja. A felek
eltérő megállapodásának hiányában a vállalkozás a szerződéskötést követően indokolatlan késedelem nélkül
szolgáltatja a fogyasztónak a digitális tartalmat vagy nyújtja a digitális szolgáltatást, a szerződéskötéskor
rendelkezésre álló legfrissebb verzióban.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatás akkor minősül teljesítettnek, ha
a)
a digitális tartalom vagy – az ahhoz való hozzáféréshez szükséges vagy annak letöltésére alkalmas – bármely
megoldás a fogyasztóhoz, illetve a fogyasztó által e célból kiválasztott fizikai vagy virtuális eszközre került;
vagy
b)
a digitális szolgáltatás hozzáférhetővé vált a fogyasztó számára, illetve hozzáférhetővé vált a fogyasztó által
e célból kiválasztott fizikai vagy virtuális eszköz részére.
(3) Digitális tartalom szolgáltatása vagy digitális szolgáltatás nyújtása esetén a vállalkozásnak biztosítania kell, hogy
a fogyasztó értesítést kapjon a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás olyan frissítéseiről – ideértve a biztonsági
frissítéseket is –, amelyek a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szerződésszerűségének fenntartásához
szükségesek, valamint megkapja azokat.
(4) A vállalkozás a (3) bekezdés szerinti frissítés elérhetővé tételét
a)
a digitális tartalom szolgáltatásának vagy digitális szolgáltatás nyújtásának a szerződés szerinti időtartama
alatt biztosítja, ha a szerződés meghatározott időtartamon keresztül nyújtott folyamatos szolgáltatásról
rendelkezik; vagy
b)
a fogyasztó által észszerűen elvárható ideig biztosítja, figyelembe véve a digitális tartalom vagy digitális
szolgáltatás típusát, célját, a szerződéskötés körülményeit és a szerződés rendelkezéseit, valamint az érintett
felek irányadó szokásait és gyakorlatait, ha a szerződés egyszeri szolgáltatásról vagy egyedi szolgáltatási
cselekmények sorozatáról rendelkezik.
(5) Ha a szerződés alapján a digitális tartalom szolgáltatása, illetve a digitális szolgáltatás nyújtása meghatározott
időtartamon keresztül folyamatosan történik, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás tekintetében
a teljesítés szerződésszerűségét a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell.

18. §

(1) Ha a fogyasztó nem telepíti észszerű határidőn belül a vállalkozás által rendelkezésre bocsátott frissítéseket,
a vállalkozás nem felel a szolgáltatás hibájáért, ha az kizárólag a vonatkozó frissítés alkalmazásának hiányából fakad,
feltéve, hogy
a)
a vállalkozás tájékoztatta a fogyasztót a frissítés elérhetőségéről és a telepítés fogyasztó általi
elmulasztásának következményeiről; és
b)
a frissítés fogyasztó általi telepítésének elmulasztása vagy a frissítés fogyasztó általi helytelen telepítése nem
a vállalkozás által biztosított telepítési útmutató hiányosságának tudható be.
(2) Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a szerződés megkötésekor a fogyasztó külön tájékoztatást kapott arról,
hogy a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás valamely konkrét tulajdonsága eltér az 5. § (3) bekezdésében
vagy a 17. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott követelményektől, és a szerződés megkötésekor a fogyasztó ezt
az eltérést külön, kifejezetten elfogadta.
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10. A digitális tartalom szolgáltatására vagy a digitális szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés hibás
teljesítése
19. §		
A vállalkozás hibásan teljesít, ha a digitálistartalom-szolgáltatás vagy a digitálisszolgáltatás-nyújtás hibája
a fogyasztó digitális környezetébe való szakszerűtlen integrálásából fakad, feltéve, hogy
a)
a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás integrálását a vállalkozás végezte el, vagy az integrálást
a vállalkozás felelősségvállalása mellett végezték; vagy
b)
a digitális tartalmat, illetve a digitális szolgáltatást a fogyasztónak kell integrálnia, és a szakszerűtlen
integrálást a vállalkozás által rendelkezésre bocsátott integrálási utasítások hiányosságai okozták.
20. §

(1) Ha a szerződés egyszeri szolgáltatásról vagy egyedi szolgáltatási cselekmények sorozatáról rendelkezik, a vállalkozás
azért a hibáért felel – ideértve a szerződésszerűség fenntartásához szükséges frissítéseket és biztonsági frissítéseket
is –, amely a digitális tartalom szolgáltatása vagy a digitális szolgáltatás nyújtása esetén a teljesítés időpontjában
fennáll.
(2) Ha a szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő
folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a vállalkozás felel a digitális tartalommal vagy digitális szolgáltatással
kapcsolatos hibáért, amennyiben a hiba a szerződésben meghatározott időtartam alatt következik be, vagy válik
felismerhetővé.

21. §

(1) A 17. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kötelezettség elmulasztásáért a vállalkozás felel.
(2) A vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a digitális tartalom szolgáltatására vagy a digitális szolgáltatás
nyújtására a 17. § (1) és (2) bekezdésével összhangban került sor.
(3) Ha a szerződés egyszeri szolgáltatásról vagy egyedi szolgáltatási cselekmények sorozatáról rendelkezik
– az (5) bekezdés szerinti kivétellel –, az ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a teljesítés időpontjától
számított egy éven belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.
(4) Ha a szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő
folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik – az (5) bekezdés szerinti kivétellel –, a vállalkozást terheli annak bizonyítása,
hogy a szerződés szerinti időtartam alatt felismert hibával érintett szolgáltatás a szolgáltatás szerződés szerinti
teljesítésének időszakában szerződésszerű volt.
(5) Nem teljesít hibásan a vállalkozás, ha bizonyítja, hogy a fogyasztó digitális környezete nem kompatibilis a digitális
tartalom vagy a digitális szolgáltatás műszaki követelményeivel, és erről a szerződés megkötését megelőzően
világos és közérthető módon tájékoztatta a fogyasztót.
(6) A fogyasztó köteles együttműködni a vállalkozással annak érdekében, hogy a vállalkozás – a műszaki szempontból
rendelkezésére álló és a fogyasztó számára a legkisebb beavatkozást igénylő eszközök alkalmazásával –
meggyőződhessen arról, hogy a hiba oka a fogyasztó digitális környezete.
(7) Ha a fogyasztó nem tesz eleget a (6) bekezdés szerinti együttműködési kötelezettségének, miután a vállalkozás
e kötelezettségről a szerződéskötést megelőzően világosan és érthető módon tájékoztatta, a fogyasztót terheli
annak bizonyítása, hogy
a)
a (3) bekezdés szerinti szerződés esetén a teljesítést követő egy éven belül felismert hiba már a teljesítés
időpontjában fennállt, vagy
b)
a (4) bekezdés szerinti szerződés esetén a szerződés szerinti időtartam alatt felismert hibával érintett
szolgáltatás, a szolgáltatás szerződés szerinti teljesítésének időszakában nem volt szerződésszerű.

11. A kellékszavatossági igények sajátos szabályai digitális tartalom szolgáltatása vagy digitális
szolgáltatás nyújtása esetén
22. §

(1) A fogyasztó akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását
igényelni, illetve a digitális tartalom szolgáltatására vagy a digitális szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést
megszüntetni, ha
a)
a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy az a vállalkozásnak aránytalan többletköltséget eredményezne;
b)
a vállalkozás a (2) bekezdés szerinti kötelezettségének nem tett eleget;
c)
ismételten teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a vállalkozás megkísérelte az áru szerződésszerűvé
tételét;
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d)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)
(7)

(8)

23. §

a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy a szerződés azonnali megszüntetését teszi
indokolttá; vagy
e)
a vállalkozás nem vállalta a szolgáltatás szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy
a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja
a szolgáltatást szerződésszerűvé tenni.
A kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kellékszavatossági jog gyakorlása esetén a vállalkozás – a fogyasztó
számára okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás jellegére és céljára
figyelemmel – köteles a teljesítést a hiba fogyasztó általi közlésétől számított észszerű időn belül térítésmentesen
szerződésszerűvé tenni.
A kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kellékszavatossági jog gyakorlása esetén a digitális tartalom vagy
a digitális szolgáltatás műszaki jellemzőitől függően a vállalkozás megválaszthatja a digitális tartalom vagy
a digitális szolgáltatás szerződésszerűvé tételének módját.
Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a fogyasztónak szerződésszerű
teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó részére ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékének különbözetével.
Ha a szerződés meghatározott időtartamon keresztül nyújtott folyamatos szolgáltatásról rendelkezik,
az ellenszolgáltatás arányos leszállításának arra az időtartamra kell vonatkoznia, amely időtartam alatt a szolgáltatás
nem volt szerződésszerű.
Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni a szerződést, a vállalkozást terheli annak
bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.
Ha a vállalkozás digitális tartalmat szolgáltat, vagy digitális szolgáltatást nyújt, vagy erre kötelezettséget vállal,
a fogyasztó pedig kizárólag személyes adatokat szolgáltat, vagy ilyen adatok szolgáltatását vállalja a vállalkozás
részére, a fogyasztó jelentéktelen hiba fennállása esetén is jogosult a szerződést megszüntetni, azonban
az ellenszolgáltatás arányos leszállítását nem igényelheti.
A fogyasztó szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a vállalkozásnak címzett,
a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

(1) Ha a vállalkozás a 17. § (1) és (2) bekezdése szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, a fogyasztó köteles
a vállalkozást felhívni a teljesítésre. Ha a fogyasztó felhívása ellenére a vállalkozás a digitális tartalom vagy a digitális
szolgáltatás késedelem nélküli vagy a felek által elfogadott póthatáridőn belüli szolgáltatását vagy nyújtását
elmulasztja, a fogyasztó megszüntetheti a szerződést.
(2) A fogyasztó a vállalkozás teljesítésre való felhívása nélkül megszüntetheti a szerződést, ha
a)
a vállalkozás a digitális tartalom szolgáltatását vagy a digitális szolgáltatás nyújtását nem vállalta, vagy
a körülményekből nyilvánvaló, hogy nem fogja szolgáltatni a digitális tartalmat, illetve nem fogja nyújtani
a digitális szolgáltatást; vagy
b)
a felek megállapodása alapján vagy a szerződéskötés körülményeiből nyilvánvaló, hogy a fogyasztó számára
elengedhetetlen a meghatározott időpontban történő teljesítés, és a vállalkozás ezt elmulasztja.
(3) Ha a fogyasztó az (1) vagy (2) bekezdés szerint szünteti meg a szerződést, a 22. § (8) bekezdését és a 24–26. §
rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

12. A vállalkozás kötelezettségei a szerződés megszüntetése esetén
24. §

(1) A szerződés megszüntetése esetén a vállalkozás köteles visszatéríteni a fogyasztó által ellenszolgáltatásként
megfizetett teljes összeget. Ha azonban a teljesítés a szerződés megszüntetése előtt meghatározott ideig
szerződésszerű volt, az erre az időszakra járó ellenszolgáltatást nem kell visszatéríteni. Ez utóbbi esetben
az ellenszolgáltatásnak azt a részét kell visszatéríteni, amely a nem szerződésszerű teljesítés időszakára vonatkozik,
valamint azt a fogyasztó által előre megfizetett ellenszolgáltatást, amely a szerződés megszüntetésének elmaradása
esetén a szerződés hátralévő időtartamára járt volna.
(2) Ha a fogyasztó az ellenszolgáltatás arányos leszállítására vagy a szerződés megszüntetésére jogosult, a vállalkozás
haladéktalanul, de legkésőbb e jog gyakorlásáról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül köteles
teljesíteni visszatérítési kötelezettségét.
(3) A vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon
téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is
alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
(4) A visszatérítéssel kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.
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25. §
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(1) A vállalkozás a fogyasztó személyes adatait az általános adatvédelmi rendelet előírásainak megfelelően köteles
kezelni.
(2) A vállalkozás köteles tartózkodni a fogyasztó által a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás használata során
szolgáltatott vagy létrehozott bármely, a fogyasztóra vonatkozó személyes adatnak nem minősülő tartalom
felhasználásától, kivéve, ha az ilyen tartalom
a)
a vállalkozás által szolgáltatott digitális tartalom vagy nyújtott digitális szolgáltatás keretein kívül nem
használható;
b)
kizárólag a fogyasztónak a vállalkozás által biztosított digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás
felhasználása során végzett tevékenységére vonatkozik, és ezen adatkezelés szükséges a szolgáltatás
nyújtásához, vagy ahhoz a fogyasztó az általános adatvédelmi rendeletnek megfelelően hozzájárult, vagy
a fogyasztó tevékenységére vonatkozó adatot a vállalkozás automatikusan és haladéktalanul összesítéssel
vagy más visszafordíthatatlan módon anonimizálja;
c)
a vállalkozás által más adatokkal összevonásra került, és nem lehet, vagy csak aránytalan erőfeszítéssel
lehetne azt szétválasztani; vagy
d)
a fogyasztó által más személyekkel közösen került előállításra, és azt más fogyasztók továbbra is
használhatják.
(3) A (2) bekezdés a), b) vagy c) pontjában foglaltak kivételével a vállalkozás a fogyasztó kérésére a fogyasztó
rendelkezésére bocsát minden olyan, a személyes adatoktól eltérő tartalmat, amelyet a fogyasztó a vállalkozás által
biztosított digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás használata során szolgáltatott vagy hozott létre.
(4) A fogyasztó jogosult a digitális tartalmakat térítésmentesen, korlátozásmentesen, észszerű időn belül, általánosan
használt és számítástechnikai úton beolvasható adatformátumban lehívni.
(5) A szerződés megszüntetése esetén a vállalkozás megakadályozhatja, hogy a fogyasztó tovább használja a digitális
tartalmat vagy a digitális szolgáltatást, így különösen – a (3) bekezdés sérelme nélkül – a digitális tartalmat vagy
a digitális szolgáltatást a fogyasztó számára hozzáférhetetlenné teheti, vagy letilthatja a fogyasztó felhasználói
fiókját. A fiók letiltása nem érinti a fogyasztó azon általános adatvédelmi rendelet 15. cikk (3) bekezdése szerinti
jogát, hogy saját személyes adatának minősülő tartalomról másolatot kérjen a vállalkozástól, amelynek erre észszerű
időn belül lehetőséget kell biztosítania a fogyasztó részére.

13. A fogyasztó kötelezettségei a szerződés megszüntetése esetén
26. §

(1) A szerződés megszüntetése esetén a fogyasztó tartózkodik a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás
használatától és ezek elérhetővé tételétől harmadik személy számára.
(2) Ha a digitális tartalom szolgáltatása fizikai adathordozón történt, a fogyasztó a vállalkozásnak a megszüntetésről
való tudomásszerzéstől számított tizennégy napon belül közölt kérésére, a vállalkozás költségére köteles a fizikai
adathordozót késedelem nélkül visszaszolgáltatni.
(3) A fogyasztó a digitális tartalomnak vagy a digitális szolgáltatásnak a szerződés megszüntetését megelőző időszakra
vonatkozó használatáért a szerződésszerűen teljesített szolgáltatással arányos díjat köteles fizetni.

14. A digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás módosítása
27. §

(1) Ha a szerződés arról rendelkezik, hogy a digitális tartalom szolgáltatására vagy a digitális szolgáltatás nyújtására
vagy hozzáférhetővé tételére a szerződésben meghatározott időtartam alatt kerül sor, a vállalkozás akkor
módosíthatja a digitális tartalmat vagy szolgáltatást a szerződésszerű teljesítés e rendelet szerinti követelményeit
meghaladóan, ha
a)
ez a szerződés megfelelő indokot is megjelölő rendelkezésén alapul;
b)
a módosítással kapcsolatban a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli;
c)
a fogyasztót világos és közérthető módon tájékoztatták a módosításról; és
d)
a (2) bekezdés szerinti esetben a módosítást megelőzően a vállalkozás észszerű időben, tartós adathordozón
tájékoztatja a fogyasztót a módosítás jellemzőiről és idejéről, a (2) bekezdés szerinti megszüntetési jog
gyakorlásának lehetőségéről, valamint arról, ha a fogyasztónak lehetősége van a (4) bekezdés szerint
a módosítás mellőzését kérni.
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(2) A fogyasztó jogosult az (1) bekezdés d) pontja szerinti tájékoztatás kézhezvételétől vagy a szerződés módosításától
számított harminc napon belül a szerződést díjmentesen megszüntetni, ha a szerződés megváltozott feltételekkel
történő teljesítése hátrányosan érinti a digitális tartalomhoz vagy a digitális szolgáltatáshoz való hozzáférését, illetve
annak használatát, kivéve, ha a módosítás hátrányos hatása csekély mértékű.
(3) Ha a fogyasztó a (2) bekezdés szerint megszünteti a szerződést, a 22. § (8) bekezdését és a 24–26. § rendelkezéseit
megfelelően alkalmazni kell.
(4) A (2) és (3) bekezdés nem alkalmazható, ha a vállalkozás biztosítja a fogyasztó számára, hogy többletköltség nélkül
megtartsa a módosítás nélküli digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást, feltéve, hogy a teljesítés a módosítás
nélkül is szerződésszerű marad.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
28. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–27. §, a 29. §, a 31. § (2) és (3) bekezdése és a 32. § 2022. január 1. napján lép hatályba.

29. §

(1) E rendelet rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a hatálybalépését követően kötött szerződésekre
kell alkalmazni.
(2) E rendelet rendelkezéseit – a 7. § és 27. § kivételével – a 2022. január 1. napját követően szolgáltatott digitális
tartalomra vagy nyújtott digitális szolgáltatásra akkor is alkalmazni kell, ha a szerződés megkötésére 2022. január 1.
napja előtt került sor.

30. §		
Ez a rendelet
1.
a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések egyes
vonatkozásairól szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/770 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint
2.
az áruk adásvételére irányuló szerződések egyes vonatkozásairól, az (EU) 2017/2394 rendelet és
a 2009/22/EK irányelv módosításáról, valamint az 1999/44/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2019. május 20-i (EU) 2019/771 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
31. §

(1) Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) Melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Korm. rendelet 7/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7/A. § E rendelet alkalmazásában gyártó: a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális
tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló
373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § 8. pontjában meghatározott gyártó.”
(3) Hatályát veszti a Korm. rendelet 9. §-a.

32. §		
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
a következő 33/A. §-sal egészül ki:
„33/A. § A 9. § (1) bekezdés e) pontja és 11. § (1) bekezdés m), n) pontja az áruk adásvételére irányuló szerződések
egyes vonatkozásairól, az (EU) 2017/2394 rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról, valamint az 1999/44/EK
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/771 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez
„Melléklet a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelethez
1. 10 000 forintot elérő eladási árú háztartási készülékek, így különösen hűtőszekrény, fagyasztó, kombinált
hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely kombinációja, mosogatógép,
vasaló, vízmelegítő, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozó berendezés, porszívó, gőzzel működő
tisztítógép, szőnyegtisztító-gép, padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép, villanybojler, szivattyú;
2. 10 000 forintot elérő eladási árú villamos energiával működtetett konyhai kisgépek, így különösen mikrohullámú
sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép, vízforraló, konyhai robotgép, grillsütő, olajsütő, ostyasütő,
fánksütő, gofrisütő, szendvicssütő, elektromos palacsintasütő, elektromos pizzasütő, elektromos rotyogtatófazék,
elektromos serpenyő, elektromos popcornkészítő, elektromos kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely, rizsfőző
készülék, tésztafőző, tojásfőző, ételpároló, légkeveréses főzőedény, gyümölcsaszaló;
3. 10 000 forintot elérő eladási árú gázkészülékek, így különösen tűzhely, konvektor, gázkazán, gázbojler, gázgrill,
gázzsámoly, gázsütő, gázperzselő, gázlámpa;
4. 10 000 forintot elérő eladási árú motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti eszközök, így különösen kapálógép,
fűnyíró, fűkasza, tologatós fűnyíró;
5. 10 000 forintot elérő eladási árú motoros kézi szerszámok, így különösen láncfűrész, fúrógép, ütvefúrógép,
sarokköszörű, körfűrész, gyalu;
6. 10 000 forintot elérő eladási árú legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek,
valamint napszemüvegek;
7. 10 000 forintot elérő eladási árú egészségmegőrző termékek és eszközök, így különösen elektromos masszírozó,
mágneses termék, fényterápiás eszköz;
8. 10 000 forintot elérő eladási árú közlekedési eszközök, így különösen kerékpár, elektromos kerékpár, elektromos
roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi,
utánfutó;
9. 10 000 forintot elérő eladási árú motoros vízi járművek;
10. 10 000 forintot elérő eladási árú gyermekgondozási cikkek, így különösen pelenkázó-, illetve mosdató-állvány,
babakocsi, magas- és asztalra szerelhető etetőszék, biztonsági gyermekülés;
11. 10 000 forintot elérő eladási árú gyermekmegfigyelő berendezések, így különösen légzésfigyelő, szívhangfigyelő,
bébiőrző;
12. 10 000 forintot elérő eladási árú gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékok bel- és
kültéri, otthoni használatra;
13. 10 000 forintot elérő eladási árú világítástechnikai termékek, így különösen lámpatest, fényforrás;
14. 10 000 forintot elérő eladási árú biztonsági riasztó- és jelzőberendezések;
15. 10 000 forintot elérő eladási árú elektronikus hírközlő végberendezések, így különösen telefon, mobiltelefon,
telefax-készülék, több funkciós készülék;
16. 10 000 forintot elérő eladási árú híradástechnikai készülékek, így különösen üzenetrögzítő, kihangosító készülék,
műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei, televízió, projektor, videomagnó, rádió,
autórádió, rádiós ébresztőóra, műholdas helymeghatározó, lemezjátszó, szalagos és kazettás magnó, CD-felvevő
és lejátszó, DVD-felvevő és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó és -író, asztali médialejátszó, egyéni hangrendszer,
keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal, mikrofon és fülhallgató, head-set;
17. 10 000 forintot elérő eladási árú információtechnikai készülékek, így különösen asztali számítógép, laptop,
note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezőgép, film- és hangfelvevő kamera, videokamera és
camcorder, diktafon, fotónyomtató, film- és diaszkenner, MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó, pendrive,
memóriakártya, akkumulátor-töltő, számológép, zsebszámológép;
18. 10 000 forintot elérő eladási árú irodatechnikai berendezések, így különösen iratmegsemmisítő, fénymásoló,
laminálógép;
19. 10 000 forintot elérő eladási árú írásvetítők és filmtechnikai berendezések, így különösen film- és írásvetítő,
filmnagyító, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülék;
20. 10 000 forintot elérő eladási árú optikai eszközök, így különösen távcső, látcső, mikroszkóp, teleszkóp;
21. 10 000 forintot elérő eladási árú hangszerek;
22. 10 000 forintot elérő eladási árú órák és ékszerek;
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

10 000 forintot elérő eladási árú bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok;
10 000 forintot elérő eladási árú mérőműszerek, generátorok, tápegységek;
10 000 forintot elérő eladási árú lőfegyverek;
10 000 forintot elérő eladási árú sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó eszközök;
10 000 forintot elérő eladási árú villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök, így különösen hajszárító,
hajformázó, testszőrnyíró gép, epillátor, villanyborotva;
50 000 forintot elérő eladási árú nemes és félnemes szőrmésbőrből készült szőrmeruházati termékek;
10 000 forintot elérő eladási árú nyílászárók, így különösen ablak, kül- és beltéri ajtó, garázsajtó;
10 000 forintot elérő eladási árú árnyékolástechnikai eszközök, így különösen kézi vagy motoros meghajtású redőny,
reluxa, napellenző, szalagfüggöny;
10 000 forintot elérő eladási árú kaputelefon, kamerás megfigyelőrendszer;
10 000 forintot elérő eladási árú garázskapu és egyéb kapu meghajtás, vezérlés;
10 000 forintot elérő eladási árú zuhanykabin, kád, csaptelep;
10 000 forintot elérő eladási árú napkollektor, napelemrendszerek;
10 000 forintot elérő eladási árú játék hoverboard, játék elektromos roller, játék drón;
10 000 forintot elérő eladási árú külön jogszabályban nyílt kategóriába sorolt drónok;
10 000 forintot elérő eladási árú, az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és
alkotórészei.”

A Kormány 374/2021. (VI. 30.) Korm. rendelete
a vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj éves változásáról és a megállapítására vonatkozó eljárási
szabályokról
A Kormány a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény
76. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában
a)
rezsióradíj: a vagyonvédelmet ellátó vállalkozás által vagyonvédelmi feladat elvégzéséhez szükséges, egy
munkaórára vetített minimális költség,
b)
vagyonvédelmi szolgáltatási tevékenység: a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 72/B. § (1) bekezdésében meghatározott
tevékenységek szervezésével és irányításával összefüggő tevékenység.

2. A rezsióradíj tárgyévre vonatkozó összege
2. §

(1) A rezsióradíj tárgyévre számított összege – ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a 2022. évtől minden
évben az előző évben irányadó rezsióradíjnak a tárgyévi garantált bérminimum órabér alkalmazására irányadó
összegének előző évhez viszonyított növekménye arányában növelt összege.
(2) A tárgyévre irányadó rezsióradíj összege az előző évihez képest nem csökkenhet.
(3) A tárgyévre irányadó rezsióradíj (1) bekezdés szerinti összegéről az élet és vagyonbiztonság védelméért felelős
miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Magyar Közlönyben közleményt tesz közzé.

3. §		
A Kormány rendeletében a rezsióradíj tárgyévi összegét – a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai
Kamara (a továbbiakban: Kamara) a Magánbiztonsági Ágazati Párbeszéd Bizottsággal (a továbbiakban: MBÁPB)
közösen, a 3. alcím szerint kialakított javaslatának elfogadása esetén, a miniszter előterjesztése alapján – a 2. §
(1) bekezdésétől eltérő mértékben is meghatározhatja.

5805

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 123. szám

3. A Kamara és az MBÁPB javaslattételének rendje
4. §

(1) Ha a rezsióradíj tárgyévi összegét – a Kamara álláspontja szerint – a 2. § (1) bekezdése szerint számított összegnél
magasabb összegben indokolt megállapítani, a Kamara az MBÁPB-val közösen tárgyév február 1-jéig együttes
javaslatot (a továbbiakban: javaslat) tesz a 3. § szerinti kormányrendelet előkészítésére a miniszter részére.
(2) A javaslat elkészítése során nem vehető figyelembe
a)
a feladat ellátásához szükséges eszközök, felszerelések, ruházat költsége,
b)
a működési engedélyhez kapcsolódó díj, valamint
c)
a felelősségbiztosítással járó költség.
(3) A javaslatnak tartalmaznia kell
a)
a vállalkozások tényadataiból egy munkaórára számított értéket, amely magába foglalja
aa)
az alapbért,
ab)
a műszakpótlékot,
ac)
a távolléti díjat,
ad)
a foglalkoztatói járulékot,
ae)
az aa)–ad) alpontban foglaltak adminisztrációs költségeit,
b)
szöveges indokolást.

5. §

(1) Ha a miniszter egyetért a javaslatban foglaltakkal, előterjesztést készít a Kormány részére a 3. § szerinti
kormányrendelet megalkotása érdekében, amelynek előkészítése során figyelembe veszi a javaslatban foglaltakat,
további egyeztetéseket nem kezdeményez.
(2) Ha a miniszter nem ért egyet a javaslatban foglaltakkal, úgy az észrevételeivel ellátott javaslatot átdolgozásra
megküldi a Kamara és az MBÁPB részére.
(3) A Kamara és az MBÁPB közösen a (2) bekezdésben meghatározott észrevételek alapján a javaslatot módosíthatják.
A módosított javaslatot közösen 5 napon belül ismételten felterjesztik a miniszter részére.
(4) Ha a Kamara és az MBÁPB egyeztetése nem vezet eredményre, akkor a saját módosító javaslatukat külön-külön,
5 napon belül felterjesztik a miniszternek azzal a tájékoztatással, hogy mely indokok alapján nem támogatják
egymás javaslatát.

6. §

(1) Ha a Kamara és az MBÁPB határidőben nem terjeszt fel közös javaslatot vagy közös módosított javaslatot, vagy
a közös módosított javaslatban vagy a külön felterjesztett saját javaslatban foglaltakkal a miniszter nem ért egyet,
egyeztetést kezdeményezhet. Az egyeztetési folyamatot tárgyév április 1-jéig le kell zárni.
(2) Ha a vélemények eltérése miatt az egyeztetés nem célravezető, vagy az nem vezet eredményre, a miniszter a javaslat
figyelembe nem vételéről a Kamarát és az MBÁPB-t tájékoztatja.
(3) Ha az egyeztetési folyamat eredményes, az egyeztetési eljárás lezárását követően a miniszter a Kormány elé terjeszti
a kormányrendelet tervezetét.

7. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
(2) A 9. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

8. §		
Hatályát veszti a vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj megállapítására vonatkozó eljárási szabályokról szóló
162/2014. (VII. 8.) Korm. rendelet.
9. §		
Hatályát veszti a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2021. évi mértékéről szóló 170/2021. (IV. 9.)
Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelete
az egyes hatósági eljárásokat érintő egyszerűsítések érdekében szükséges kormányrendeletek
módosításáról
A Kormány
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) és c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 3. alcím tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 4. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/A. § b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az 5. és 6. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 80. § s) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. és 14. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 8. alcím tekintetében az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 64/B. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 9. és 18. alcím, valamint a 31. § (2) bekezdése tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés
a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi
CLXVI. törvény 14. § b), c), e), g) és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi
CLXVI. törvény 14. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. §
(1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 13. alcím és a 31. § (1) bekezdése tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 15. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/C. §-ában kapott felhatalmazás
alapján,
a 16. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 5. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról
szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 146/1993. (X. 26.) Korm. r.] 21. § (11) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(11) Az idegenrendészeti hatóság haladéktalanul értesíti a kijelölt kormányhivatalt a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező személy tartózkodási jogának megszűnéséről, valamint a letelepedett jogállásának
megszerzéséről, illetve korábbi, visszavonásra nem került bevándorolt vagy letelepedett jogállásáról.”
(2) A 146/1993. (X. 26.) Korm. r. 21. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) Az útiokmány-nyilvántartó szerv az útlevél, valamint a közúti közlekedési nyilvántartás engedélynyilvántartását vezető szerv a kártyaformátumú vezetői engedély okmányazonosítójáról, érvényessége, illetve
érvénytelenné válása tényéről és okáról a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szervet
automatikus információátadással haladéktalanul értesíti.”
(3) A 146/1993. (X. 26.) Korm. r. 22. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A nyilvántartás szerve az Nytv. 21. § b)–j) pontjában, valamint 22–24. §-ában meghatározott szervek, továbbá
az állami és önkormányzati adóhatóságok, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, az egészségbiztosítási pénztári
feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, a kormányablak, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek,
az egészségügyi igazgatás szervei, az országos tisztifőorvos, a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és
megyei kormányhivatal, a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi
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kerületi) hivatala, valamint a Közigazgatási Szankciók Nyilvántartásába történő bejegyzéssel összefüggő feladataik
ellátásával kapcsolatban az adatkezelőkként eljáró közigazgatási szankciót alkalmazó hatóságok egyedileg
azonosítandó személyre vonatkozó adatigénylése esetén a kérelemben közölt – személyazonosításra alkalmas –
adatoknak megfelelő személyek adatait szolgáltatja.”
(4) A 146/1993. (X. 26.) Korm. r. a következő 22/A. §-sal egészül ki:
„22/A. § (1) Az Nytv. 19/H. §-a szerinti adatszolgáltatás során az adatigénylőnek meg kell adnia
a) a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány okmányazonosítóját, valamint
b) személyazonosító igazolvány esetén a jogosult hatósági igazolványon szereplő természetes személyazonosító
adatait,
c) útlevél és vezetői engedély esetén a jogosult hatósági igazolványon szereplő családi és utónevét, születési helyét
és születési idejét.
(2) A Szaztv. alapján a személyi azonosító kezelésére és továbbítására feljogosított adatigénylőnek
az adatszolgáltatással érintett polgár személyi azonosítóját és a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági
igazolvány okmányazonosítóját kell megadnia, ennek hiányában az (1) bekezdés szerint igényelhet adatot.
(3) Az adatszolgáltatás során az Nytv. 24. §-ában meghatározott szervek a 22. § (5) bekezdésében meghatározottak
szerint is igényelhetnek adatot.
(4) Az adatszolgáltatás személyazonosító igazolvány esetén az Nytv. 29. § (3) bekezdése szerinti gépi olvasásra
alkalmas adatsor alapján is kérhető.”
(5) A 146/1993. (X. 26.) Korm. r. 29. § (1) bekezdését megelőző Fejezet címe helyébe a következő Fejezet cím lép:

„A LAKCÍM NYILVÁNTARTÁSA”
(6) A 146/1993. (X. 26.) Korm. r. 34. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a polgár által bejelentett lakcím nem szerepel a címnyilvántartásban, de a polgár a lakcím természetbeni
létezését igazolja, a bejelentést – a jegyző által annak központi címregiszterbe bejegyzésével – el kell fogadni.”
(7) A 146/1993. (X. 26.) Korm. r. 46. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Nytv. 31. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatást a polgár a nyilvántartás helyi és területi szervétől, valamint
a nyilvántartást kezelő szervtől kérheti.”
2. §		
A 146/1993. (X. 26.) Korm. r. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. §		
A 146/1993. (X. 26.) Korm. r.
1.
1. §-ában az „1. melléklet szerinti nyilatkozatát” szövegrész helyébe az „1. számú melléklet szerinti
adattartalmú nyilatkozatát” szöveg,
2.
22. § (2) bekezdésében a „személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok
használatáról szóló 1996. évi XX. törvény” szövegrész helyébe a „személyazonosító jel helyébe lépő
azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény (a továbbiakban:
Szaztv.)” szöveg,
3.
29. § (4) bekezdésében az „a regisztrációs igazolás, az állandó tartózkodási kártya,” szövegrész helyébe
az „a regisztrációs igazolás, a huzamos tartózkodási kártya, az állandó tartózkodási kártya,” szöveg,
4.
33. § (3) bekezdésében az „a lakcímjelentőlapján” szövegrész helyébe az „a lakcímbejelentő lapján” szöveg,
5.
33. § (4) bekezdésében a „Közös tulajdon esetén a tulajdonostársak hozzájárulását” szövegrész helyébe
a „Ha a lakcímbejelentéssel érintett ingatlannak több szállásadója van, a szállásadók hozzájárulását” szöveg,
6.
40. § (1) bekezdés d) pontjában a „közös tulajdon esetén csatolja a szállásadó nyilatkozatát a tulajdonostársak
hozzájárulásáról” szövegrész helyébe a „csatolja a szállásadó hozzájárulását, illetve több szállásadó esetén
a lakcímbejelentés során eljáró szállásadó nyilatkozatát a többi szállásadó hozzájárulásáról” szöveg
lép.
4. §		
Hatályát veszti a 146/1993. (X. 26.) Korm. r.
1.
2/A. §-ában a „személyes” szövegrész,
2.
8. § (1) bekezdésében a „számítógépen – és átmenetileg manuális, kartonos módszerrel –” szövegrész,
3.
9. § (4) bekezdés a) pontjában az „és értesítési cím adatokat” szövegrész,
4.
10/A. § i) pontja,
5.
11. § b) pontjában az „az értesítési cím,” szövegrész,
6.
13. §-ában az „- és értesítési cím” szövegrész,
7.
15. § (6) bekezdése,
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

31/A. §-a,
32. § (1a) bekezdése,
34. § (1a) és (3a) bekezdése,
35. § (5) bekezdése,
37. § (1) bekezdésében a „vagy értesítésicím-változásról” szövegrész,
39. § (2) bekezdése,
46. § (2)–(4) bekezdése,
2. számú melléklet 3. pont 3.5. alpontja,
6. számú melléklete.

2. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet „Vízügyi felügyeleti
tevékenység” alcíme a következő 21/A. §-sal egészül ki:
„21/A. § (1) Az engedélyes a 30 hektár vagy afeletti völgyzárógátas halastó vagy halastórendszer, valamint
az 1 millió m3 vagy azt meghaladó tározott vízmennyiségű völgyzárógátas víztározó üzemeltetési szabályzatát
a vízjogi üzemeltetési engedély hatályának lejártakor, de legkésőbb 2022. augusztus 31-ig, majd ezt követően
legalább 5 évenként felülvizsgálja. A vízügyi hatóság ezen vízi létesítményeket az I. felügyeleti kategóriába sorolja.
(2) Az engedélyes a 30 hektár alatti völgyzárógátas halastó vagy halastórendszer, valamint az 1 millió m3 tározott
vízmennyiség alatti völgyzárógátas víztározó üzemeltetési szabályzatát a vízjogi üzemeltetési engedély hatályának
lejártakor, de legkésőbb 2022. augusztus 31-ig, majd ezt követően legalább 10 évenként felülvizsgálja. A vízügyi
hatóság ezen vízi létesítményeket – az egyes felügyeleti kategóriákat érintő besorolás szempontjait figyelembe
véve – a II. vagy a III. felügyeleti kategóriába sorolja.”

3. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló
101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása
6. §

(1) A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 101/1998. (V. 22.) Korm. r.] 13. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) A nemzetiséghez tartozó polgár kérelme, illetve elektronikus adatlapja – a nemzetiségi név úti okmányban
való feltüntetésére irányuló kérelem esetén – családi és utónevét az anyakönyvbe bejegyzett mindkét nyelven
tartalmazza.”
(2) A 101/1998. (V. 22.) Korm. r. 14. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A kérelmező)
„b) a szolgálati és hajós szolgálati útlevél iránti kérelmet a járási hivatalnál vagy az általános hatáskörű
útlevélhatóságnál,
c) a magánútlevél és a második magánútlevél soron kívüli, sürgősségi és azonnali kiállítására vonatkozó kérelmet
a járási hivatalnál vagy az általános hatáskörű útlevélhatóságnál,”
(nyújthatja be.)
(3) A 101/1998. (V. 22.) Korm. r. 17. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A hajós szolgálati útlevélre való jogosultságot a gazdálkodó szervezet hajózási engedély kivonatával vagy
cégkivonatával, illetve a gazdálkodó szervezet által kiállított, a kérelmező hajón teljesítendő szolgálatát tanúsító
okirat bemutatásával kell igazolni. A külföldön regisztrált gazdálkodó szervezet esetében a cégkivonat beszerzéséről
– erre vonatkozó elektronikus nyilvántartás hiányában – az ügyfél gondoskodik.”
(4) A 101/1998. (V. 22.) Korm. r. 19. § (1) bekezdése a következő d) és e) ponttal egészül ki:
(Az útlevél iránti kérelem előterjesztésekor a kérelmező jogosultságát és személyazonosságát ellenőrizni kell, amelynek
keretében)
„d) a bűnügyi nyilvántartó szervvel kialakított adatkapcsolat útján vizsgálni kell a külföldre utazási korlátozás
fennállását,
e) vizsgálni kell a magyar állampolgárság fennállását.”
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(5) A 101/1998. (V. 22.) Korm. r. 25. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az úti okmányt az adatoldal átlyukasztásával kell érvényteleníteni. Az érvénytelenített úti okmányt kérelemre
– az elhunyt úti okmánya esetén a hozzátartozó ilyen irányú kérelmére – vissza kell adni. Az érvénytelenített úti
okmányt a konzuli tisztviselő és a járási hivatal kérelemre – az elhunyt úti okmánya esetén a hozzátartozó ilyen
irányú kérelmére – visszaadja.”
7. §		
A 101/1998. (V. 22.) Korm. r.
a)
17. § (3a) bekezdésében az „az annak megtételétől számított 15 napig vehető figyelembe” szövegrész helyébe
a „felhasználására a megtételétől számított 15 napon belül megindított eljárásban van lehetőség” szöveg,
b)
30/B. § (1) bekezdésében az „e) pontját” szövegrész helyébe a „g) pontját” szöveg
lép.

4. A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó
személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási
eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló
304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása
8. §		
A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének
változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő
felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet
a)
3. § c) pontjában a „jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a szervezet”
szövegrész helyébe a „nem természetes személy” szöveg,
b)
4. § c) pontjában a „jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet” szövegrész helyébe
a „nem természetes személy” szöveg
lép.

5. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása
9. §		
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet
I. Fejezete a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § A 4. §-ban meghatározott engedélyezési és felügyeleti tevékenységek esetében a hatósági eljárások és
hatósági ellenőrzések során az iparbiztonsági hatóság a katasztrófavédelemről szóló törvény szerint Integrált
Hatósági Rendszeren keresztül elektronikusan tartja a kapcsolatot.”

6. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása
10. §		
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a következő I/A. Fejezettel egészül ki:

„I/A. FEJEZET
AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
4/E. § (1) Az Integrált Hatósági Rendszert (a továbbiakban: IHR) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve
működteti. Az IHR biztosítja a hatósági eljárás kezdeményezését, lefolytatását és a végrehajtási eljárás lefolytatását
és a hatósági eljárás lefolytatása során benyújtott, illetve keletkezett dokumentumok tárolását.
(2) Az IHR ügyfélportálja az ügyfél által tervezett hatósági eljáráshoz szükséges dokumentumok és adatok
összegyűjtésére szolgál.
(3) Az IHR-ben
a) az ügyfél az elektronikus azonosítást követően
aa) a hatóság felé kérelmet nyújthat be, és egyéb nyilatkozatot tehet, adatot szolgáltathat,
ab) dokumentumokat tölthet fel,
ac) teljesítheti az elektronikus fizetés, valamint a hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj fizetése
iránti kötelezettségét,
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b) a hatóság
ba) hivatalból eljárást indíthat,
bb) eljárási cselekményeket foganatosíthat,
bc) az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevőjének beazonosítása érdekében, valamint a bizonyítási eljárás
lefolytatása során a 4/F. §-ban meghatározott szervek jogszabály alapján vezetett nyilvántartásaiból,
alapadatbázisaiból adatokat kérhet le,
bd) az ügyfél részére értesítéseket, dokumentumokat küldhet, és közölheti döntéseit.
(4) Az IHR az ügyfelet elektronikus azonosítást követően nyilvántartásba veszi.
(5) Az ügyfél a hatósági eljárás hivatalbóli megindításáról és benyújtott kérelmének fogadásáról az elektronikus
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti elektronikus
kapcsolattartásra szolgáló hivatalos elérhetőségén visszaigazolást kap.
4/F. § Az IHR az alábbi szervekkel biztosítja az elektronikus kapcsolattartást:
a) Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.,
b) Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.,
c) Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
d) Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület.

7. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló
309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
11. §

(1) A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 309/2011. (XII. 23.) Korm. r.] 1–3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. § Ez a rendelet az e-közigazgatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által a NISZ Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: központi infrastruktúra
szolgáltató) útján nyújtott, az e rendelet 1. mellékletben meghatározott központosított informatikai és elektronikus
hírközlési szolgáltatások, valamint az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban:
központi alkalmazás szolgáltató) (a továbbiakban együtt: központi szolgáltató) útján nyújtott központosított
alkalmazás-üzemeltetési és alkalmazás-fejlesztési szolgáltatásokkal biztosított, az e rendelet 3. mellékletében
felsorolt alkalmazások körét, a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére
kötelezett szervek körét, továbbá azoknak az informatikai rendszereknek a körét határozza meg, amelyek
üzemeltetéséről vagy fejlesztéséről a központi szolgáltató gondoskodik.
2. § A kötelezően biztosítandó központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások körét
az 1. melléklet, a központosított alkalmazás-üzemeltetési és alkalmazás-fejlesztési szolgáltatásokkal biztosított
alkalmazások körét a 3. melléklet határozza meg. Jogszabály egyéb központosított alkalmazás-üzemeltetési és
alkalmazás-fejlesztési szolgáltatásokkal biztosított alkalmazást is meghatározhat.
2/A. § (1) A miniszter az informatikai rendszer működtetéséért felelős szervezet felett felügyeleti, irányítási vagy
tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter egyetértésével rendeletben határozza meg azoknak az e rendelet szerinti
igénybevételre kötelezett szervezetek és igénybevételre nem kötelezett szervezetek működtetési felelősségébe
tartozó informatikai rendszereknek a körét, amelyek üzemeltetéséről vagy fejlesztéséről a központi infrastruktúra
szolgáltató gondoskodik, vagy amelyeknek fejlesztésében közreműködik, valamint a rendszerekkel összefüggésben
nyújtott közszolgáltatások igénybevételének részletes szabályait.
(2) A központi szolgáltató az e rendeletben, valamint a miniszter rendeletében meghatározott feladatkör szerinti
kijelölése alapján kötelezően biztosítandó központosított közszolgáltatásként nyújtja az (1) bekezdés és a 2. §
szerinti informatikai rendszereket és alkalmazásokat érintően az
a) infrastruktúra-üzemeltetési és infrastruktúra-fejlesztési,
b) alkalmazásüzemeltetési, alkalmazásüzemeltetés-támogatási és alkalmazásfejlesztési vagy
c) együttesen az a) és a b) pontban meghatározott
közszolgáltatást.
3. § A 2. mellékletben meghatározott költségvetési szervek és a miniszternek a 12/A. § b) pontja alapján kiadott
rendeletében meghatározott szervezetek számára a központi költségvetési forrásból finanszírozott, az ezen szervek
és szervezetek működéséhez szükséges központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat
– a 2/A. mellékletben meghatározott kivételekkel – kizárólag a központi infrastruktúra szolgáltató nyújthatja, és
e szervek és szervezetek kötelesek e szolgáltatásokat a központi szolgáltatótól igénybe venni.”
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(2) A 309/2011. (XII. 23.) Korm. r. a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § (1) A Kormány vagy a 2. mellékletben meghatározott szervezetet irányító vagy vezető személy irányítása
vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv köteles megvizsgálni, hogy az általa ellátott közfeladat
biztosítható-e a 3. mellékletben meghatározott, a központosított alkalmazás-üzemeltetési és alkalmazás-fejlesztési
szolgáltatásokkal biztosított alkalmazással.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti szerv közfeladata ellátható a 3. mellékletben meghatározott alkalmazással, úgy azt
köteles igénybe venni.”
(3) A 309/2011. (XII. 23.) Korm. r. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A központi infrastruktúra szolgáltató feladatát a 2. mellékletben meghatározott költségvetési szervek esetében
a miniszterrel kötött közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: közszolgáltatási szerződés) alapján látja el,
amelyben a felek rögzítik az igénybe vevő szervezeteket, az elvárt szolgáltatások körét, azok alapvető szakmaiműszaki tartalmát, valamint a szolgáltatások teljesítésének, illetve nyújtásának időtartamát. A közszolgáltatási
szerződésben foglalt szolgáltatások teljesítésének, illetve nyújtásának fedezetét a központi költségvetés terhére
a miniszter biztosítja.”
(4) A 309/2011. (XII. 23.) Korm. r. a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § A központi alkalmazás szolgáltató – a 2/A. § (1) bekezdése szerinti rendeletben foglalt eltérésekkel –
a központosított alkalmazás-üzemeltetési és alkalmazás-fejlesztési szolgáltatásokkal biztosított alkalmazásokat
a miniszterrel kötött közszolgáltatási szerződés alapján látja el. A közszolgáltatási szerződésben rögzítésre kerül
az egyéb jogszabályokban meghatározott közfeladatot ellátó állami szervek és a szolgáltatást felhasználók köre,
az elvárt szolgáltatások alapvető szakmai-műszaki tartalma, valamint a szolgáltatások teljesítésének, illetve
nyújtásának időtartama. A közszolgáltatási szerződésben foglalt szolgáltatások teljesítésének, illetve nyújtásának
fedezetét a központi költségvetés terhére a miniszter biztosítja.”
(5) A 309/2011. (XII. 23.) Korm. r. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) A közszolgáltatási szerződésben foglalt közszolgáltatások műszaki-szakmai követelményeinek felhasználói
igény szerinti meghatározását a Kormány által létrehozott munkacsoport (a továbbiakban: Munkacsoport) végzi.
(2) A Munkacsoport
a) véleményezi a közszolgáltatási szerződések alapjául szolgáló közszolgáltatások műszaki-szakmai tartalmát
meghatározó szolgáltatáskatalógust,
b) rendszeresen vizsgálja és értékeli a közszolgáltatási szerződés keretében nyújtott közszolgáltatások minőségét.”
(6) A 309/2011. (XII. 23.) Korm. r. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A miniszter által a 4. § és a 4/A. § szerint biztosított finanszírozás kizárólag a közszolgáltatási szerződés
keretében, a 3. § (2) bekezdésben és a 2. mellékletben meghatározott költségvetési szervek részére nyújtott
szolgáltatásokat fedezi.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szerv a közszolgáltatási szerződés által le nem fedett egyedi
igényeinek ellátására – az (5) bekezdésben meghatározott, a miniszterrel lefolytatott előzetes egyeztetést
követően – egyedi szolgáltatásiszint-alapú megállapodást (a továbbiakban: egyedi szolgáltatási megállapodás) köt
a központi szolgáltatóval.
(3) A (2) bekezdés szerinti egyedi szolgáltatási megállapodás költségvetési fedezetét – a szolgáltatási igény
közszolgáltatási szerződésben történő biztosításáig – az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szerv
biztosítja.
(4) A központi szolgáltató az egyedi igény szerinti szolgáltatást az egyedi szolgáltatási megállapodás megkötését
követően nyújtja a szolgáltatások igénybevételére kötelezett szerv számára.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szerv az egyedi szolgáltatási megállapodás központi
szolgáltatóval történő megkötésének kezdeményezése előtt egyeztet a miniszterrel a (2) bekezdés szerinti
szolgáltatási igénynek – legkésőbb a felmerülést követő költségvetési év első napjától – közszolgáltatási szerződés
keretében történő biztosításáról, és gondoskodik a szolgáltatás ellentételezéséhez szükséges költségvetési
fedezetnek a miniszter által vezetett minisztérium fejezetébe történő átcsoportosításáról.
(6) Ha az (5) bekezdés szerinti egyeztetés alapján a szolgáltatási igény nem közszolgáltatási szerződés keretében
kerül biztosításra, az igény szerinti szolgáltatás teljesítésére a (2) és (3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.”
12. §		
A 309/2011. (XII. 23.) Korm. r. 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
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8. A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról
szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
13. §

(1) A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2011. (XII. 27.) Korm. r.] 5. § (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(2) Az intézkedési tervben
a) a helyzetelemzés következtetései alapján feltárt problémákhoz kapcsolódóan kell meghatározni a helyi
esélyegyenlőségi program céljait, valamint az azok elérését szolgáló intézkedéseket;
b) esélyegyenlőségi területenként kell bemutatni az intézkedéseket, azok elvárt eredményeit, fenntarthatóságát és
a végrehajtáshoz szükséges erőforrásokat, valamint a végrehajtás ütemezését és felelősét;
c) rendelkezni kell az egyes intézkedések végrehajtásának feltételeiről, ütemezéséről a szükséges uniós források és
hazai költségvetési források megjelölésével.”
(2) A 321/2011. (XII. 27.) Korm. r. 6. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A felülvizsgálatnak ki kell terjednie)
„c) a módszertani útmutatónak való megfelelőségre.”

9. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és
visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
14. §

(1) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 326/2011. (XII. 28.) Korm. r.] 2. § (1) bekezdése a következő
22. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„22. forgalomba helyezés: forgalomba helyezésnek minősül
a) a jármű első magyarországi nyilvántartásba vétele, a forgalmi engedély és a rendszámtábla kiadása,
b) a külföldön nyilvántartásba vett jármű magyarországi nyilvántartásba vétele, a forgalmi engedély és
a rendszámtábla kiadása vagy
c) a forgalomból kérelemre vagy hivatalból ideiglenesen, átmenetileg vagy véglegesen kivont jármű ismételt
forgalomba helyezése.”
(2) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. r. 7. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A kezdő vezetői engedély minősítés időtartamának meghosszabbodása az (1) bekezdés szerinti döntés
jogerőre emelkedésétől vagy véglegessé válásától a vezetési jogosultság szünetelésének és a vezetői engedély
visszavonásának megszűnését követő két évig tart.”
(3) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. r. 10. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) Külföldi nemzeti vezetői engedély esetén a (2) és (2a) bekezdés alkalmazásának további feltétele, hogy
a külföldi nemzeti vezetői engedély megfeleljen a 17. § (2a) bekezdés a), b) vagy c) pontjában foglaltaknak is.”
(4) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. r. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A nemzetközi vezetői engedély érvényességi ideje a kiállítása alapjául szolgáló nemzeti vezetői engedélyben
feltüntetett egészségi érvényességi idő, de legfeljebb a nemzetközi vezetői engedély kiállításának napjától számított
a) három év az 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezmény,
b) egy év az 1949. évi Genfi Közúti Közlekedési Egyezmény
szerinti nemzetközi vezetői engedély esetén.”
(5) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. r. 16. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Járművezetésre jogosító okmányt nem kaphat az a személy, aki járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból
alkalmatlan. E rendelet alkalmazásában közlekedésbiztonsági szempontból járművezetésre alkalmatlannak kell tekinteni
azt a személyt,)
„g) akit a IV. pályaalkalmassági kategóriában járművezetésre pályaalkalmassági szempontból alkalmatlannak
minősítettek, az alkalmasság igazolásáig.”
(6) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. r. 17. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A (2) bekezdés a) pontja szerinti külföldi vezetői engedély – a csatlakozás időpontjától függetlenül –
az (1) bekezdésben foglaltakon túl akkor jogosít járművezetésre, ha
a) megfelel a (2) bekezdés a) pont aa) vagy ab) alpontjában meghatározott nemzetközi egyezmény szerinti vezetői
engedély mintának,
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b) alakilag nem felel meg az a) pontban említett mintának, de tartalma alapján – az okmányon szereplő kategória
betűjele és piktogramja vagy szöveges leírása alapján (a továbbiakban együtt: kategória jelölés) – a vezetési
jogosultság megfelel a (2) bekezdés a) pont aa) vagy ab) alpontjában meghatározott nemzetközi egyezmény szerinti
kategóriáknak,
c) alakilag és kategória jelölés szerint sem felel meg a (2) bekezdés a) pont aa) vagy ab) alpontjában meghatározott
nemzetközi egyezmény szerinti vezetői engedélynek, de az okmány jogosultja rendelkezik a vezetői engedélyhez
tartozó, a (2) bekezdés a) pont aa) vagy ab) alpontjában meghatározott nemzetközi egyezmény szerinti nemzetközi
vezetői engedéllyel, vagy
d) a külföldi vezetői engedély nem felel meg az a)–c) pontban foglalt esetek egyikének sem, de az okmányhoz
hiteles magyar nyelvű fordítást csatoltak, amelynek segítségével a vezetési jogosultság tartalma megállapítható.”
A 326/2011. (XII. 28.) Korm. r. 18. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) A (3) és a (3a) bekezdést a 17. § (2a) bekezdés d) pontja szerinti esetben is alkalmazni kell.”
A 326/2011. (XII. 28.) Korm. r. 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A más EGT-állam hatósága által kiállított vezetői engedély eltűnése, megsemmisülése esetén a magyar vezetői
engedély a magyarországi szokásos tartózkodási hellyel rendelkező személy részére adható ki. A közlekedési
igazgatási hatóság az eltűnt vagy megsemmisült vezetői engedély adattartalmának beszerzése és az ügyfél vezetési
jogosultságának megállapítása céljából a Nyilvántartó útján megkeresi az eltűnt vagy megsemmisült vezetői
engedélyt kiállító más EGT-állam hatóságát.”
A 326/2011. (XII. 28.) Korm. r. 24/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az automatikus okmánykiállításhoz szükséges, a járművezetőre vagy a járművezető-jelöltre vonatkozó
egészségi alkalmassági adatokat, továbbá a vezetői engedély első alkalommal történő kiadása esetén
az elsősegélynyújtási ismeretekről vagy mentességről szóló adatokat az eljáró szerv a vizsgálat elvégzését,
az elsősegélynyújtási ismeretekről szóló vizsga letételét vagy a mentesség megállapítását követően legkésőbb
az azt követő munkanapon küldi meg elektronikus úton a Nyilvántartó részére.”
A 326/2011. (XII. 28.) Korm. r. 24/A. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Amennyiben az (1) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan elektronikusan nem áll rendelkezésre adat, úgy
a) az egészségi alkalmasságot a vizsgálatot végző szerv által kiállított egészségi alkalmassági vélemény,
b) az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését vagy az alóli mentesülést a Magyar Vöröskereszt által
kiállított igazolás
igazolja.”
A 326/2011. (XII. 28.) Korm. r. 31/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilatkozatok megtehetőek
a) a vezetői engedély automatikus kiállításának bármely esetében a személyre szabott ügyintézési felületen
keresztül elektronikus úton, vagy személyesen bármely kormányablakban,
b) a vezetői engedély első alkalommal történő kiállítása, valamint új kategória Magyarországon történt megszerzése
esetén a vizsgaközpontnál,
c) a házasságkötésből eredő névváltozás miatti vezetői engedély csere esetén az anyakönyvvezető előtt.”
A 326/2011. (XII. 28.) Korm. r. 36. § (3) bekezdés d) pontja a következő dd) alponttal egészül ki:
(Szünetel a vezetésre való jogosultság:
az alkalmas minősítésű igazolás közlekedés igazgatási hatóság előtti bemutatásáig)
„dd) az alkalmatlanság megállapításának a napjától, ha a járművezetőt vagy a járművezető jelöltet
a IV. pályaalkalmassági kategóriában pályaalkalmassági szempontból járművezetésre alkalmatlannak minősítették,
vagy”
A 326/2011. (XII. 28.) Korm. r. 36. § (3) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Szünetel a vezetésre való jogosultság:)
„f ) a vezetői engedély leadásáig, ha
fa) a 2. csoportú egészségi alkalmassági vélemény alapján kiállított vezetői engedéllyel rendelkező járművezetőt
a 2. egészségi alkalmassági csoportban járművezetésre alkalmatlannak, és ezzel egyidejűleg az 1. egészségi
alkalmassági csoportban alkalmasnak minősítették, vagy
fb) a járművezetőt olyan feltétellel vagy korlátozással minősítették járművezetésre alkalmasnak, amely a meglévő
vezetői engedélyén még nem szerepel.”
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(14) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. r. 36. § (4) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A vezetési jogosultság szünetelésének elrendelésére okot adó körülményről az eljáró hatóság értesíti az engedély
jogosítottjának lakcíme szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságot)
„e) a (3) bekezdés e) pontja esetén a vizsga érvénytelenítéséről szóló értesítés megküldésével.”
(15) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. r. 86. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott elektronikus okiratokat, valamint nem elektronikus okiratok
közlekedési igazgatási hatóság által hitelesített másolatát a közlekedési igazgatási hatóság a kérelemhez csatolja.”
(16) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. r. 88. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az ideiglenes forgalmi engedély és az ideiglenes forgalomban tartási engedély a jármű ideiglenes
forgalomban tartásának engedélyezését igazolja.”
(17) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. r. 89. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Ha az új forgalmi engedély kiállításakor a kérelmező nem tudja igazolni a jármű műszaki alkalmasságát
a közlekedési igazgatási hatóság a legutóbbi időszakos vagy forgalomba helyezés előtti vizsgálat azonosítóját és
műszaki érvényességi időt jegyzi be a forgalmi engedélybe.”
(18) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. r. 100. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A jármű forgalomból kivonásának és visszahelyezésének kezdő időpontja a kérelem benyújtásának időpontja.”
(19) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. r. 28. alcíme a következő 120/E. §-sal egészül ki:
„120/E. § Az automatikus okmánykiállítási eljárás szabályait a 2021. január 31. napját követően bekövetkezett
házasságkötések, továbbá ezt követően kiállított egészségi alkalmassági igazolások, elsősegélynyújtási ismereteket
vagy mentességet igazoló igazolások, vizsgaigazolások, valamint ezt követően megtett, 19. melléklet szerinti
nyilatkozatok esetén kell alkalmazni.”
15. §		
A 326/2011. (XII. 28.) Korm. r. 17. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
16. §		
A 326/2011. (XII. 28.) Korm. r.
1.
5. § (2) bekezdésében a „nemzeti kategóriára” szövegrész helyébe az „az egészségi alkalmassági vizsgálat
nélkül is vezethető kategóriákra” szöveg,
2.
5. § (5) bekezdés b) pontjában az „a nemzeti kategóriában – a „TR” és „V” kategória kivételével –” szövegrész
helyébe az „az egészségi alkalmassági vizsgálat nélkül is vezethető kategóriákra” szöveg,
3.
7. § (1) bekezdésében az „a vezetői engedély visszavonásának leteltét követően újra kezdődik” szövegrész
helyébe az „az (1a) bekezdésben foglaltak szerint meghosszabbodik” szöveg,
4.
7. alcím címében a „cseréje” szövegrész helyébe a „cseréje, honosítása, visszahonosítása” szöveg,
5.
18. § (1) bekezdésében a „17. § (2) bekezdés a) vagy b) pontjában” szövegrész helyébe a „17. § (2) bekezdés
a) vagy b) pontjában, valamint (2a) bekezdés a)–c) pontjában” szöveg,
6.
24. § (4b) bekezdésében az „a kormányablakban” szövegrész helyébe a „bármely kormányablakban” szöveg,
7.
24. § (11) bekezdésében az „annak megfelelő nemzeti kategóriára” szövegrész helyébe az „annak megfelelő
kategóriára” szöveg,
8.
24/A. § (3) bekezdésében az „illeték vagy díj megfizetését igazoló iratot” szövegrész helyébe az „illeték
vagy díj megfizetését tanúsító igazolás eljáró hatóság által hitelesített példányát” szöveg, az „okmánytári
alapiratként” szövegrész helyébe az „alapiratként” szöveg,
9.
27. § (4) bekezdésében, 75. § (9a) bekezdésében és 83. § (2) bekezdésében a „feljelentést” szövegrész helyébe
a „feljelentés” szöveg, a „jegyzőkönyvet okmánytári alapiratként” szövegrész helyébe a „jegyzőkönyv eljáró
hatóság által hitelesített példányát alapiratként” szöveg,
10.
29. § (1) bekezdés b) pontjában a „nemzeti kategóriában – a „TR” és „V” kategória kivételével –” szövegrész
helyébe az „az egészségi alkalmassági vizsgálat nélkül is vezethető kategóriákra” szöveg,
11.
31. § (1) bekezdésében az „a Nyilvántartónak megsemmisítésre megküldi” szövegrész helyébe a „selejtezi, és
az erre feljogosított adatfeldolgozó részére megsemmisítésre megküldi” szöveg,
12.
31. § (2) bekezdésében az „a Nyilvántartó részére megsemmisítésre megküldi” szövegrész helyébe a „selejtezi,
és az erre feljogosított adatfeldolgozó részére megsemmisítésre megküldi” szöveg,
13.
36. § (3) bekezdés d) pontjában a „közlekedés” szövegrész helyébe a „közlekedési” szöveg, a „bemutatásáig”
szövegrész helyébe a „bemutatásáig vagy az engedély-nyilvántartásba elektronikus úton történő
beérkezéséig” szöveg,
14.
36. § (3) bekezdés e) pontjában az „az érvényes vizsgaigazolás közlekedési igazgatási hatóság előtti
bemutatásáig” szövegrész helyébe az „a vezetői engedély leadásáig” szöveg,
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75. § (12) bekezdésében a „jegyzőkönyvet okmánytári alapiratként” szövegrész helyébe a „jegyzőkönyv eljáró
hatóság által hitelesített példányát alapiratként” szöveg,
84. § (2) bekezdésében az „a Nyilvántartónak megsemmisítés céljából megküldi” szövegrész helyébe
a „selejtezi, és az erre feljogosított adatfeldolgozó részére megsemmisítésre megküldi” szöveg,
86. § (2) bekezdésében az „okmány” szövegrészek helyébe az „okirat” szöveg, a „példányát” szövegrész
helyébe a „példánya” szöveg, a „fordítását is a kérelemhez csatolni kell” szövegrész helyébe a „fordítása is
szükséges” szöveg,
88. § (2) bekezdésében a „közúti forgalomban történő részvételének jogszerűségét” szövegrész helyébe
az „a jármű nyilvántartásba vételét” szöveg,
88. § (2) bekezdésében az „igazolólapját” szövegrész helyébe az „igazolólapját, valamint a 3 napos
érvényességi idejű ideiglenes forgalomban tartási engedélyt” szöveg,
89. § (4a) bekezdésében a „le kell adni.” szövegrész helyébe a „le kell adni. A leadott forgalmi engedélyt
a közlekedési igazgatási hatóság selejtezi, és az erre feljogosított adatfeldolgozónak megsemmisítésre
megküldi.” szöveg,
89. § (11) bekezdésében a „feljelentést” szövegrész helyébe a „feljelentés” szöveg, a „jegyzőkönyvet
okmánytári alapiratként” szövegrész helyébe a „jegyzőkönyv eljáró hatóság által hitelesített másolatának
elektronikus példányát alapiratként” szöveg,
100. § (2) bekezdésében az „időtartama újabb kérelemre, a kérelem benyújtásától vagy a kérelemben
megjelölt időponttól számított legfeljebb” szövegrész helyébe az „időtartama alatt a kivonás újabb kérelemre,
a kérelemben meghatározott időtartamra, de legfeljebb” szöveg,
108. § (1) bekezdésében a „101. § (1) bekezdés a) pontja alapján” szövegrész helyébe a „101. § (1) bekezdés
a) pontja és a 101. § (1) bekezdés d) pontja alapján” szöveg, az „a jármű közúti forgalomban történő
részvételéhez szükséges feltételeket igazolja” szövegrész helyébe az „az ahhoz szükséges kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás meglétét vagy az alóli mentességét igazolja” szöveg,
110. § (3) bekezdésében a „visszavonja.” szövegrész helyébe a „visszavonja. A visszavont forgalmi engedélyt
és törzskönyvet a közlekedési igazgatási hatóság selejtezi, és az erre feljogosított adatfeldolgozónak
megsemmisítésre megküldi.” szöveg

lép.
17. §		
Hatályát veszti a 326/2011. (XII. 28.) Korm. r.
a)
1/C. § d) pontja,
b)
36. § (3) bekezdés d) pont da) alpontjában a „ , pályaalkalmassági” szövegrész,
c)
36. § (4) bekezdés b) pontjában az „és e)” szövegrész,
d)
87. § (3) bekezdésében a „vagy a jármű műszaki alkalmasságát” szövegrész,
e)
88. § (1) bekezdésében az „az ideiglenes forgalomban tartási engedély” szövegrész.

10. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló
2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása
18. §

(1) A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi
CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 65/2013. (III. 8.) Korm. r.] 2. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A lehetséges létfontosságú rendszerelem üzemeltetője az azonosítási vizsgálat eredményéről azonosítási
jelentést készít, melyet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve által meghatározott és a honlapján
közzétett formában és módon készít el és küld meg az ágazati kijelölő hatóság részére.”
(2) A 65/2013. (III. 8.) Korm. r. 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az azonosítási jelentés tartalmazza)
„a) a vizsgált lehetséges létfontosságú rendszerelem megnevezését, elhelyezkedésének beazonosíthatóságát
biztosító helyadatokat (cím, hrsz., koordináták, szelvény), a kockázatelemzést, valamint annak eredményét és
a nemzeti vagy európai létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölésre irányuló javaslatot vagy a kijelölés
visszavonására vagy a kijelölés fenntartására vonatkozó javaslatot,”
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(3) A 65/2013. (III. 8.) Korm. r. 2. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az azonosítási jelentés tartalmazza)
„d) a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi
CLXVI. törvény (a továbbiakban: Lrtv.) 2/A. § (2) bekezdésében meghatározott szempontrendszerre vonatkozó
elemzést, ha a lehetséges rendszerelem tekintetében megállapítható, hogy az Lrtv. 1. mellékletében meghatározott
azon alágazatba tartozik, amely a 3. melléklet alapján megfeleltethető a hálózati és információs rendszerek
biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-ai
(EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti valamely ágazatnak vagy alágazatnak.”
(4) A 65/2013. (III. 8.) Korm. r. 2. §-a a következő (2a)–(2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv nyilvántartásában lévő üzemeltető a biztonsági összekötő személy
adatközlő lapját, az alkalmasság feltételeinek való megfelelést igazoló dokumentumokat az Integrált Hatósági
Rendszeren (a továbbiakban: IHR) keresztül nyújtja be a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi, illetve
a rendkívüli esemény bejelentő lapot a területi szerve részére.
(2b) Az ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú rendszerelemre készített azonosítási jelentés a (2) bekezdés
a) pontja szerinti, elhelyezkedés beazonosíthatóságát biztosító helyadatokat, illetve a (2) bekezdés f ) pontja szerinti
címet nem tartalmazza.
(2c) Amennyiben a (2a) bekezdésben meghatározott adat a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény
hatálya alá tartozó adat, az IHR-be az érintett dokumentum helyett egy jegyzőkönyv kerül feltöltésre, amely
tartalmazza a dokumentum nevét, a kiadmányozás időpontját, a kiadmányozó nevét, a minősítő nevét és
beosztását, a minősítési szintet és az érvényességi időt.”
(5) A 65/2013. (III. 8.) Korm. r. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter az európai létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölésre
irányuló kezdeményezést
a) kiegészítésre visszaküldi, ha az e rendelet 2. § (2) bekezdésében foglaltaknak nem felel meg, vagy
b) nem támogatja, amennyiben az azonosítási jelentésben megfelelően nem igazolt legalább kettő, az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államra (a továbbiakban: EGT-állam) kiterjedően a nemzeti
létfontosságú rendszerelem kiesésének jelentősége.”
(6) A 65/2013. (III. 8.) Korm. r. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az EGT-állam európai létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölés visszavonására irányuló
kezdeményezésével, illetve az üzemeltető európai létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölés visszavonására
irányuló kérelmével a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter egyetért, az Lrtv. 3. § (1a) bekezdése
szerinti szabályok megfelelő alkalmazásával kell eljárni. A kijelölő hatóság az Lrtv. 3. § (1a) bekezdése megfelelő
alkalmazásával az európai létfontosságú rendszerelemmé való kijelölést visszavonja, valamint a jogszabályban
meghatározott feltételek fennállása esetén dönt a nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történt kijelölés
fenntartásáról vagy visszavonásáról.”
(7) A 65/2013. (III. 8.) Korm. r. 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter az európai létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölés
folyamatában a rendszerelem kiesése vonatkozásában – az ágazatokon átnyúló kölcsönös függőségből következő
hatásokat is ideértve – legalább két EGT-államra kiterjedő hatás jelentőségét vizsgálja.”
(8) A 65/2013. (III. 8.) Korm. r. a következő 4/A. alcímmel egészül ki:

„4/A. Az Integrált Hatósági Rendszer alkalmazásának részletes szabályai
5/A. § (1) Az IHR-t a biztonsági összekötő személy és az üzemeltető, valamint az üzemeltető képviselője
(a továbbiakban együtt jelen alcím tekintetében: ügyfél) köteles igénybe venni.
(2) Az ügyfél elektronikus azonosítást követően
a) az IHR-t használja, és
b) a fizetési felületen teljesíti a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
szóló törvény szerinti bírság fizetése iránti kötelezettségét.
(3) Az üzemeltető az IHR igénybevételével tölti fel azonosítási jelentését, illetve egyéb adatszolgáltatását és
nyilatkozatát – így különösen az üzemeltetői biztonsági tervét, valamint rendkívüli események bejelentésére
szolgáló lapot – amely azt fogadja, és az irat beérkezésével az IHR-en elektronikus ügyirat (a továbbiakban: e-akta)
keletkezik. Az e-akta létrejöttéről és a hatósági eljárás hivatalbóli megindításáról az üzemeltető visszaigazolást kap.
(4) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv mint ágazati kijelölő hatóság az IHR alkalmazásával előállított megkeresést
küld a véleménynyilvánító szervnek.
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(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

19. §
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(5) A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek kivételével az általános javaslattevő hatóság, a nyilvántartó
hatóság, az ellenőrzést koordináló szerv és a komplex gyakorlatot irányító szerv, valamint a szakhatóság valamennyi
eljárásában az IHR felületét használja.
(6) Minősített adatot tartalmazó dokumentum továbbítása esetén az IHR-be az érintett dokumentum helyett egy
jegyzőkönyv kerül feltöltésre, amely tartalmazza a dokumentum nevét, a kiadmányozás időpontját, a kiadmányozó
nevét, a minősítő nevét és beosztását, a minősítési szintet és az érvényességi időt.”
A 65/2013. (III. 8.) Korm. r. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A biztonsági összekötő személy az adott ágazatnak megfelelő szakirányú végzettség mellett
a) iparbiztonsági, katasztrófavédelmi, rendészeti igazgatási, tűzvédelmi mérnöki vagy védelmi igazgatási szakon
szerzett felsőfokú végzettséggel, vagy
b) biztonsági összekötő személy szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel
rendelkezik.”
A 65/2013. (III. 8.) Korm. r. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az alkalmasság feltételeinek való megfelelést az érintett igazolja, a nyilvántartó hatóság pedig – az ágazatnak
megfelelő szakirányú végzettségre vonatkozóan az ágazati kijelölő hatóság bevonásával – ellenőrizheti
a megfelelést, és ha azt állapítja meg, hogy a biztonsági összekötő személy a (2) bekezdés szerinti feltételeknek
nem felel meg, – az Lrtv. 9. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási szankció alkalmazása mellett – a biztonsági
összekötő személyt a nyilvántartásból törli. Ilyen esetben az üzemeltető a képesítési követelményeknek megfelelő,
új biztonsági összekötő személy adatait soron kívül köteles a nyilvántartó hatóságnak megküldeni.”
A 65/2013. (III. 8.) Korm. r. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az alkalmasság feltételeinek való megfelelést az érintett igazolja, a nyilvántartó hatóság pedig – az ágazatnak
megfelelő szakirányú végzettségre vonatkozóan az ágazati kijelölő hatóság bevonásával – ellenőrizheti
a megfelelést, és ha azt állapítja meg, hogy a biztonsági összekötő személy
a) a (2) bekezdés szerinti feltételeknek nem felel meg, vagy
b) miniszteri rendeletben meghatározott rendszeres továbbképzésen a részvételi kötelezettségét elmulasztja,
– az Lrtv. 9. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási szankció alkalmazása mellett – a biztonsági összekötő személyt
a nyilvántartásból törli. Ilyen esetben az üzemeltető a képesítési követelményeknek megfelelő, új biztonsági
összekötő személy adatait soron kívül köteles a nyilvántartó hatóságnak megküldeni.”
A 65/2013. (III. 8.) Korm. r. 6. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) A honvédelmi ágazaton belüli létfontosságú rendszerelemek esetében a (2) bekezdésben előírt követelmények
alól a honvédelmi szerv alaptevékenységébe tartozó feladatok ellátása körében legalább két évig foglalkoztatott,
felsőfokú végzettségű személy mentesül. A mentesülés feltételeinek való megfelelést az érintett igazolja.”
A 65/2013. (III. 8.) Korm. r. 6. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az üzemeltető a biztonsági összekötő személy bejelentésére szolgáló elektronikus űrlapon a biztonsági
összekötő személy közvetlen elérhetőségét biztosító e-mail-címét és telefonszámát köteles megadni, továbbá
az űrlaphoz csatolni köteles az alkalmasság feltételeinek való megfelelést igazoló dokumentumokat.
(8) Az üzemeltető a biztonsági összekötő személy bejelentésére szolgáló elektronikus űrlapot a kijelölő határozat
véglegessé válásától számított 60 napon belül köteles megküldeni a nyilvántartó hatóság részére. A nyilvántartó
hatóság a határidő elmulasztása esetén az Lrtv. 9. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási szankciót alkalmazhatja.”
A 65/2013. (III. 8.) Korm. r. 6. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A biztonsági összekötő személy miniszteri rendeletben meghatározott rendszeres szakmai képzésen,
továbbképzésen vesz részt.”
A 65/2013. (III. 8.) Korm. r. 7. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az üzemeltető az üzemeltetői biztonsági tervét és az annak alapjául szolgáló kockázatelemzést a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv központi szerve által meghatározott és a honlapján közzétett formában és módon készíti el
és küldi meg az ágazati kijelölő hatóság részére.”
A 65/2013. (III. 8.) Korm. r. 11. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az (1) bekezdésben megkeresett szervek véleménye a szakhatóságot döntése során nem köti.”

(1) A 65/2013. (III. 8.) Korm. r. 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(2) A 65/2013. (III. 8.) Korm. r. 4. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(3) A 65/2013. (III. 8.) Korm. r. 4. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
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20. §		
Hatályát veszti a 65/2013. (III. 8.) Korm. r.
a)
4. § (4) bekezdése,
b)
5. § (7) bekezdése,
c)
6. § (3) bekezdése,
d)
6. § (4) bekezdése,
e)
17. §-a.

11. A létfontosságú vízgazdálkodási rendszerelemek és vízilétesítmények azonosításáról, kijelöléséről
és védelméről szóló 541/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
21. §

(1) A létfontosságú vízgazdálkodási rendszerelemek és vízilétesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
szóló 541/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 541/2013. (XII. 30.) Korm. r.] 2. § (1) bekezdés e) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ivóvíz-szolgáltatás területén nemzeti létfontosságú rendszerelemként kell azonosítani)
„e) azt az üdítőital, ásványvíz gyártót, amely gazdasági célú vízhasználatot végez, és lekötött éves vízmennyisége
bármely telephelyén meghaladja a 100 000 m3/év mennyiséget.”
(2) Az 541/2013. (XII. 30.) Korm. r. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A vízgazdálkodási létesítmény üzemeltetője által foglalkoztatott biztonsági összekötő személynek
a) miniszteri rendeletben meghatározott, a területi vagy szakági irányító munkakör betöltéséhez előírt mérnöki
végzettséggel vagy
b) biztonsági összekötő személy szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel
kell rendelkeznie.”
(3) Az 541/2013. (XII. 30.) Korm. r. 6/A. §-a a következő g) ponttal egészül ki:
(Víz ágazatban rendkívüli eseménynek minősül)
„g) az üdítőital, ásványvíz gyártó gyártókapacitásának bármely telephelyén bekövetkező legalább 50%-os kiesése,
legalább 48 óra időtartamban.”

12. A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés
szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
22. §

(1) A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló
414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 414/2015. (XII. 23.) Korm. r.] 3. §-a a következő o) ponttal
egészül ki:
(A járási hivatal)
„o) kiadja a fogvatartott polgár személyazonosító igazolványát.”
(2) A 414/2015. (XII. 23.) Korm. r. 3/B. §-a a következő h) és i) ponttal egészül ki:
(A konzuli tisztviselő)
„h) eljár a nem nála előterjesztett kérelem esetén az állandó személyazonosító igazolvány átadásával kapcsolatban,
i) gondoskodik a nála leadott ideiglenes személyazonosító igazolvány megsemmisítéséről és a megsemmisítés
tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetéséről.”
(3) A 414/2015. (XII. 23.) Korm. r. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A fogvatartott állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelmét a büntetés-végrehajtási
intézetnél (a továbbiakban: bv. szerv) és a járási hivatalnál terjesztheti elő. A bv. szerv közreműködő hatóságként
jár el, és a kérelmet a 22. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott ellenőrzést követően haladéktalanul megküldi
a kijelölt kormányhivatalnak.”
(4) A 414/2015. (XII. 23.) Korm. r. 20. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Cselekvőképtelen kiskorú kérelmező esetében a 18. §-ban meghatározottakon túl, ha személyesen csak az egyik
szülő jelenik meg, akkor igazolnia szükséges, hogy személyazonosító igazolvány kiadásához a másik szülő (törvényes
képviselő) hozzájárult. Ennek hiányában a szülő igazolja a másik szülő szülői felügyeletének megszűnését, szünetelését.
Az igazolásokhoz felhasználható különösen)
„a) a másik szülőnek (törvényes képviselőnek) a közjegyző, a fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi
és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala, a bv. szerv vezetője, a konzuli tisztviselő,
a kijelölt kormányhivatal, a nyilvántartást kezelő szerv vagy a járási hivatal előtt tett vagy a szülő által kiállított, teljes
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bizonyító erejű magánokiratba foglalt vagy elektronikusan a rendelkezési nyilvántartásban rögzített hozzájáruló
nyilatkozata a személyazonosító igazolvány kiadásához, vagy”
A 414/2015. (XII. 23.) Korm. r. 20/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20/B. § (1) Az Nytv. 7. § (3) bekezdése szerinti újszülött részére hivatalból kiadásra kerülő állandó személyazonosító
igazolványhoz szükséges, a 20. §-ban meghatározott nyilatkozatát a szülő
a) személyesen
aa) az egészségügyi szolgáltatónál vagy
ab) a születést anyakönyvező anyakönyvvezetőnél vagy
b) elektronikusan a rendelkezési nyilvántartásban
teszi meg.
(2) A hozzájáruló nyilatkozatot az anyakönyvvezető ellenőrzi.
(3) A születést anyakönyvező anyakönyvvezető őrzi a nála megtett 20. §-ban meghatározott nyilatkozatot.”
A 414/2015. (XII. 23.) Korm. r. 24. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A járási hivatalban, a kijelölt kormányhivatalnál, a konzuli tisztviselőnél, illetve – a nála előterjesztett kérelem
esetén – a nyilvántartást kezelő szervnél kell átadni az állandó személyazonosító igazolványt, ha a kérelem
benyújtását követően az ügyfél birtokában marad a korábbi, még érvényes állandó személyazonosító igazolványa.
(3) A (2) bekezdésben foglalt eseten kívül az állandó személyazonosító igazolványt belföldön a kérelmező választása
szerint postai úton, könyvelt küldeményként kell továbbítani, vagy a járási hivatalban, a kijelölt kormányhivatalnál,
a konzuli tisztviselőnél, illetve – a nála előterjesztett kérelem esetén – a nyilvántartást kezelő szervnél kell
átadni a kérelmező, annak törvényes képviselője vagy meghatalmazottja részére. Ha a kérelmező az állandó
személyazonosító igazolványt konzuli tisztviselőnél veszi át, akkor az állandó személyazonosító igazolványt
választása szerint a konzuli tisztviselő külföldön postai úton, könyvelt küldeményként továbbítja.”
A 414/2015. (XII. 23.) Korm. r. 31/B. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az át nem vett személyazonosító igazolványt a járási hivatal a második sikertelen kézbesítés napját követő
30 nap elteltével átvétel hiányában érvényteleníti, és gondoskodik e ténynek a nyilvántartásban való feltüntetéséről.”
A 414/2015. (XII. 23.) Korm. r. 39. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az ideiglenes személyazonosító igazolvány érvényességi ideje lejár vagy a jogosult állandó személyazonosító
igazolványt kapott, az ideiglenes személyazonosító igazolvány leadható bármely járási hivatalnál, a kijelölt
kormányhivatalnál, a konzuli tisztviselőnél és – a nála előterjesztett kérelem esetén – a nyilvántartást kezelő
szervnél.”
A 414/2015. (XII. 23.) Korm. r. 39. §-a a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5b) A konzuli tisztviselő a nála leadott ideiglenes személyazonosító igazolványt a leadástól számított 30 napon
belül megsemmisíti, és gondoskodik e ténynek a személyazonosító igazolvány nyilvántartásban való feltüntetéséről.”

23. §		
A 414/2015. (XII. 23.) Korm. r. 1. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
24. §		
A 414/2015. (XII. 23.) Korm. r.
1.
3/A. § 3. pontjában a „kizárólagos hatáskörben kiadja a fogvatartott polgár személyazonosító igazolványát,”
szövegrész helyébe a „kiadja a fogvatartott polgár személyazonosító igazolványát,” szöveg,
2.
23. § (4) bekezdésében a „kijelölt kormányhivatal átadás céljából” szövegrész helyébe a „kijelölt
kormányhivatal és a járási hivatal átadás céljából” szöveg
lép.

13. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása
25. §		
Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 68/A. § (2a) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A Központi Kormányzati Szolgáltatás Busz KEÜSZ, valamint a Kormány által biztosított szabályozott
elektronikus azonosítási szolgáltatásokat, az összerendelési nyilvántartás és a központi azonosítási ügynök
KEÜSZ szolgáltatást, valamint a szolgáltatások használatához technikailag szükséges, a kormányzati hitelesítés
szolgáltató által nyújtott tanúsítványszolgáltatást az E-ügyintézési tv. 1. § 30a. pontjában szabályozott központi
állami szolgáltatásként díjmentesen veheti igénybe az a piaci szereplő, amely jogszabály alapján kötelezett, illetve
jogosult
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a) a 150. § (1) bekezdésében meghatározott vagy
b) a Központi Kormányzati Szolgáltatás Busz KEÜSZ-höz csatlakozott és azon keresztül adatot szolgáltató
ba) elektronikus ügyintézést biztosító szerv,
bb) állami vagy önkormányzati költségvetési szerv vagy
bc) az állam többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság
által kezelt
nyilvántartásokban vagy adatbázisokban szereplő adatok szolgáltatására, illetve igénybevételére.”

14. A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
26. §

(1) A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
467/2017. (XII. 28.) Korm. r.] 2. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(2) A 467/2017. (XII. 28.) Korm. r. 3. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

15. A közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló
513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
27. §

(1) A közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 513/2017. (XII. 29.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 513/2017. (XII. 29.) Korm. r.] 3. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A közlekedési igazgatási hatóság a vezetési jogosultság szünetelésére, valamint a vezetői engedély
visszavonására vonatkozó adatokat az engedély-nyilvántartásban rögzíti. A közlekedési igazgatási hatóság az ügy
papíralapú iratait a Kknyt.-ben meghatározott adatkezelési időtartamig helyben őrzi, és ezt követő selejtezésükről
az iratkezelési szabályzatának megfelelően gondoskodik.
(1b) A nemzetközi vezetői engedély kiállítása iránti kérelem papíralapú iratait az eljáró hatóság az (1) bekezdéstől
foglalt iratoktól eltérően helyben őrzi, és selejtezéséről az iratkezelési szabályzatának megfelelően gondoskodik.”
(2) Az 513/2017. (XII. 29.) Korm. r. 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont, valamint az anyakönyvvezető az előtte tett, vezetői engedély
automatikus kiállításához szükséges papíralapú nyilatkozatokat legalább öt évig helyben őrzi, és az ezt követő
selejtezéséről az iratkezelési szabályzatának megfelelően gondoskodik.”
(3) Az 513/2017. (XII. 29.) Korm. r. 2. alcíme a következő 4/A. §-sal és 4/B. §-sal egészül ki:
„4/A. § Az útdíjköteles elemi útszakaszok, úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára,
valamint közútkezelői hozzájárulás hiányában a megengedett össztömeget vagy a megengedett legnagyobb
tengelyterhelést meghaladó járművekkel közlekedésre jogosultak nyilvántartásába tett bejegyzés alapjául
szolgáló papíralapú kérelmet vagy bejelentést az eljáró hatóság a törvényben meghatározott ideig helyben őrzi, és
selejtezéséről az iratkezelési szabályzatának megfelelően gondoskodik.
4/B. § (1) A közlekedési igazgatási hatóság és a nyilvántartó a közlekedési igazgatási eljárás során vagy az okmány
jogosultjának elhalálozása miatt leadott, valamint a megtalált, de már pótolt vezetői engedélyt – a (2) bekezdésben
foglalt kivétellel –, a forgalmi engedélyt vagy a törzskönyvet selejtezi, és az erre szerződött adatfeldolgozó részére
megsemmisítésre megküldi.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a külföldi vezetői engedély cseréje, honosítása vagy visszahonosítása
során leadott külföldi vezetői engedélyt az eljáró hatóság a Nyilvántartó részére alapiratként megküldi.”
(4) Az 513/2017. (XII. 29.) Korm. r. 5. §-a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az okirattár tartalmazza
a) a 3. mellékletben meghatározott iratokat, valamint
b) valamennyi közlekedési igazgatási eljárásban keletkezett
ba) kérelemre indult eljárásban az ügyfél és az ügyintéző,
bb) hivatalból indult eljárásban az ügyintéző
által aláírt adatlapot.
(1b) Az okirattár az iratokat az adott ügytől függően eredeti papíralapú, papíralapú hiteles másolat, továbbá
elektronikus eredeti és elektronikus hiteles vagy az eljáró hatóság által hitelesített papíralapú vagy elektronikus
másolat formátumban tartalmazza.”
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28. §		
Az 513/2017. (XII. 29.) Korm. r. a 10. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.
29. §		
Az 513/2017. (XII. 29.) Korm. r.
a)
1. §-ában a „közúti közlekedési nyilvántartó szerv (a továbbiakban: Nyilvántartó) és a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: közlekedési igazgatási hatóság)
látja el” szövegrész helyébe a „közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény
(a továbbiakban: Kknyt.) 3. §-ában meghatározott szerv és hatóságok látják el” szöveg,
b)
2. § (1) bekezdésében a „közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban:
Kknyt.)” szövegrész helyébe a „Kknyt.” szöveg, a „Nyilvántartót” szövegrész helyébe a „közúti közlekedési
nyilvántartó szervet (a továbbiakban: Nyilvántartó)” szöveg,
c)
3. § (1) bekezdésében az „okmánytárnak” szövegrész helyébe az „okirattárnak” szöveg,
d)
3. § (2) bekezdésében a „kicserélt” szövegrész helyébe a „lecserélt” szöveg, az „okmánytár” szövegrész helyébe
az „okirattár” szöveg,
e)
4. § (1) bekezdésében az „alapját képező iratokat” szövegrész helyébe az „alapját képező, e rendeletben
meghatározott iratokat” szöveg, az „okmánytárnak” szövegrész helyébe az „okirattárnak” szöveg,
f)
3. alcím címében az „okmánytár” szövegrész helyébe az „okirattár” szöveg,
g)
5. § (1) bekezdésében az „okmánytár” szövegrész helyébe az „okirattár a 2022. január 1-jét megelőzően
keletkezett alapiratok tekintetében” szöveg,
h)
5. § (3) bekezdésében az „okmánytár az eljárás során keletkező egyéb iratokat a nyilvántartásba vételtől”
szövegrész helyébe az „okirattár a Nyilvántartónak megküldött rendszámtáblákat a beérkezésüktől” szöveg,
i)
10. § (2) bekezdésében az „okmánytár” szövegrész helyébe az „okirattár” szöveg, az „okmánytárból eredeti
iratot” szövegrész helyébe az „okirattárban eredetben megtalálható iratot” szöveg
lép.

16. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló
86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása
30. §

(1) A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 86/2019. (IV. 23.) Korm. r.] 5. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
(2) A 86/2019. (IV. 23.) Korm. r. 8. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

17. Az egyes kormányrendeleteknek a nyilvántartásokhoz kapcsolódó eljárások egyszerűsítése
és elektronizálása érdekében szükséges módosításáról szóló 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet
módosítása
31. §

(1) Az egyes kormányrendeleteknek a nyilvántartásokhoz kapcsolódó eljárások egyszerűsítése és elektronizálása
érdekében szükséges módosításáról szóló 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 572/2020. (XII. 9.)
Korm. r.] 101. §-a az „adatoknak a fővárosi és megyei kormányhivatalok, illetve járási (fővárosi kerületi) hivatalok
részére történő átadásának” szövegrész helyett az „adatok átadásának” szöveggel lép hatályba.
(2) Nem lép hatályba az 572/2020. (XII. 9.) Korm. r. 43. §-a.

18. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról
és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló
303/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet módosítása
32. §		
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 303/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet
a)
27. § (1) bekezdése a „12/A. melléklettel” szövegrész helyett „11/A. melléklettel” szöveggel,
b)
1. számú melléklete a „12/A. melléklet” szövegrész helyett a „11/A. melléklet” szöveggel
lép hatályba.
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19. Záró rendelkezések
33. §

(1) Ez a rendelet – a (2)–(7) bekezdésben foglaltak kivételével – 2021. július 1-jén lép hatályba.
(2) A 3. § 3. pontja 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.
(3) Az 1. § (2) és (4) bekezdése, a 3. § 2. pontja, a 22. § (2), (6), (8) és (9) bekezdése, a 23. §, valamint a 7. melléklet
2021. szeptember 11-én lép hatályba.
(4) A 2. §, a 3. § 1. pontja, a 4. § 1. és 2. pontja, a 9. §, a 10. §, a 11. § (1), (3), (4) és (6) bekezdése, a 14. § (1) és
(15) bekezdése, a 16. § h), i), k), l), o)–q), t), u) és x) pontja, a 17. § a) pontja, a 18. § (4) és (8) bekezdése, a 27. §, a 28. §,
a 29. § c)–i) pontja, valamint az 1. és 10. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.
(5) A 32. § 2022. július 1-jén lép hatályba.
(6) A 6. § (1) bekezdése, valamint a 31. § (1) bekezdése 2023. január 1-jén lép hatályba.
(7) A 18. § (9), (11) és (14) bekezdése, a 19. § (3) bekezdése, a 20. § c) pontja, valamint a 6. melléklet 2023. július 1-jén lép
hatályba.

34. §

(1) E rendelet 7. alcíme, valamint a 8. és 9. melléklete a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i
2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) A rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
(3) E rendelet 10. és 11. alcíme az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük
javítása szükségességének értékeléséről szóló, 2008. december 8-ai 2008/114/EK irányelvnek való megfelelést
szolgálja.
(4) E rendelet 10. és 11. alcíme a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen
magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-ai (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelethez

Az adatszolgáltatás korlátozásáról szóló nyilatkozathoz a következő adatokat kell megadni
1. Érintett:
–
családi neve,
–
utóneve, utónevei,
–
anyja születési családi neve,
–
születési neve,
–
lakóhelye,
–
tartózkodási helye,
–
személyi azonosítója.
2. Nyilatkozat arról, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
2. § (1) bekezdése alapján az érintett a róla nyilvántartott adatok
a)
tudományos kutatás céljából,
b)
közvélemény-kutatás és piackutatás céljából történő vagy
c)
teljes körű
kiadását tiltja meg.
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2. melléklet a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez
A 309/2011. (XII. 23.) Korm. r. 3. melléklete a következő 114. ponttal egészül ki:
(Az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kötelezően biztosítandó központosított
alkalmazás-üzemeltetési és e rendszereket érintő alkalmazás-fejlesztési szolgáltatások)
„114. Központi Döntéstámogató Alkalmazás”

3. melléklet a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez
1. A 326/2011. (XII. 28.) Korm. r. 17. melléklet „C. A járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról
szóló 1999/37/EK irányelv figyelembevételével kiadásra kerülő forgalmi engedély tartalmi elemei” című részében
a „V.9 – környezetvédelmi osztályba sorolás” szövegrész helyébe a
„V.7. – CO2 (g/km-ben)
V.9 – környezetvédelmi osztályba sorolás”
szöveg lép.
2. A 326/2011. (XII. 28.) Korm. r. 17. melléklet „C. A járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló
1999/37/EK irányelv figyelembevételével kiadásra kerülő forgalmi engedély tartalmi elemei” című részében
a)
az „– Eurotax kód” szövegrész helyébe a
„– regisztrációs matrica rendszámot tartalmazó vonalkódja
– Eurotax kód” szöveg,
b)
a „– Hivatalos feljegyzések
regisztrációs matrica rendszámot tartalmazó vonalkódja” szövegrész helyébe
a „– Hivatalos feljegyzések” szöveg
lép.

4. melléklet a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez
A 65/2013. (III. 8.) Korm. r. 2. melléklet 4.5.3. pontja helyébe a következő pont lép:
„4.5.3. a harmadik fél felől fennálló kitettség lehet: harmadik féltől igénybe vett, vagy üzemeltető által saját
hatáskörben nyújtott vagy nem értelmezhető (1–2 skálán) – ahol a „2” érték súlyozottan veendő figyelembe”

5. melléklet a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez
A 65/2013. (III. 8.) Korm. r. 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 7a. sorral egészül ki:
[A
1

A jogszabálysértés megnevezése

7a.

A biztonsági összekötő személy nem felel meg
a képesítési követelményeknek

B

C

A bírság legkisebb mértéke

A bírság legnagyobb mértéke

(Ft)

(Ft)]

300 000

300 000
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6. melléklet a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez
A 65/2013. (III. 8.) Korm. r. 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 7b. sorral egészül ki:
[A
1

A jogszabálysértés megnevezése

7b.

A biztonsági összekötő személy a rendszeres
továbbképzésen a részvételi kötelezettségét elmulasztja

B

C

A bírság legkisebb mértéke

A bírság legnagyobb mértéke

(Ft)

(Ft)]

500 000

500 000

7. melléklet a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez
A 414/2015. (XII. 23.) Korm. r. 1. melléklete a következő 25. ponttal egészül ki:
„25. Kapcsolattartási adatai (telefonszám, elektronikus levelezési cím)”

8. melléklet a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez
1. Hatályát veszti a 467/2017. (XII. 28.) Korm. r. 2. melléklet 20. és 44. sora.
2. A 467/2017. (XII. 28.) Korm. r. 2. mellékletében foglalt táblázat 43. sora helyébe a következő sor lép:
(A

B

C

D

E

Sorszám

A felhívás azonosító jele

Kedvezményezett

Felhívás neve

A szakrendszer elnevezése)

A versenyképes
közszolgálat
személyzeti
utánpótlásának
stratégiai támogatása

43.1. Kormányzati Személyügyi
Döntéstámogató Rendszer
43.2. Közszolgálati HR Rendszer
43.3. KOMP Komplex,
kompetencia alapú kiválasztási
eljárás és tehetségmenedzsment
rendszer
43.4. SZEM Szilárd Erkölcsiség
Mutató teszt rendszer

43.

KÖFOP-2.1.5-VEKOP162016-00001

Belügyminisztérium

9. melléklet a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez
A 467/2017. (XII. 28.) Korm. r. 3. melléklete a következő 61–66. sorral egészül ki:
(A

B

C

Sorszám

A rendszer elnevezése

A rendszer jellege)

61.

vakcinainfo.gov.hu

szakrendszer

62.

koronavirus.gov.hu

szakrendszer

63.

hiteles személyazonosításon alapuló videokonferencia szolgáltatás
(ideértve a Videohívással támogatott egészségügyi ellátásokat

szakrendszer

64.

primeminister.hu

szakrendszer

65.

eEvidence Digital Exchange System

szakrendszer

66.

iSupport Ügykezelő és Kommunikációs Rendszer

szakrendszer
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10. melléklet a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez
„3. melléklet az 513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A. A járműnyilvántartással kapcsolatos közlekedési igazgatási eljárások alapiratai
1. A jármű első magyarországi és a külföldön nyilvántartásba vett jármű ismételt magyarországi nyilvántartásba vétele
1.1
a harmadik országból származó jármű esetében
1.1.1.
a forgalmi engedély eredeti példánya, vagy
1.1.2.
a forgalmi engedély kiállító hatóság által hitelesített másolata és annak hiteles fordítása eljáró
hatóság által hitelesített példánya,
1.2. az EGT valamely más tagállamából származó jármű esetében
1.2.1.
a nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedély eredeti példánya, vagy
1.2.2.
a nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedély kiállító hatóság által hitelesített másolata eljáró
hatóság által hitelesített példánya, vagy
1.2.3.
a nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedély hiánya esetén a kiállító hatóság által a jármű
nyilvántartott adatairól kiállított igazolás és annak hiteles, magyar nyelvű fordítása eljáró hatóság
által hitelesített példánya, vagy
1.2.4.
a harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. és II. részének eredeti példánya, vagy
1.2.5.
a harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. részének eredeti példánya, vagy
1.2.6.
a harmonizált adattartalmú forgalmi engedély, ha az a származási tagállamban egy részes, vagy
1.2.7.
a harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. részének hiánya esetén
1.2.7.1.
a származási ország hatósága által a jármű külföldi forgalmi engedélyben szereplő
adatairól kiadott igazolás eljáró hatóság által hitelesített példánya, vagy
1.2.7.2.
a harmonizált adattartalmú forgalmi engedély kiállító hatóság által hitelesített másolati
példánya eljáró hatóság által hitelesített példánya,
1.2.8.
az 1.2.7. pontban szereplő okiratok esetén a forgalmi engedély hiányának okát tartalmazó okirat
eljáró hatóság által hitelesített példánya,
1.3. a tulajdonjog megszerzését igazoló elektronikus okirat, vagy a papíralapú okirat eredeti vagy hitelesített
másolata, valamint, ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítása is,
eljáró hatóság által hitelesített példánya.
2. Jármű átírása esetén:
2.1. a tulajdonjog megszerzését igazoló elektronikus okirat, vagy a papíralapú okirat eljáró hatóság által
hitelesített példánya.
3. Üzembentartói jog bejegyzése, illetve változása esetén:
3.1. a vagyoni értékű jog bejegyzését megalapozó elektronikus okirat, vagy a papíralapú okirat eljáró hatóság
által hitelesített példánya.
4. Eladás bejelentés esetén:
4.1. jármű tulajdonjog változását igazoló elektronikus okirat vagy a papíralapú okirat eljáró hatóság által
hitelesített példánya, vagy az ügyfél okirat eredetiségére vonatkozó nyilatkozatát tartalmazó másolata.
5. Járművek forgalomból történő kivonása esetén:
5.1. bontási átvételi igazolás eljáró hatóság által hitelesített példánya,
5.2. a járműnek az ügyfél igazolt kérelmére átmeneti időszakra történő forgalomból kivonása esetén
a kérelemben megjelölt indokot tanúsító okirat eljáró hatóság által hitelesített példánya.
6. A jármű átalakítás esetén:
6.1. fődarab származását igazoló okirat eljáró hatóság által hitelesített példánya.
7. Jármű azonosító jellel történő utólagos ellátása nyilvántartásba vételének esetén:
7.1. az engedélyező határozat eljáró hatóság által hitelesített példánya.
8. Motorcsere esetén:
8.1. a motor jogszerű megszerzését igazoló okirat eljáró hatóság által hitelesített példánya.
9. Forgalmi engedély vagy törzskönyv pótlása esetén:
9.1. az okmány eltulajdonítása esetén a rendőrségi feljelentés, elvesztése vagy megsemmisülése esetén az erről
szóló jegyzőkönyv eljáró hatóság által hitelesített példánya.
10. A forgalmazási korlátozás vagy annak megszűnése esetén:
10.1. a nyilvántartásba való bejegyzés alapjául szolgáló okirat eljáró hatóság által hitelesített példánya.

5826

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 123. szám

11. Záradék bejegyzése esetén:
11.1. a záradék bejegyzésének alapjául szolgáló okirat elektronikus, vagy eljáró hatóság által hitelesített példánya.
12. A jármű hivatalból történő forgalomból kivonása, a forgalmi engedély és a törzskönyv visszavonása esetén:
12.1. a nyilvántartásba bejegyzés alapjául szolgáló hatósági döntés elektronikus vagy eljáró hatóság által
hitelesített példánya.
13. Ismételt forgalomba helyezés esetén:
13.1. a forgalomba helyezést megalapozó okirat elektronikus vagy eljáró hatóság által hitelesített példánya.
14. Adatszolgáltatás tiltásának, a tiltás visszavonásának bejegyzése esetén:
14.1. adatszolgáltatás tiltásáról szóló nyilatkozat elektronikus vagy eljáró hatóság által hitelesített példánya.
15. Egyénileg kiválasztott vagy egyedileg előállított rendszámtáblával kapcsolatos bejegyzés esetén:
15.1. első alkalommal történő felszerelés valamint, ha a rendszámtábla jogosítottja a járműnyilvántartásból nem
állapítható meg, az egyénileg kiválasztott vagy az egyedileg előállított rendszámtábla engedélyezéséről szóló
okirat elektronikus vagy eljáró hatóság által hitelesített példánya.
15.2. az egyénileg kiválasztott rendszámtábláról lemondást igazoló okirat elektronikus vagy eljáró hatóság által
hitelesített példánya.
16. Különleges rendszámtábla kiadása, különleges rendszámtáblára történő átrendszámozás esetén:
16.1. a különleges rendszámtáblához való jogosultságot igazoló okirat elektronikus vagy eljáró hatóság által
hitelesített példánya, amennyiben a jogosultságot okirattal kell igazolni.
17. Egyéb alapiratok:
17.1. a kérelem elektronikus vagy eljáró hatóság által hitelesített példánya,
17.2. a forgalmi engedély vagy a törzskönyv eljáró hatóság által hitelesített példánya, ha az okmány az eljárásban
leadásra került,
17.3. a forgalmi engedély és/vagy a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolás eljáró hatóság által
hitelesített példánya, ha az eljárásban az okmány kiadására kerül sor és az illetékét meg kell fizetni,
17.4. egyéb a nyilvántartásba vételt megalapozó okirat elektronikus vagy eljáró hatóság által hitelesített példánya,
17.5. az elektronikus úton indított, az ügyfél személyes megjelenése nélkül intézhető, az elektronikus ügyintézés
és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti automatikus döntéshozatali eljárásban
lefolytatott közlekedési igazgatási ügyek esetén az informatikai alkalmazás által hitelesített okiratok.

B. Az ideiglenes rendszámtáblák nyilvántartásával kapcsolatos közlekedési igazgatási eljárások
alapiratai
1. A P betűjelű ideiglenes rendszámtábla és az ideiglenes fogalomban tartási engedély, valamint indítási napló kiadása
esetén:
1.1. a korlátozások alóli mentesség indokoltságát igazoló eredeti vagy ügyfél által hitelesített okirat eljáró
hatóság által hitelesített példánya,
1.2. ideiglenes rendszámtáblára való jogosultságot igazoló okirat eljáró hatóság által hitelesített példánya.
2. A Z betűjelű ideiglenes rendszámtábla és az ideiglenes fogalmi engedély kiadása esetén:
2.1. a tulajdonjogot igazoló okirat valamint, ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar
nyelvű fordítása, eljáró hatóság által hitelesített példánya.
3. A CD betűjelű ideiglenes rendszámtábla és az ideiglenes fogalmi engedély kiadása esetén:
3.1. az ország területének végleges elhagyását igazoló okirat eljáró hatóság által hitelesített példánya.
4. Az E betűjelű ideiglenes rendszámtábla és az ideiglenes fogalomban tartási engedély kiadása esetén:
4.1. a tulajdonjogot vagy a jogszerű birtoklást igazoló elektronikus okirat vagy a papíralapú okirat eredeti vagy
hitelesített másolata valamint, ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű
fordítása, eljáró hatóság által hitelesített példánya.
5. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) vámszerve által kiadott E betűjelű ideiglenes rendszámtábla
meghosszabbítása és az ideiglenes fogalomban tartási engedély kiadása esetén:
5.1. A NAV vámszerve által kiadott ideiglenes forgalomban tartási engedély eljáró hatóság által hitelesített
példánya,
5.2. a jogszerű birtoklást igazoló elektronikus okirat vagy a papíralapú okirat eredeti vagy hitelesített másolata
valamint, ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítása eljáró hatóság
által hitelesített példánya.
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6. A NAV vámszerve által kiadott E betűjelű ideiglenes rendszámtábla és az ideiglenes fogalomban tartási engedély kiadása
esetén, ide értve annak Nyilvántartó általi rögzítését is:
6.1. a jogszerű birtoklást igazoló elektronikus okirat vagy a papíralapú okirat eredeti vagy hitelesített másolata
valamint, ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítása eljáró hatóság
által hitelesített példánya.
7. Az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla használata és ideiglenes fogalomban tartási engedély és az ideiglenes fogalmi
engedély kiadása, valamint az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblához kiadott ideiglenes fogalomban tartási engedély
érvényességi idejének cserével történő meghosszabbítása esetén:
7.1. az ügyfél nyilatkozata a felvenni kívánt rendszámtáblák, valamint az ilyen rendszámtáblára kötelezett
járművek darabszámára, gyártmányára, típusára és egyedi azonosító adataira (alvázszám) vonatkozóan,
7.2. az ügyfél nyilatkozata az ideiglenes rendszámtáblával közúton használni kívánt mezőgazdasági erőgép vagy
mezőgazdasági erőgépek biztonságos és szabályos közlekedésre való alkalmasságáról
7.3. a tulajdonjogot vagy az üzembentartói jog megszerzését igazoló elektronikus okirat vagy a papíralapú
okirat eredeti vagy hitelesített másolata valamint, ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles,
magyar nyelvű fordítása, eljáró hatóság által hitelesített példánya,
7.4. mezőgazdasági erőgép gépkönyvéről, vagy típusbizonyítványáról készült – ügyfél által hitelesített – másolat,
vagy a műszaki adatlap eljáró hatóság által hitelesített példánya,
7.5. a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által megállapított regisztrációs szám igazolása eljáró
hatóság által hitelesített példánya.
8. Az SP betűjelű ideiglenes rendszámtábla és az ideiglenes fogalmi engedély kiadása esetén:
8.1. a jogszerű birtoklást igazoló elektronikus okirat vagy a papíralapú okirat eredeti vagy hitelesített másolata
valamint, ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítása, eljáró hatóság
által hitelesített példánya,
8.2. a jármű érvényesített gépkönyvének eljáró hatóság által hitelesített példánya.
9. Ideiglenes forgalmi engedély, forgalomban tartási engedély pótlása esetén:
9.1. az okmány eltulajdonítása esetén a rendőrségi feljelentés, elvesztése vagy megsemmisülése esetén az erről
szóló jegyzőkönyv eljáró hatóság által hitelesített példánya.
10. Adatváltozás bejegyzése esetén:
10.1. az adatváltozás bejegyzésének alapjául szolgáló okirat eljáró hatóság által hitelesített példánya.
11. Ideiglenes rendszámtábla és az ideiglenes fogalmi engedély vagy ideiglenes forgalomban tartási engedély és az indítási
napló visszavonása esetén:
11.1. a nyilvántartásba bejegyzés alapjául szolgáló hatósági döntés elektronikus vagy eljáró hatóság által
hitelesített példánya.
12. Ideiglenes rendszámtábla visszavonásának és az ideiglenes fogalmi engedély vagy ideiglenes forgalomban tartási
engedély és az indítási napló visszavonása megszüntetése esetén:
12.1. a visszavonás megszüntetését megalapozó okirat elektronikus vagy eljáró hatóság által hitelesített példánya.
13. Adatszolgáltatás tiltásának, a tiltás visszavonásának bejegyzése esetén:
13.1. adatszolgáltatás tiltásáról szóló nyilatkozat eljáró hatóság által hitelesített példánya.
14. Egyéb alapiratok:
14.1. a kérelem elektronikus vagy eljáró hatóság által hitelesített példánya,
14.2. külföldi forgalmi engedély, állandó forgalmi engedély, ideiglenes forgalmi engedély, forgalomban tartási
engedély eljáró hatóság által hitelesített példánya, ha az okmány az eljárásban leadásra vagy bemutatásra
került,
14.3. az ideiglenes forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító igazolás eljáró hatóság által hitelesített
példánya, ha az eljárásban az okmány kiadására kerül sor és az illetékét meg kell fizetni,
14.4. egyéb a nyilvántartásba vételt megalapozó okirat elektronikus vagy eljáró hatóság által hitelesített példánya.

C. A vezetői engedély kiállítására irányuló eljárások alapiratai
1. Vezetői engedély első alkalommal történő kiállítása esetén:
1.1. az egészségi alkalmassági vélemény, ha az a vizsgálatot végző szervtől elektronikus úton nem érkezett meg
az engedély nyilvántartásba.
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2. Magyar vezetői engedély cseréje esetén:
2.1. az egészségi alkalmassági vélemény, ha az a vizsgálatot végző szervtől elektronikus úton nem érkezett meg
az engedély nyilvántartásba, az okmány kiállításához azonban új egészségi alkalmassági vélemény szükséges
2.2. az illetékének megfizetését tanúsító igazolás eljáró hatóság által hitelesített példánya, ha az eljárásért
illetéket kellett fizetni.
3. Külföldi vezetői engedély cseréje esetén:
3.1. a külföldi vezetői engedély eredeti példánya,
3.2. az egészségi alkalmassági vélemény, ha az a vizsgálatot végző szervtől elektronikus úton nem érkezett meg
az engedély nyilvántartásba,
3.3. az illetékének megfizetését tanúsító igazolás eljáró hatóság által hitelesített példánya.
4. Külföldi vezetői engedély honosítása, visszahonosítása esetén:
4.1. a külföldi vezetői engedély eredeti példánya,
4.2. a külföldi vezetői engedélyről készült hiteles fordítás eljáró hatóság által hitelesített példánya, ha a külföldi
vezetői engedélyről készült a hiteles fordítás a vezetői engedély honosításához/visszahonosításához
szükséges,
4.3. az egészségi alkalmassági vélemény, ha az a vizsgálatot végző szervtől elektronikus úton nem érkezett meg
az engedély nyilvántartásba,
4.4. az eljárási díj megfizetését tanúsító igazolás eljáró hatóság által hitelesített példánya.”

11. melléklet a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez
1. Hatályát veszti a 86/2019. (IV. 23.) Korm. r. 5. melléklet 6. és 7. pontja.
2. Hatályát veszti a 86/2019. (IV. 23.) Korm. r. 5. melléklet 8. pontjában az „ , értesítési cím bejelentéséről” szövegrész.

12. melléklet a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez
Hatályát veszti a 86/2019. (IV. 23.) Korm. r. 8. melléklet 9. pontjában az „ , értesítési cím” szövegrész.

A Kormány 376/2021. (VI. 30.) Korm. rendelete
egyes családtámogatási és nyugdíjbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c) és h) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 2. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés k) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím és az 1. melléklet tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 4. alcím és a 2. melléklet tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés
g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati
járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 22. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. és 7. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: TnyR.) 3. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala kizárólagos illetékességgel jár el
a társadalombiztosítási nyugellátások, valamint a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek feladat- és hatáskörébe tartozó
egyéb ellátások megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben, ha)
„aa) a hatósági ügy a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló európai
uniós rendeletek hatálya alá tartozik, vagy az ellátás megállapításához Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült
Királyságában szerzett szolgálati időt kell figyelembe venni, a (4) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontjában
meghatározottak kivételével,”
(2) A TnyR. 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Magyarországi lakóhellyel és tartózkodási hellyel nem rendelkező jogosulttal nyugellátás szerzése céljából
Budapest Főváros Kormányhivatala köt megállapodást.”

2. §		
A TnyR.
a)
3. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában és 3. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „vagy” szövegrész
helyébe az „és” szöveg,
b)
3. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „szolgálati idővel” szövegrész helyébe a „szolgálati idővel, vagy
Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában szerzett szolgálati idővel” szöveg,
c)
72/B. § (17) bekezdés b) pontjában a „ , ha a kérelmező egyedül él” szövegrész helyébe az „az a) pontban
nem említett esetben” szöveg
lép.

2. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ebtv. vhr.) 1. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:
„(10a) A minisztérium jogosult az Ebtv. 36. § (1), (2) és (4)–(9) bekezdésében, valamint az Ebtv. 37–38/C. §-ában
meghatározott ellenőrzésekhez elemzéseket végezni, ellenőrzéseket elrendelni, koordinálni és irányítani.”
4. §

(1) Az Ebtv. vhr. 27/A. § (1) és (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A fennálló biztosításban töltött napokkal össze kell számítani az ellátásra való jogosultságot megelőzően
megszűnt biztosítási jogviszonyból származó biztosításban töltött napok közül azokat, amelyek megelőzik
az ellátásra való jogosultság első napján fennálló biztosítási jogviszony kezdő napját és
a) csecsemőgondozási díj esetében a gyermek születésének a napját,
b) az Ebtv. 42/A. §-a vagy 42/G. §-a szerinti gyermekgondozási díj esetében a gyermek születésének a napját,
c) az Ebtv. 42/F. §-a szerinti gyermekgondozási díj esetében azt a napot, amelytől a gyermek gondozási helyét
a nevelőszülőnél jelölték ki,
d) örökbefogadói díj esetében azt a napot, amelytől az igénylő a gyermeket örökbefogadási szándékkal nevelésbe
vette.
(1a) A fennálló biztosítási jogviszonyhoz abban az esetben is hozzá kell számítani a megszűnt biztosítási jogviszony
azon időtartamát, amely alatt a fennálló jogviszonyban a biztosítás szünetelt, ha a megszűnt biztosítási jogviszony
nem az ellátásra való jogosultság első napján fennálló biztosítási jogviszony kezdő napját megelőzően szűnt meg.”
(2) Az Ebtv. vhr. 27/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a biztosított több egyidejűleg fennálló jogviszonyából kéri az ellátást, a kérelemmel érintett valamennyi
fennálló biztosítási jogviszonyhoz külön-külön hozzá kell számítani a megszűnt biztosítási jogviszonynak
az (1) bekezdés szerint összeszámítható napjait.”
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5. §		
Az Ebtv. vhr. 42/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„42/A. § A csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban vagy gyermekgondozási díjban részesülő személy
köteles nyolc napon belül bejelenteni az ellátást megállapító szervnek, ha csecsemőgondozási díj esetén az Ebtv.
41. §-ában, örökbefogadói díj esetén az Ebtv. 42/C. § (1) bekezdés b)–e) és g) pontjában, illetve gyermekgondozási
díj esetén az Ebtv. 42/C. §-ában, 42/E. § (4a) bekezdésében, 42/F. § (2) bekezdésében vagy 42/G. § (3) bekezdésében
felsorolt körülmények bekövetkeznek.”
6. §		
Az Ebtv. vhr.
a)
– a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletnek az egyes ellátások központi folyósításával kapcsolatos módosításáról
szóló 404/2017. (XII. 15.) Korm. rendelettel megállapított – 1. § (10) bekezdésében az „Ebtv. 70. § (1) bekezdés
a) pontja” szövegrész helyébe az „Ebtv. 70. § (1) bekezdés a) pontja vagy 80. § (6) bekezdése” szöveg,
b)
37. § (2) bekezdésében a „csecsemőgondozási díj,” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási díj,
örökbefogadói díj és” szöveg,
c)
39. § (1) bekezdésében a „csecsemőgondozási díj és” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási díj,
az örökbefogadói díj és a” szöveg,
d)
40. § (1) bekezdésében a „csecsemőgondozási díj” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási díj,
az örökbefogadói díj” szöveg és az „elbírálásánál” szövegrész helyébe az „elbírálásánál, továbbá” szöveg
lép.
7. §		
Hatályát veszti az Ebtv. vhr.
a)
– az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló
507/2017. (XII. 29.) Korm. rendelettel megállapított – 1. § (10) bekezdése,
b)
37/A. §-a,
c)
41/A. §-a.

3. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló
223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
8. §		
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Cst. vhr.) 1/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A családtámogatási kifizetőhely jár el az általa foglalkoztatott, a Cst. 2. § a) pont aa) alpontja szerinti
személy családtámogatási ellátás megállapítása iránti kérelme ügyében a gyermeknevelési támogatás és
a gyermekgondozást segítő ellátás nagyszülő részére történő megállapítására irányuló eljárás kivételével.”
9. §		
A Cst. vhr. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A magasabb összegű családi pótlék iránti kérelemhez csak akkor kell csatolni a magasabb összegű családi
pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló miniszteri rendelet szerinti igazolás másolatát,
ha a szakorvos az igazolást az EESZT útján nem tudja továbbítani, vagy a gyermek tartós betegségét, súlyos
fogyatékosságát nem állapította meg. Ha a gyermek a családi pótlék folyósításának ideje alatt válik tartósan beteggé
vagy súlyosan fogyatékossá, és a szakorvos az erről szóló orvosi igazolást az EESZT útján továbbítja, vagy az ellátásra
jogosult az orvosi igazolás másolatát benyújtja az igényelbíráló szervnek, az igényelbíráló szerv hivatalból
felülvizsgálja a családi pótlék összegét.”
10. §		
A Cst. vhr. 10. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A Cst. 16. §-ának alkalmazása során a központi családtámogatási szerv végzésével értesíti a kormányhivatalt
az ítéletet hozó bíróság tájékoztatásában foglaltakról. A kormányhivatal a végzés alapján határoz az iskoláztatási
támogatás szüneteltetéséről.”
11. §		
A Cst. vhr. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) Ha a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos személy után – állapotának javulása miatt – már nem jár
a magasabb összegű családi pótlék, a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultság megszűnését követő
hónaptól a családi pótlékot új összegben kell folyósítani, feltéve, hogy egyébként az ellátásra való jogosultság
fennáll.
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(2) A kormányhivatal a családi pótlék (1) bekezdés szerinti új összegének megállapításával egyidejűleg intézkedik
a 9. § (2) bekezdése szerinti hatósági igazolvány bevonásáról és érvénytelenítéséről, valamint erről haladéktalanul
tájékoztatja a Központot. A kormányhivatal felhívására az érvénytelen hatósági igazolványt vissza kell küldeni.”
12. §		
A Cst. vhr. 14. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Cst. 12. § (3) bekezdése szerinti egyedülállóság igazolására a családi pótlék iránti kérelemhez csatolni kell, illetve
– a b) pont szerinti esetben – minden év február 28-áig be kell nyújtani]
„a) tanulói, hallgatói jogviszony fennállása esetén a köznevelési intézmény, a szakképző intézmény vagy
a felsőoktatási intézmény erről szóló igazolását,”
13. §

(1) A Cst. vhr. 19. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Ha a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel családi pótlék iránti kérelmet még nem
nyújtottak be, a gyermekgondozást segítő ellátás iránti kérelemhez csak akkor kell csatolni a magasabb összegű
családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló miniszteri rendelet szerinti igazolás másolatát,
ha a szakorvos az igazolást az EESZT útján nem tudja továbbítani. Ha a gyermek a gyermekgondozást segítő ellátás
folyósításának ideje alatt válik tartósan beteggé vagy súlyosan fogyatékossá, és a szakorvos az erről szóló orvosi
igazolást az EESZT útján továbbítja, vagy az ellátásra jogosult az orvosi igazolás másolatát benyújtja az igényelbíráló
szervnek, az igényelbíráló szerv hivatalból felülvizsgálja a családi pótlék összegét és a gyermekgondozást segítő
ellátásra való jogosultság időtartamát.”
(2) A Cst. vhr. 19. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Ha a Cst. 20. § (1) bekezdés b) pontjának és 20. § (2) bekezdésének alkalmazása során a gyermek
tankötelezettsége nem abban az évben kezdődik, amely év augusztusának 31. napjáig a hatodik életévét betölti,
a jogosult bejelentése alapján a kormányhivatal hivatalból felülvizsgálja az ellátás időtartamát.”

14. §		
A Cst. vhr. 22. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultságot nem érinti, ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító
intézményben helyezik el,)
„a) ha a gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult tanulói jogviszony keretében köznevelési intézményben
a nappali oktatás munkarendje szerint vagy szakképző intézményben nappali rendszerben tanul, illetve hallgatói
jogviszony keretében felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, vagy”
15. §		
A Cst. vhr. 26. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A Központ törli a véglegessé vált határozattal megállapított tartozást, ha
a) a végrehajtási jog elévült,
b) a tartozást a Cst. 43. § (5) vagy (6) bekezdése alapján elengedték, vagy
c) a fizetésre kötelezett személy meghalt, és az örökös a Magyar Állam.
(9) A végrehajtási jognak a (8) bekezdés a) pontja szerinti elévülésére az adóhatóság által foganatosítandó
végrehajtási eljárásokról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”
16. §		
A Cst. vhr. 27/H. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Cst. 35. § (4) bekezdése szerinti különbözet megállapítása iránti eljárásban az EGT-s kormányhivatal jár el.
Különbözet kifizetésére akkor kerül sor, ha az ügyfél családja számára a magyar jogszabályok szerint nyújtható
pénzbeli családi ellátások összege magasabb, mint az az összeg, amelyet ilyen jogcímen a családnak más EGT-állam
folyósít.”
17. §		
A Cst. vhr. 9. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
18. §		
A Cst. vhr.
a)
1. § (8a) bekezdésében az „Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér” szövegrész helyébe az „Elektronikus
Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT)” szöveg,
b)
7. § (2) bekezdésében a „Hivatal” szövegrész helyébe a „Hivatal vagy Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Hivatal” szöveg,
c)
7/A. § (2) bekezdésében a „középiskolai” szövegrész helyébe a „középiskolában vagy a szakképző
intézményben a” szöveg,
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d)
e)
f)

8. § (1) bekezdésében a „Hivatal” szövegrész helyébe a „Hivatal vagy a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Hivatal” szöveg,
26. § (5) bekezdésében az „A kérelemhez” szövegrész helyébe a „Ha a jogalap nélkül felvett ellátás jogosultnak
történő átadása és annak átvétele közokirattal nem igazolható, a kérelemhez” szöveg,
26. § (7) bekezdés b) pontjában a „kérelmet” szövegrész helyébe a „kérelmet, vagy megszünteti az eljárást”
szöveg

lép.

4. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása
19. §		
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kjt. vhr.) 2/a. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti
bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
20. §		
A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási
szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Kenyr.) a következő 8. §-sal egészül ki:
„8. § (1) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) szerint négy vagy több
gyermeket nevelő anyának minősülő személy szolgálati járandóságának – a kérelem benyújtását követő hónap első
napjától – a T. 5. § (2) bekezdése szerinti csökkentés nélküli folyósításáról a nyugdíjfolyósító szerv kérelemre dönt.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell
a) azon vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekek természetes személyazonosító adatait és Társadalombiztosítási
Azonosító Jelét, akikre tekintettel családi pótlékot folyósítanak vagy folyósítottak, és
b) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy megfelel az Szja. tv. 29/D. § (3) bekezdésében foglaltaknak.
(3) A kérelem teljesítéséhez igazolni kell, hogy a (2) bekezdés a) pontja szerinti személyek a szolgálati járandóságban
részesülő személy vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekei.
(4) Ha a szolgálati járandóságban részesülő személy már nem minősül az Szja. tv. szerint négy vagy több gyermeket
nevelő anyának, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból dönt a szolgálati járandóság összegének a T. 5. § (2) bekezdése
szerinti csökkentéssel történő folyósításáról.”
21. §		
A Kenyr. 9. § (2) bekezdés a) pontjában az „a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
(a továbbiakban: Szja. tv.)” szövegrész helyébe az „az Szja. tv.” szöveg lép.

6. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet módosítása
22. §		
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet a következő 6. §-sal
egészül ki:
„6. § (1) A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok örökbefogadással kapcsolatos feladataival összefüggésben
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § h) és i) pontjában meghatározott szakmai irányítói
hatásköröket a Főigazgatóság felett – a miniszter egyidejű értesítése mellett – a családokért felelős tárca nélküli
miniszter gyakorolja.
(2) Sürgős intézkedést igénylő esetben a családokért felelős tárca nélküli miniszter az örökbefogadással kapcsolatos
feladatai körében – a miniszter és a Főigazgatóság egyidejű értesítése mellett – közvetlen megkereséssel fordul
a területi gyermekvédelmi szakszolgálatokhoz.”
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7. A Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről szóló 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása
23. §		
A Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről szóló 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 2. alcíme a következő 6/A. §-sal
egészül ki:
„6/A. § Az Intézet örökbefogadással kapcsolatos feladataival összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 9. § h) és i) pontjában meghatározott szakmai irányítói hatásköröket – a miniszter egyidejű értesítése
mellett – a családokért felelős tárca nélküli miniszter gyakorolja.”

8. Záró rendelkezések
24. §		
Ez a rendelet 2021. július 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 376/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez
„9. számú melléklet a 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A tanulói jogviszony, illetve a hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás adattartalma
1. A tanuló, hallgató
1.1. családi és utóneve,
1.2. születési helye,
1.3. születési ideje,
1.4. anyja neve,
1.5. lakcíme.
2. A köznevelési intézmény, a szakképző intézmény, illetve a felsőoktatási intézmény
2.1. neve,
2.2. címe,
2.3. OM azonosítója.
3. A tanulói jogviszony, illetve a hallgatói jogviszony kezdete és az oktatás, képzés időtartama.
4. A tanulói jogviszony, illetve a hallgatói jogviszony megszűnésének várható időpontja.
5. Tanulói jogviszony esetén az érettségi vizsga, illetve a szakmai vizsga időpontja.
6. A tanulói jogviszony, illetve a hallgatói jogviszony szünetelése esetén a szünetelés időtartama.
7. A tanulói jogviszony, illetve a hallgatói jogviszony megszűnése esetén annak időpontja.
8. A köznevelési intézmény, a szakképző intézmény, illetve a felsőoktatási intézmény vezetőjének aláíróhelye.
9. A családi pótlék iránti kérelmet benyújtó, illetve arra jogosult
9.1. családi és utóneve,
9.2. lakcíme,
9.3. Társadalombiztosítási Azonosító Jele.
10. A tanuló, illetve a hallgató Társadalombiztosítási Azonosító Jele.
11. A kérelmező aláíróhelye.”

2. melléklet a 376/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez
A Kjt. vhr. 2/a. számú melléklet II. pontjában foglalt táblázat a következő 5. sorral egészül ki:
(Sorszám

5.

Munkakör megnevezése)

konduktor
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A Kormány 377/2021. (VI. 30.) Korm. rendelete
az otthonfelújítási hitel bevezetése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
641/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet és a családok otthonteremtésével összefüggő egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 183/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépéséről
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Nem lép hatályba az otthonfelújítási hitel bevezetése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
641/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése.
2. §		
Nem lép hatályba a családok otthonteremtésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
183/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése.
3. §		
Ez a rendelet 2021. július 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 378/2021. (VI. 30.) Korm. rendelete
a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a támogatás
mértéke megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól szóló
452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés c) pontjában és
(2j) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §		
A gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a támogatás mértéke
megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól szóló 452/2017. (XII. 27.)
Korm. rendelet
a)
13. § (7) bekezdésében a „15%-kal” szövegrész helyébe a „20%-kal” szöveg,
b)
13. § (9) bekezdés e) pontjában az „1%-ot” szövegrész helyébe a „3%-ot” szöveg
lép.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 379/2021. (VI. 30.) Korm. rendelete
a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló
350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény 73. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. alcíme a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § (1) Az Ectv. 29. §-ának alkalmazása során a civil szervezet köteles a közhasznúsági mellékletében
– az Ectv. 29. § (4) bekezdése szerinti esetben a kiegészítő mellékletben is – feltüntetni a részére támogatást,
adományt nyújtó személy (e § alkalmazásában a továbbiakban: adományozó) tekintetében a végső adományozót.
(2) Végső adományozó:
a) az adományozó természetes személy,
b) az a természetes személy, aki az adományozóban közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy
a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést
gyakorol az adományozó felett,
c) az a természetes személy, aki az adományozóban – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó
befolyással rendelkezik, vagy
d) a b) és c) pontban meghatározott természetes személy hiányában az adományozó vezető tisztségviselője.”
2. §		
A Rendelet a következő 14. §-sal egészül ki:
„14. § E rendeletnek a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló
350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 379/2021. (VI. 30.) Korm. rendelettel megállapított 12/A. §-át
a 2020. december 31-ét követően induló üzleti évre vonatkozó beszámolóra kell először alkalmazni.”
3. §		
Ez a rendelet 2021. július 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 380/2021. (VI. 30.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a szakképzéssel összefüggő módosításáról
A Kormány
a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az 1. alcím tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 2. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (2) bekezdés 30a. pontjában és a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím és az 1. melléklet tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) pontjában és
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. §
(1a) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdésben meghatározott hozzájárulást nem kell beszerezni, ha]
„f ) a beszerzés a szakképzésialapfeladat-ellátással vagy a szakképző intézmény által szervezett szakmai képzéssel
összefüggésben az állami szakképző intézmény, illetve szakképzési centrum részeként működő állami szakképző
intézmény tekintetében a szakképzési centrum által történik.”
2. §		
Az R1. 2. § (1a) bekezdés e) pontjában a „történik.” szövegrész helyébe a „történik, vagy” szöveg lép.
3. §		
Hatályát veszti az R1. 2. § (1a) bekezdés c) pont záró szövegrészében a „vagy” szövegrész.

2. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
4. §

(1) Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 13. § (1) bekezdés
b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Diákigazolványra jogosult)
„b) a szakképző intézmény tanulója és a szakképző intézményben felnőttképzési jogviszony keretében szakmai
oktatásban részt vevő képzésben részt vevő személy,”
(2) Az R2. 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a képzésben részt vevő személy felnőttképzési jogviszonya, illetve a hallgató hallgatói jogviszonya
a) az első félévben szűnik meg, a felnőttképzési jogviszony, illetve a hallgatói jogviszony megszűnését követő
március 31-éig,
b) a második félévben szűnik meg, a felnőttképzési jogviszony, illetve a hallgatói jogviszony megszűnését követő
október 31-éig
jogosult diákigazolványra.”

5. §		
Az R2. 14. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A képzésben részt vevő személy részére az oktatás munkarendjére tekintet nélkül a levelező oktatás és képzés
munkarendje szerinti diákigazolványt kell kiállítani.”
6. §		
Az R2.
a)
11. § (4) bekezdésében a „jogviszony, illetve” szövegrész helyébe a „jogviszony, felnőttképzési jogviszony,
illetve” szöveg,
b)
13. § (1) bekezdés d) pontjában a „jogviszonyban, felsőoktatási” szövegrész helyébe a „jogviszonyban vagy
a b) pont szerinti felnőttképzési jogviszonyban, felsőoktatási” szöveg,
c)
13. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében a „jogviszonyban vagy” szövegrész helyébe a „jogviszonyban,
felnőttképzési jogviszonyban vagy” szöveg,
d)
15. § (1) bekezdés a) pontjában a „jogviszonynak, illetve” szövegrész helyébe a „jogviszonynak, felnőttképzési
jogviszonynak, illetve” szöveg,
e)
15. § (1) bekezdés c) pontjában a „jogviszony, illetve” szövegrész helyébe a „jogviszony, felnőttképzési
jogviszony, illetve” szöveg,
f)
17. § (1) bekezdésében a „tanuló, kiskorú” szövegrész helyébe a „tanuló, illetve a képzésben részt vevő
személy, kiskorú” szöveg,
g)
18. § (1) bekezdésében a „jogviszony, illetve” szövegrész helyébe a „jogviszony, felnőttképzési jogviszony,
illetve” szöveg,
h)
21. § (1) bekezdés b) pontjában a „tanulójának, hallgatójának” szövegrész helyébe a „tanulójának, képzésben
részt vevő személyének, hallgatójának” szöveg,
i)
21. § (1) bekezdés c) pontjában a „jogviszonyának, illetve” szövegrész helyébe a „jogviszonyának,
felnőttképzési jogviszonyának, illetve” szöveg,
j)
22. §-ában a „jogviszonyban vagy” szövegrész helyébe a „jogviszonyban, felnőttképzési jogviszonyban vagy”
szöveg
lép.
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7. §		
Hatályát veszti az R2. 7. § (1) bekezdés l) pontjában a „tanulói, hallgatói” szövegrész.

3. A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes
kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása
8. §		
A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló
230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) a következő 6. alcímmel egészül ki:

„6. A duális képzés támogatása
19. § A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti duális képzés esetén a szociális hozzájárulásról szóló 2018. évi
LII. törvény 17/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alapnormatíva alkalmazandó súlyszorzója
a) a szociális munka alapképzési szakon és a gazdaságtudományok képzési területen 3,60,
b) a műszaki, informatika, az agrár- és a természettudomány képzési területen 4,81.”
9. §		
Hatályát veszti az R3. 6. alcíme.

4. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása
10. §		
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása
11. §		
A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) I. fejezete
a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 3. § (1) bekezdése szerinti ingyenes
részvétel megilleti
a) a magyar állampolgárt,
b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyt,
c) a Magyarország területén élő hontalant, menekültet, oltalmazottat, menedékest, befogadottat, bevándoroltat,
letelepedettet,
d) a nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárokkal azonos elbírálás alá eső külföldit,
e) azoknak az országoknak az állampolgárait, amelyekben a magyar állampolgár a viszonosság elve alapján igénybe
veheti az adott állam felsőoktatási szolgáltatásait,
f ) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény (a továbbiakban: kedvezménytörvény) hatálya alá
tartozó, de magyar állampolgársággal vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával nem rendelkező személyt,
g) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott – magát
magyar nemzetiségűnek valló – harmadik országbeli állampolgárt, feltéve, hogy nem áll a kedvezménytörvény
hatálya alatt, és magyar állampolgársággal sem rendelkezik,
h) a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel rendelkező
harmadik országbeli állampolgárt,
i) az összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárt.”
12. §

(1) Az R4. 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A javító- és pótlóvizsga ingyenessége a tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogviszony megszűnése után
letett első javító- és pótlóvizsgára is irányadó.”
(2) Az R4. 2. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A szakképző intézmény a tanköteles tanuló számára az (1) bekezdésben meghatározottakon túl ingyenesen biztosítja]
„e) a szakképző intézményben folyó szakmai oktatás, illetve a szakmai képzés során a tanuló és a képzésben
részt vevő személy által felhasznált szakmai anyagokat, az ahhoz szükséges munkaruhát és védőfelszerelést
(a továbbiakban együtt: tanulói felszerelés) és”
(3) Az R4. 2. § (2) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
[A szakképző intézmény a tanköteles tanuló számára az (1) bekezdésben meghatározottakon túl ingyenesen biztosítja]
„f ) a közismereti oktatás elsajátítására irányuló vagy a tartós gyógykezelés miatt létesített vendégtanulói
jogviszonyban való részvételt.”
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(1) Az R4. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szakképző intézmény és a duális képzőhely nem szedhet térítési díjat és tandíjat a szakirányú oktatás
szakképzési munkaszerződés keretében folyó része után.”
(2) Az R4. 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A szakirányú oktatással összefüggésben történő ellenszolgáltatás tilalmának megszegéséről tudomást szerző
személy a tudomásra jutástól számított tizenöt napon belül a duális képzőhely nyilvántartásba vételére területileg
illetékes gazdasági kamarát tájékoztatja. A jogsértés megállapítása esetén a duális képzőhelyet a duális képzőhely
nyilvántartásba vételére területileg illetékes gazdasági kamara legfeljebb az Szkt. 103. § (1) bekezdésében
meghatározott időre tilthatja el a szakirányú oktatásban való részvételtől.”

14. §		
Az R4. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A szakképző intézmény szakmai programja meghatározza
1. a szakképző intézmény nevelési programját, ennek keretén belül
a) a szakmai oktatás pedagógiai alapelveit, értékeit, céljait, feladatait, eszközeit, eljárásait,
b) a személyiség- és közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat,
c) az oktatók feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az osztályfőnök feladatait,
d) a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendjét,
e) a tanulóknak a szakképző intézményi döntési folyamataiban való részvételi joga gyakorlásának rendjét,
f ) a tanuló, a kiskorú tanuló törvényes képviselője, a képzésben részt vevő személy, az oktató, a szakképző
intézmény és a szakképző intézmény partnerei együttműködésével kapcsolatos feladatokat és egymással való
kapcsolattartásuk formáit,
g) a tanulmányok alatti vizsga szabályait,
h) a felvétel és az átvétel helyi szabályait, ehhez kapcsolódóan a szóbeli felvételi vizsga követelményeit,
2. a szakképző intézmény közismereti oktatásra és ágazati alapoktatásra vonatkozó oktatási programját, ennek
keretén belül
a) a kötelező és a nem kötelező foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó tananyagát, az ehhez szükséges
kötelező, kötelezően választandó vagy szabadon választható foglalkozások megnevezését, számát, valamint
megszervezésének és választásának elveit,
b) a közismereti kerettantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes szabályait,
c) az érettségi vizsgával összefüggésben az egyes érettségi vizsgatárgyakból a középszintű érettségi vizsga
témaköreit, az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítéshez – a közismereti kerettanterv és az érettségi
vizsga általános és részletes követelményei alapján – az emelt szintű oktatásban alkalmazott fejlesztési feladatokat
és követelményeket, továbbá annak meghatározását, hogy milyen követelmények teljesítése mellett melyik
választható érettségi vizsgatárgyból tehető érettségi vizsga, ehhez kapcsolódóan pedig azon választható érettségi
vizsgatárgyak megnevezését, amelyekből a közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítést
a szakképző intézmény kötelezően vállalja,
d) a tanuló teljesítményének írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és értékelési módját,
diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formáit,
e) a nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség kultúrájának megismerését szolgáló
tananyagot,
f ) az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket, programokat, tevékenységeket és ehhez kapcsolódóan
a mindennapos testnevelés megvalósításának módját és az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításával
kapcsolatos tervet,
g) a tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket,
h) a tanuló jutalmazásával összefüggő szabályokat,
i) az oktatói testület által szükségesnek tartott további elveket,
3. a szakirányú oktatásra vonatkozó képzési programot, ennek keretén belül
a) szakmánként a megtanítandó és elsajátítandó tananyagelemeket és
b) a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy teljesítménye ellenőrzésének és értékelésének, illetve
minősítésének módját, valamint
4. az egészségfejlesztési programot a 102. § (4) bekezdése alapján.”
15. §		
Az R4. 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szakmai képzés képzési programját az Fktv. 12. §-a szerint kell elkészíteni.”
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16. §		
Az R4. a következő 23/A. §-sal egészül ki:
„23/A. § Az akkreditált vizsgaközpont az általa szervezett szakmai vizsga és képesítő vizsga megnevezését,
időpontját és helyszínét – a szakmai vizsga és a képesítő vizsga meghirdetésével egyidejűleg – honlapján és
a szakképzési tájékoztatási és információs központ keretében működtetett honlapon közzéteszi.”
17. §		
Az R4. 25. § (1) bekezdése a következő 9. ponttal egészül ki:
(A szakképző intézmény által használt nyomtatvány)
„9. az Szkt. 19. § (4) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti előkészítő évfolyam, a műhelyiskola elvégzéséhez és
az ágazati alapvizsgához kapcsolódóan kiállított igazolás.”
18. §		
Az R4. a következő 31/A. §-sal egészül ki:
„31/A. § A 25. § (1) bekezdés 9. pontja szerinti igazolásra a 26. §-t kell alkalmazni, azzal, hogy
a) bizonyítvány alatt az igazolást kell érteni,
b) az igazolást év közben is ki lehet állítani,
c) az igazolás tartalmazza
ca) az Szkt. 19. § (4) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti előkészítő évfolyam, illetve a műhelyiskola
követelményeinek teljesítésére,
cb) – műhelyiskola esetén – a szakmai vizsgára bocsáthatóságra
vonatkozó utalást,
d) az igazolásban nem kell a 26. § (3) bekezdés b), e), f ) és g) pontja szerinti adatot feltüntetni.”
19. §		
Az R4. 36. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az elektronikus iratként előállított okmány a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996.
(VI. 14.) Korm. rendelet alapján a „B” okmányvédelmi kategóriába és a „Fokozott” okmányinformatikai védelmi
kategóriába sorolt elektronikus biztonsági okmány. Az elektronikus iratként előállított okmány kiállítására szolgáló
elektronikus felülethez csak az akkreditált vizsgaközpont vezetője vagy az általa megbízott személy rendelkezhet
hozzáférési jogosultsággal.”
20. §		
Az R4. 51. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az előkészítő évfolyam szakmai tartalmát az annak megszervezésére jogosult szakképző intézmény a szakmai
programjában határozza meg. A szakma megszerzéséhez szükséges kompetenciák tekintetében történő orientációs
fejlesztésre irányuló előkészítő évfolyamra vonatkozó szakmai programot az állam által fenntartott szakképző iskola
tekintetében a fenntartó, az együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó által fenntartott nem állami
szakképző iskola esetében a szakképzésért felelős miniszter az együttműködési megállapodásban hagyja jóvá.”
21. §		
Az R4. 52/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„52/A. § (1) A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítésbe bekapcsolódhat
a) technikum esetén az, aki érettségi végzettséggel rendelkezik,
b) szakképző iskola esetén az, aki a közismereti kerettantervnek a középiskola kilencedik és tizedik évfolyamára
vonatkozóan előírt követelményeit teljesítette.
(2) A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a technikum kizárólag szakmai vizsgára felkészítő évfolyamába
bekapcsolódhat a középiskola befejező évfolyamának elvégzését követően, ha vállalja, hogy legkésőbb az első
félév utolsó tanítási napjáig érettségi végzettséget szerez. Az első félév utolsó tanítási napjával megszűnik a tanuló
tanulói jogviszonya, illetve a képzésben részt vevő személy felnőttképzési jogviszonya, ha az érettségi végzettség
megszerzésére e bekezdésben meghatározott határidőig a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy érettségi
végzettséget nem szerez.”
22. §		
Az R4. a következő 16/B. alcímmel egészül ki:

„16/B. Az Szkt. 20. § (2) bekezdéséhez
52/B. § A kizárólag érettségi vizsgára történő felkészítésbe az kapcsolódhat be, aki szakképzésben szerzett
középfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkezik.”
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23. §		
Az R4. 62. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A fenntartó a nem állami szakképző intézmény működési engedélyének módosítását kezdeményezi, ha
az Szkt. 23. §-a szerinti döntést hoz, vagy az (1) bekezdés b) pontjában, illetve a (2) bekezdésben meghatározott
körülmények változása esetén. A módosítás iránti kérelmet a döntést követő tizenöt napon belül, illetve legkésőbb
a változást megelőző hatvanadik napig kell benyújtani.”
24. §		
Az R4. 67. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A szakképző intézmény tekintetében a fenntartói irányítási hatáskör átadása, megszüntetése és átszervezése
esetén az oktatói testület, a diákönkormányzat és a képzési tanács, a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő
szakképző intézmény tekintetében pedig – az oktatói testület, a diákönkormányzat és a képzési tanács mellett –
az érintett települési nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az érintett országos nemzetiségi önkormányzat
véleményét ki kell kérni. A vélemény kialakításához az alapító minden olyan információt hozzáférhetővé tesz
a véleményezési joggal rendelkezők részére, amely számára a döntés meghozatalához rendelkezésére áll.
A vélemény kialakításához – az információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva – legalább tizenöt napot
kell biztosítani a véleményezési joggal rendelkezők részére.”
25. §		
Az R4. 119. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A testnevelésóra – legfeljebb az (1) bekezdésben meghatározott mértékig –
a) sportkörben való sportolással vagy
b) sportszervezet keretében versenyszerűen sporttevékenységet folytató tanuló esetében – a sportszervezet által
az adott félévben kiállított igazolás alapján – a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel
váltható ki.
(3) Ha a tanuló a testnevelésórát sportkörben történő sportolással váltja ki, tekintet nélkül arra, hogy a sportkör
feladatait a szakképző intézmény vagy a szakképző intézménnyel kötött megállapodás alapján diáksport-egyesület
látja-e el, a szakképző intézmény a tanulótól a sportköri foglalkozáson való részvétel tekintetében sportköri tagdíjat
nem szedhet.”
26. §		
Az R4. 142. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az oktatónak és a szakképző intézmény Szkt. 40. § (1) bekezdés d) pontja szerinti munkakörben foglalkoztatott
alkalmazottjának olyan továbbképzésben kell részt vennie, amely hozzájárul a szakképzettségéhez kapcsolódó
ismeretek és jártasság megújításához, illetve kiegészítéséhez. Az intézményvezető továbbképzésére az oktató
továbbképzésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy olyan továbbképzésben kell részt vennie, amely
hozzájárul az intézményvezetői ismeretek és jártasságok megújításához, illetve kiegészítéséhez.”
27. §		
Az R4. 163. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti esetben a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 91/F–91/J. §-át a nevelési-oktatási intézményre vonatkozó szabályait
a szakképző intézményre is alkalmazni kell.”
28. §		
Az R4. 165. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
(A tanuló kötelessége, hogy)
„d) a szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel való részvétel esetén betartsa a duális képzőhelyen
a munkavállalóra vonatkozó előírásokat és kötelezettségeket.”
29. §		
Az R4. 173. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„173. § (1) Az Szkt. 59. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott támogatásra a 171. § (3) bekezdésének megfelelő
olyan tanuló pályázhat, aki
a) a pályázat benyújtásakor vagy az azt megelőző öt évben hátrányos helyzetűnek minősül, vagy rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, és
b) a pályázat benyújtását megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,50 fölött van.
(2) A támogatás havonkénti mértéke, ha a tanuló a szakképzés keretében fennálló tanulói jogviszonyából
a megelőző tanévre vonatkozóan figyelembe vehető év végi minősítéssel
a) rendelkezik, a támogatás alapjának
aa) tíz százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,50–3,99 között van,
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ab) tizenöt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,00–4,49 között van,
ac) húsz százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,49 fölött van,
b) nem rendelkezik, a 171. § (1a) és (2) bekezdése szerinti összeg.
(3) A pályázati kiírást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a szakképzési tájékoztatási és információs
központ keretében működtetett honlapon teszi közzé. A támogatásról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Hivatal dönt.
(4) A támogatást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal támogatói okirattal biztosítja.
(5) A támogatásra a tanuló az adott szakmára vonatkozóan a szakmai oktatásnak a szakmajegyzékben
meghatározott időtartamáig a (2) bekezdésben meghatározott mértékben jogosult, ha az (1) bekezdésben
meghatározott feltételeknek megfelel.”
30. §		
Az R4. 174. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ösztöndíj, az egyszeri pályakezdési juttatás és a támogatás tanuló részére történő folyósításáról a Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalap
képzési alaprésze terhére a tanuló által a szakképző intézménnyel közölt és a szakképzés információs rendszerében
rögzített fizetési számlára történő átutalásra szóló fizetési megbízással gondoskodik.”
31. §		
Az R4. 180. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A tanuló értékelése és minősítése keretében a tanuló magatartása és szorgalma nem osztályozható.”
32. §		
Az R4. a következő 181/A. §-sal egészül ki:
„181/A. § A szakképző intézmény tizedik évfolyamán a tanuló szövegértési és matematikai eszköztudás fejlődését
az Nkt. szerint kell mérni és értékelni.”
33. §		
Az R4. 77. alcíme a következő 223/A. és 223/B. §-sal egészül ki:
„223/A. § (1) A szakirányú oktatást a 14. § (2) bekezdés 3. pontja szerinti képzési program alapján kell megszervezni.
(2) A szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel a duális képzőhelynél való részvétel esetén a 14. §
(2) bekezdés 3. pontja szerinti képzési programot a szakképző intézmény a duális képzőhellyel közösen alakítja ki
úgy, hogy az tartalmazza a tananyagelemek oktatásának a szakképző intézmény és a duális képzőhely közötti
megosztását, valamint – az Szkt. 60. § (1) bekezdése szerint – a szakképző intézmény és a duális képzőhely általi
közös értékelés és minősítés szempontjait.
223/B. § A szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel a duális képzőhelyen történő részvétel
biztosítása céljából a duális képzőhely a szakképzési tájékoztatási és információs központ keretében működtetett
honlapon közzéteszi a szakképzési munkaszerződés megkötésére általa biztosított lehetőségeket. A közzétételnek
tartalmaznia kell a duális képzőhely bemutatkozását, a munkavégzés helyét és feltételeit, a duális képzőhely által
kínált feltételek meghatározását, az elbírálásnál előnyt jelentő szempontokat, a jelentkezés módját és a közzététel
időpontját.”
34. §		
Az R4. 224. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„224. § A szakirányú oktatást folytató szervezet a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakirányú
oktatásával összefüggésben a regisztrációs és tanulmányi rendszerben rögzíti
a) a szakmai tevékenységeket, annak helyszínét, ha az eltér a duális képzőhely nyilvántartásba vett székhelyétől
vagy telephelyétől, a szakmai tevékenységre fordított időt,
b) a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy értékelését és
c) a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy részvételét és mulasztását a szakirányú oktatás során.”
35. §		
Az R4. 77. alcíme a következő 228/A. §-sal egészül ki:
„228/A. § A szakképző intézményben szervezett szakirányú oktatásban a tanuló, illetve a képzésben részt vevő
személy a tanítási évben teljesítendő képzésen és a tanítási éven kívüli egybefüggő gyakorlaton kívül – a gyakorlat
igazolatlan mulasztásának pótlása kivételével – a szakirányú oktatásban való részvételre nem kötelezhető.”
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36. §		
Az R4. 247. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni
a) a kis- és a középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti partnervállalkozás és kapcsolódó
vállalkozás figyelmen kívül hagyásával kis- és középvállalkozásnak nem minősülő vállalkozásra,
b) az Szkt. 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján megkötött szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanulóra,
illetve képzésben részt vevő személyre,
c) a szakirányú oktatásban a 248. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint való részvételre.”
37. §		
Az R4. 84. alcíme a következő 252/A. és 252/B. §-sal egészül ki:
„252/A. § A duális képzőhely a heti pihenőnapokon és a munkaszüneti napokon, valamint az őszi, a téli és a tavaszi
szünet időtartama alatt a tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt szakirányú oktatásra csak a rendeltetése
folytán e napon is működő szakirányú oktatási helyen veheti igénybe. Az igénybe vett idő helyett – a mulasztás
pótlásának esetét kivéve, lehetőleg a következő szakirányú oktatási napon – ugyanolyan mértékben kell szabadidőt
biztosítani.
252/B. § A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy mentesül a duális képzőhelyen történő rendelkezésreállási
és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól
a) a közismereti és olyan oktatási napokon, amikor a szakirányú oktatáshoz kapcsolódó tananyagelemet
a szakirányú oktatás 223/A. § (2) bekezdése szerint közösen elfogadott képzési programja szerint a szakképző
intézmény végzi,
b) a szakképző intézmény által szervezett olyan rendezvény napján, amelyen minden tanuló, illetve képzésben részt
vevő személy részvétele kötelező,
c) a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy vizsgája napján és a tanulmányokat befejező szakmai vizsgája
napján, továbbá
d) minden olyan esetben, amikor a munkajogi szabályok szerint a munkavállaló mentesül a munkavégzési
kötelezettség alól.”
38. §		
Az R4. 253. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az Szkt. 107. § (3a) bekezdése szerinti esetben az (1)–(3) bekezdésben meghatározott juttatást a bruttó
kötelezettség csökkentésére előírt százalékos mértékkel arányban kell alkalmazni.”
39. §		
Az R4. 87. alcíme a következő 254/A. §-sal egészül ki:
„254/A. § A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy ágazati alapvizsgára az ágazati alapoktatásban való
részvétele alapján bocsátható.”
40. §		
Az R4. 255. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„255. § (1) Az ágazati alapvizsga lebonyolítására a tanulmányok alatti vizsga szabályait kell alkalmazni az e §-ban
meghatározott eltérésekkel.
(2) Az ágazati alapvizsgát a szakképző intézményben kell az Szkt. 91. § (3) bekezdése szerinti vizsgabizottság előtt
letenni.
(3) Az ágazati alapvizsga vizsgafeladatait és azok javítási-értékelési útmutatóját a képzési és kimeneti
követelményekhez igazítottan a szakképző intézmény határozza meg.
(4) Az ágazati alapvizsgához kapcsolódó javító- és pótlóvizsga letételére az ágazati alapvizsgát követő hatvan napon
belül kell lehetőséget biztosítani.”
41. §		
Az R4. 256. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A tanuló magasabb évfolyamba nem léphet, a tanuló és a képzésben részt vevő személy a szakirányú
oktatásban szakképzési munkaszerződéssel nem vehet részt, ha sikertelen ágazati alapvizsgát tett.”
42. §		
Az R4. 269. § (3) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A vizsgatörzslap belíve tartalmazza)
„i) a szakmai vizsga alapját képező képzési és kimeneti követelmények alkalmazásának kezdő dátumát.”
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43. §		
Az R4. 298. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A szakképzésért felelős miniszter az Szkt.
a) 96. § (1) bekezdés e) pont ea) alpontjában és azzal összefüggésben
aa) az (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott feladatot az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
ab) az (1) bekezdés b) pont bb)–be) alpontjában meghatározott feladatot a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Hivatal,
b) 96. § (1) bekezdés e) pont eb) alpontjában meghatározott feladatot a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Hivatal,
c) 96. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott feladatot az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság,
d) 96. § (1) bekezdés h) pontjában és azzal összefüggésben az (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában és d) pontjában
meghatározott feladatot az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
e) 96. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatot a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal,
f ) 125. § (10) bekezdésében meghatározott feladatot az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
útján végzi. E feladatok ellátásában a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal és az IKK Innovatív
Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság a szakképzésért felelős miniszter megbízása
alapján és utasításai szerint kizárólagos joggal vesz részt.”
44. §		
Az R4. 101. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„101. Az Szkt. 97. § d) pontjához
301. § A szakképzésben könyv – ideértve a szótárt, a szöveggyűjteményt, az atlaszt, a kislexikont,
a munkatankönyvet, a munkafüzetet, a feladatgyűjteményt –, valamint a zárt rendszerű távoktatási
képzésmenedzsment rendszerben elérhető digitális tananyag, kiegészítő ismeretanyag és egyéb tanulmányi
segédlet (a továbbiakban együtt: szerzői mű) akkor használható, ha
a) az szerepel
aa) a közismereti oktatáshoz kapcsolódóan az Nkt. 93/C. §-a szerinti tankönyvjegyzéken,
ab) a szakmai oktatáshoz és a szakmai képzéshez kapcsolódóan a szakképzési tankönyvjegyzéken, vagy
b) annak használatára – a szakképzési tankönyvvé nyilvánítási eljárás lefolytatásáig vagy kísérleti jelleggel –
a szakképzésért felelős miniszter engedélyt ad.
302. § (1) A szakképzési tankönyvvé nyilvánítás, annak – a szakképzési tankönyv (2) bekezdés szerinti javítása
kivételével történő – módosítása vagy meghosszabbítása iránti kérelem tartalmazza, illetve ahhoz csatolni kell
a) a kérelmező adatait,
b) a szerzői mű adatait és jellemzőit, valamint – a digitális tananyag és a kiegészítő ismeretanyag kivételével –
műpéldányát három példányban és elektronikus mintapéldányát,
c) a felhasználási jog jogosultjának adatát,
d) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a szerzői mű szakképzési tankönyvvé nyilvánításának időbeli hatálya alatt
folyamatosan
da) vállalja a szakképzési tankönyv 5. mellékletben meghatározott árkorlátnak megfelelő, a szakképzési
tankönyvjegyzéken történő nyilvántartás időbeli hatálya alatt változatlan áron történő értékesítését a szakképzés
keretében,
db) rendelkezni fog a szakképzési tankönyv teljes körű felhasználási jogaival, átvett szerzői mű vagy kapcsolódó jogi
teljesítmény esetén, ideértve az ahhoz kapcsolódó felhasználási jogot is,
e) a fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot.
(2) Az eljárás időtartama és a szakképzési tankönyvjegyzéken történő nyilvántartás időbeli hatálya alatt a szerzői mű
sem tartalmában, sem kivitelében nem változtatható meg. Nem jelenti a szerzői mű tartalmi megváltoztatását
a) a szerzői műben szereplő helyesírási és nyomdahibáknak,
b) a megváltozott tényeknek és adatoknak, valamint
c) az eljárás során a szakértő által feltárt hibáknak
a szerzői műben történő javítása, feltéve, hogy az a) és b) pont szerinti javítás miatt – a zárt rendszerű távoktatási
képzésmenedzsment-rendszerben elérhető digitális tananyag, kiegészítő ismeretanyag és egyéb tanulmányi
segédlet kivételével – nem változik meg a lapok számozása, és a javításról készült jegyzéket a kérelmező – saját
költségén – megküldi a szakképzési államigazgatási szervnek.
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(3) A szerzői mű szakképzési tankönyvvé nyilvánítására, annak módosítására és meghosszabbítására irányuló
eljárásban a szakképzésért felelős miniszter a szakképzési államigazgatási szervet szakértőként vonja be.
A szakképzési államigazgatási szerv a szakértői szakvéleményt – az általa foglalkoztatott vagy megbízási
jogviszony keretében bevont és az adott ágazatban kiemelkedő elméleti felkészültségű vagy az adott ágazatban
legalább tízéves szakmai gyakorlattal és pedagógiai vagy oktatói tapasztalattal rendelkező személyek véleménye
alapján – módszertani, szakmai és technológiai szempontokra figyelemmel készíti el. Szakmai gyakorlatként olyan
munkakört lehet figyelembe venni, amely betöltésének feltétele az adott ágazathoz kapcsolódó szakképzettség
vagy szakképesítés. Ha a szerzői mű a nemzetiségi szakmai oktatás, illetve szakmai képzés céljaira készült, szakmai
szakértőként az Országos Nemzetiségi Tanácsot kell felkérni. A szakképzési államigazgatási szerv a szakértői
szakvélemény elkészítéséért a 4/B. melléklet szerinti szakértői díjra jogosult.
303. § (1) A szerzői mű szakképzési tankönyvvé nyilvánításának és meghosszabbításának időbeli hatálya annak
a tanévnek az utolsó napjáig tart, amelyik a határozat véglegessé válását követő ötödik naptári évben fejeződik be.
A szakképzési tankönyvvé nyilvánítás módosítása a szerzői mű szakképzési tankönyvvé nyilvánításának és
meghosszabbításának időbeli hatályát nem érinti.
(2) A szakképzési tankönyvvé nyilvánítást a szakképzésért felelős miniszter megszünteti, ha
a) a kérelmező azt kéri,
b) a szakképzési tankönyvvé nyilvánítás időbeli hatálya lejár,
c) olyan tény merül fel, amely alapján a szakképzési tankönyvvé nyilvánítás iránti kérelmet korábban el kellett volna
utasítani,
d) a szakképzési tankönyvet a kérelmező a szakképzési tankönyvjegyzéken történő nyilvántartásának időbeli hatálya
alatt a 302. § (2) bekezdésétől eltérő más módon megváltoztatja,
e) a kérelmező felhasználási joga a szakképzési tankönyvre vonatkozóan megszűnik, vagy
f ) a kérelmező a szakképzési tankönyvvé nyilvánítást követően nem tesz eleget a szakképzési tankönyvvé
nyilvánítás valamely feltételének.
(3) A szakképzési tankönyvjegyzéket a szakképzési államigazgatási szerv vezeti, és azt a szakképzési tájékoztatási és
információs központ keretében működtetett honlapon közzéteszi.
303/A. § A szakképzési tankönyv árának meg kell felelnie az 5. mellékletben meghatározott árkorlátnak.
E rendelkezést a fenntartási időszak alatt nem kell alkalmazni a részben vagy egészben az államháztartás terhére
nyújtott költségvetési támogatásból vagy európai uniós forrásból megvalósuló szakképzési tankönyvre, ha
a támogatás feltételeként a támogató a szakképzési tankönyv ingyenes terjesztését kötelezően előírta.”
45. §		
Az R4. a következő 101/A. alcímmel egészül ki:

„101/A. Az Szkt. 97. § g) pontjához
303/B. § A szakképzési államigazgatási szerv a nemzeti referencia- és koordináló központ keretében működteti
az Europass-kiegészítő országos rendszerét.”
46. §		
Az R4. 304. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szakképzési államigazgatási szerv)
„1. ellátja a 340. §-ban meghatározott előirányzatok tekintetében a kezelő szerv jogszabályban meghatározott
feladatait,”
47. §		
Az R4. 312. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ágazati készségtanács taglétszáma – ideértve az elnököt – legalább nyolc, legfeljebb huszonnégy fő,
amelyből
a) összesen legfeljebb négy főt a Kormány adott ágazatért felelős tagja,
b) összesen egy főt a szakmai kamarák,
c) összesen egy főt a munkavállalói érdekképviseletek,
d) további tagjait az adott ágazat gazdasági szereplőinek
javaslatára a szakképzésért felelős miniszter kér fel. A megbízás időtartama két év.”
48. §		
Az R4. 332/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1)–(3) bekezdéstől eltérően az Szkt. 107. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti esetben figyelembe
vehető súlyszorzó mértéke 1,50.”
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49. §		
Az R4. 332/A. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Az évfolyami szorzó, ha a szakirányú oktatás képzési ideje)
„d) legfeljebb 4 év
da) az első évfolyamon 1,20,
db) a második évfolyamon 1,00,
dc) a harmadik évfolyamon 1,00,
dd) a negyedik évfolyamon 0,80.”
50. §		
Az R4. 332/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szakirányú oktatásnak a szociális hozzájárulásról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocho tv.)
17/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti arányosított önköltségének adott évfolyamra meghatározott összege
a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének a szakmánként
alkalmazandó súlyszorzó szorzataként számított mértéke. A szakmánként alkalmazandó súlyszorzót a (2) bekezdés
szerinti szakmaszorzó és a (3) bekezdés szerinti évfolyami szorzó szorzataként kell meghatározni.”
51. §		
Az R4. a következő 109/B. alcímmel egészül ki:

„109/B. Az Szkt. 107. § (3) bekezdéséhez
332/D. § Az Szkt. 107. § (3) bekezdése szerinti adókedvezmény igénybevételéhez az akkreditált vizsgaközpont
a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy sikeres szakmai vizsgájáról igazolást állít ki a tanulóval, illetve
képzésben részt vevő személlyel – a szakképzés információs rendszeréből megállapíthatóan – legalább hat hónapos
időtartamban fennálló szakképzési munkaszerződést kötött duális képzőhely, illetve a 281. § (1) bekezdése szerinti
foglalkoztató számára, és azt az ilyen duális képzőhely, illetve foglalkoztató számára a sikeres szakmai vizsgát követő
tizenöt napon belül megküldi.”
52. §		
Az R4. 332/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„332/D. § A Szocho tv. 17/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adókedvezmény igénybevételéhez az akkreditált
vizsgaközpont a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy sikeres szakmai vizsgájáról igazolást állít ki
a tanulóval, illetve képzésben részt vevő személlyel – a szakképzés információs rendszeréből megállapíthatóan –
legalább hat hónapos időtartamban fennálló szakképzési munkaszerződést kötött duális képzőhely, illetve a 281. §
(1) bekezdése szerinti foglalkoztató számára, és azt az ilyen duális képzőhely, illetve foglalkoztató számára a sikeres
szakmai vizsgát követő tizenöt napon belül megküldi.”
53. §

(1) Az R4. 354. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Szkt. 125. § (5) bekezdése szerinti szakmai vizsga esetén]
„b) a tanulóra irányadó szakmai és vizsgakövetelmény szerinti tartalommal készített gyakorlati feladatsor és
központi szóbelivizsga-tételsor alapján lebonyolított szóbeli és a gyakorlati vizsgatevékenység együttesen minősül
a 260. § (1) bekezdés b) pontja szerinti projektfeladatnak,”
(2) Az R4. 354. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[Az Szkt. 125. § (5) bekezdése szerinti szakmai vizsga esetén]
„c) ha a tanulóra irányadó szakmai és vizsgakövetelmény a 290. § szerinti minősítésnél szigorúbb követelményt
határoz meg, a 290. § helyett azt kell alkalmazni.”

54. §		
Az R4. a következő 355/A. §-sal egészül ki:
„355/A. § A többcélú köznevelési intézmény szakképzésialapfeladat-ellátása keretében szakmai oktatásban részt
vevő tanulója számára a 2019/2020. tanévben nyújtott ösztöndíjat a szakmai oktatás 1. mellékletben meghatározott
időtartamáig, de legkésőbb a tanulói jogviszony megszűnéséig az Szkt. 59. § (1) bekezdése és a 170–173. § szerint
kell biztosítani.”
55. §		
Az R4. 358. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„358. § (1) E rendelet hatálybalépését megelőzően a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből
a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter egyedi döntésével nyújtható képzési, továbbá tanműhelylétesítési és -fejlesztési támogatások részletes szabályairól szóló 3/2015. (II. 13.) NGM rendelet (a továbbiakban:
NGM rendelet) alapján benyújtott, de elbírálásra nem került kérelmek, valamint az NGM rendelet 13. § (3) bekezdése
alapján a kérelem benyújthatóságára vonatkozóan megerősítő állásfoglalással rendelkező szándéknyilatkozat
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esetében az NGM rendeletet kell alkalmazni, kivéve, ha a kérelmező e rendelet hatálybalépésétől számított harminc
napon belül e rendelet szerinti új támogatás iránti kérelmet nyújt be.
(2) A 247. § (1) bekezdésétől eltérően az a duális képzőhely, aki az e rendelet hatálybalépésekor képzési, tanműhelylétesítési vagy -fejlesztési támogatásra vonatkozó támogatási jogviszonyából fennálló és a 247. § (1) bekezdésében
meghaladó mértékű létszám fenntartására kötelezett, a fenntartási időszakban a fenntartási kötelezettség
részeként a támogatási szerződésben, illetve a támogatói okiratban meghatározott számú tanulóval és képzésben
részt vevő személlyel köthet szakképzési munkaszerződést, illetve az Szkt. 125. § (3) bekezdése szerinti esetben
tanulószerződést.”
56. §		
Az R4. 363. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ez a rendelet
a) a fiatal személyek munkahelyi védelméről szóló, 1994. június 22-i 94/33/EK tanácsi irányelvnek,
b) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló,
2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelv 11. cikk (1) bekezdés b) pontjának és 21. cikkének,
c) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz
való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK,
a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének,
d) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének
és tartózkodásának feltételeiről szóló, 2009. május 25-i 2009/50/EK tanácsi irányelv 14. cikk (1) bekezdés
c) pontjának,
e) a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való
elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem
tartalmára vonatkozó szabályokról szóló, 2011. december 13-i 2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv
27. cikk (1) bekezdésének,
f ) a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására
vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országból
származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló,
2011. december 13-i 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 12. cikk (1) bekezdés c) pontjának,
g) a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i
2013/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikk (1) és (2) bekezdésének,
h) a harmadik országbeli állampolgárok idénymunkásként való munkavállalás céljából való belépésének és
tartózkodásának feltételeiről szóló, 2014. február 26-i 2014/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 23. cikk
(1) bekezdés g) pontjának,
i) a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat,
diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és
tartózkodásának feltételeiről szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/801 európai parlamenti és tanácsi irányelv 22. cikke,
j) a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018. december 11-i
2018/2001/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 18. cikk (3), (4) és (6) bekezdésének
való megfelelést szolgálja.”
57. §

(1) Az R4. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(2) Az R4. a 3. melléklet szerinti 4/B. melléklettel egészül ki.
(3) Az R4. 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

58. §		
Az R4.
1. 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „A szakképző intézmény annak” szövegrész helyébe az „Az állami
szakképző intézmény és az együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó által fenntartott nem
állami szakképző intézmény annak” szöveg,
2. 2. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „A szakképző intézmény a” szövegrész helyébe az „Az állami
szakképző intézmény és az együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó által fenntartott nem
állami szakképző intézmény a” szöveg,
3. 2. § (2) bekezdés a) pontjában a „nyitvatartása” szövegrész helyébe a „nyitva tartása” szöveg,
4. 2. § (2) bekezdés d) pontjában az „ellátást és” szövegrész helyébe az „ellátást,” szöveg,
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9.
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12.
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26.

27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
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4. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „A szakképző intézmény térítési” szövegrész helyébe az „Az állami
szakképző intézmény és az együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó által fenntartott nem
állami szakképző intézmény térítési” szöveg,
4. § (2) bekezdés b) pontjában az „évfolyam megismétlését” szövegrész helyébe az „érintett foglalkozásokon
való ismételt részvételt” szöveg,
4. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „A szakképző intézmény tandíj” szövegrész helyébe az „Az állami
szakképző intézmény és az együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó által fenntartott nem
állami szakképző intézmény tandíj” szöveg,
5. § (3) bekezdésében a „honlapján” szövegrész helyébe a „szakképzési tájékoztatási és információs központ
keretében működtetett honlapon” szöveg,
9. § (2) bekezdésében az „az informatika” szövegrész helyébe az „a digitális kultúra” szöveg,
14. § (4) bekezdésében az „A rendvédelmi” szövegrész helyébe az „A szakképző intézmény szakmai
programjában meg kell határozni a tanuló magasabb évfolyamba lépésének feltételeit. A rendvédelmi”
szöveg,
14. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében az „ , a sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a képzésben részt vevő”
szövegrész helyébe az „és a sajátos nevelési igényű vagy” szöveg,
15. §-ában a „c) pontját, (3) bekezdés a)” szövegrész helyébe a „3.” szöveg,
V. Fejezet címében a „KÉPZÉSI PROGRAM” szövegrész helyébe a „SZAKMAI KÉPZÉS KÉPZÉSI PROGRAMJA”
szöveg,
18. § (3) bekezdésében a „harminc” szövegrész helyébe a „negyven” szöveg,
18. § (4) bekezdésében a „harminc” szövegrész helyébe a „negyven” szöveg,
19. §-ában a „miniszter hirdetményi” szövegrész helyébe a „miniszter a szakképzési tájékoztatási és
információs központ keretében működtetett honlapon hirdetményi” szöveg,
22. § (1) bekezdés a) pontjában a „szerinti közzétett” szövegrész helyébe a „szerint közzétett” szöveg,
25. § (1) bekezdés 8. pontjában a „ .” szövegrész helyébe a „ ,” szöveg,
25. § (4) bekezdésében a „ , 7. és 8” szövegrész helyébe az „és 7–9” szöveg,
28. § (1) bekezdés záró szövegrészében a „tanévkezdést követő” szövegrész helyébe a „tanévkezdést, illetve
a felnőttképzési jogviszony keletkezését követő” szöveg,
28. § (4) bekezdésében az „ , a sajátos nevelési igényű tanuló és a képzésben részt vevő” szövegrész helyébe
az „és a sajátos nevelési igényű vagy” szöveg,
36. § (2) bekezdésében a „védelmi” szövegrész helyébe az „okmányvédelmi” szöveg,
36. § (4) bekezdés záró szövegrészében az „átadja” szövegrész helyébe az „átadhatja” szöveg,
40. § (1) bekezdésében a „33” szövegrész helyébe a „34” szöveg,
42. § (1) bekezdésében az „az e” szövegrész helyébe az „az Szkt.-ban és e” szöveg,
51. § (2) bekezdésében az „előkészítés a technikumban akkor szervezhető, ha” szövegrész helyébe
az „előkészítő évfolyam kizárólag az állam által fenntartott olyan technikumban szervezhető, illetve
az együttműködési megállapodás nyelvi előkészítő évfolyam megszervezését kizárólag olyan technikumban
teheti lehetővé, amelyikben” szöveg,
53. § (2) bekezdés a) pontjában a „programját elvégezte” szövegrész helyébe a „programját – a szakképző
iskola által kiadott igazolás alapján megállapíthatóan – elvégezte” szöveg,
54. §-ában a „jogának” szövegrész helyébe az „irányítási hatáskörének” szöveg,
65. § (3) bekezdés b) pontjában az „amelynek ellátása” szövegrész helyébe az „amely” szöveg és
a „szakképzésialapfeladat-ellátás” szövegrész helyébe a „fenntartói irányítási hatáskör gyakorlásában vagy
a szakképzésialapfeladat-ellátási tevékenység ellátásában” szöveg,
XI. Fejezet címében a „JOGÁNAK” szövegrész helyébe az „IRÁNYÍTÁSI HATÁSKÖRÉNEK” szöveg,
66. § (2) bekezdés c) pontjában a „fenntartói joga” szövegrész helyébe a „tekintetében a fenntartói irányítási
hatáskör” szöveg,
67. § (1) bekezdésében a „fenntartói jogának” szövegrész helyébe a „tekintetében a fenntartói irányítási
hatáskör” szöveg,
117. § (4) bekezdésében a „tanulót, illetve képzésben részt vevő” szövegrész helyébe a „vagy” szöveg,
123/B. §-ában az „igazolványra” szövegrész helyébe az „utalványra” szöveg,
127. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „Intézményvezetői” szövegrész helyébe az „Igazgatói” szöveg,
127. § (3) bekezdésében az „intézményvezetői megbízást” szövegrész helyébe az „igazgatói megbízást”
szöveg,
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37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

54.
55.

56.
57.
58.

59.
60.
61.

62.

131. §-ában az „időpontját akkor” szövegrész helyébe az „időpontját – a szervezési feladatok ellátására az Szkt.
46. § (3) bekezdése alapján adott megbízás kivételével – akkor” szöveg,
134. § (1) bekezdés a) pontjában a „vagy mesterfokozatú” szövegrész helyébe a „vagy – az általános iskolai
tanár kivételével – mesterfokozatú” szöveg,
134. § (2) bekezdés b) pontjában a „megfelelő szakképesítéssel” szövegrész helyébe a „megfelelő
szakképzettséggel vagy szakképesítéssel” szöveg,
134. § (3) bekezdésében a „megfelelő szakképesítéssel” szövegrész helyébe a „megfelelő szakképzettséggel
vagy szakképesítéssel” szöveg,
142. § (4) bekezdésében a „szervezi meg és finanszírozza” szövegrész helyébe az „– az IKK Innovatív
Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján – szervezi” szöveg és a „honlapján”
szövegrész helyébe a „szakképzési tájékoztatási és információs központ keretében működtetett honlapon”
szöveg,
152. §-ában az „ágazati vizsga” szövegrész helyébe az „adott ágazathoz kapcsolódóan tett ágazati alapvizsga”
szöveg és a „tanévben” szövegrész helyébe az „egy éven belül” szöveg,
165. § c) pontjában a „ .” szövegrész helyébe a „ ,” szöveg,
171. § (3) bekezdésében a „foglalkozást.” szövegrész helyébe a „foglalkozást. E bekezdést kell alkalmazni
az előkészítő évfolyam és a műhelyiskola tanulójára is.” szöveg,
175. §-ában a „minimálbér” szövegrész helyébe a „tárgyév első hónapjának első napján érvényes kötelező
legkisebb havi munkabér” szöveg,
181. §-ában a „programtanterv” szövegrész helyébe a „szakirányú oktatás 223/A. § (2) bekezdése szerint
közösen elfogadott képzési programja” szöveg és az „öt évre eltilthatja” szövegrész helyébe az „az Szkt. 103. §
(1) bekezdésében meghatározott időre tilthatja el” szöveg,
182. § (1) bekezdésében a „vizsgaidőszakát a” szövegrész helyébe a „vizsgaidőszakát legkésőbb a” szöveg és
a „hónapon belül” szövegrész helyébe a „hónappal korábban” szöveg,
190. § (2) bekezdésében a „szerv.” szövegrész helyébe a „szerv számára.” szöveg,
222. § b) pontjában az „érettségi végzettséggel” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
242. § (2) bekezdés a) pontjában a „mestervizsgával” szövegrész helyébe a „szakirányú mestervizsgával”
szöveg,
244. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „nyilvántartás” szövegrész helyébe a „duális képzőhelyek
nyilvántartása” szöveg,
244. § (1) bekezdés f ) pontjában a „nyilvántartás adataiban” szövegrész helyébe a „duális képzőhelyek
nyilvántartásában szereplő adatokban” szöveg,
244. § (2) bekezdésében a „nyilvántartás” szövegrész helyébe a „duális képzőhelyek nyilvántartása” szöveg
és a „saját honlapján” szövegrész helyébe a „szakképzési tájékoztatási és információs központ keretében
működtetett honlapon” szöveg,
245. § (1) bekezdésében a „kamarának” szövegrész helyébe a „kamarához” szöveg,
245. § (2) bekezdésében a „nyilvántartásba” szövegrész helyébe a „duális képzőhelyek nyilvántartásába”
szöveg és a „folytatására jogszabályban meghatározott” szövegrész helyébe a „folytatásához szükséges”
szöveg,
245. § (3) bekezdésében a „nyilvántartásban” szövegrész helyébe a „duális képzőhelyek nyilvántartásában”
szöveg,
245. § (4) bekezdésében a „nyilvántartásból” szövegrész helyébe a „duális képzőhelyek nyilvántartásából”
szöveg,
247. § (1) bekezdésében a „húsz” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg, a „képzőközpontban” szövegrész
helyébe a „képzőközpont” szöveg és a „tudásközpontban részt vevő jogi személyek által külön-külön”
szövegrész helyébe a „tudásközpont tagja által külön-külön és az ágazati képzőközpont, illetve
a tudásközpont által” szöveg,
248. § (1) bekezdésében az „az által elkészített képzési program” szövegrész helyébe az „a szakirányú oktatás
223/A. § (2) bekezdése szerint közösen elfogadott képzési programja” szöveg,
250. § (1) bekezdés 1. pontjában a „törvényes” szövegrész helyébe a „valamint” szöveg,
250. § (4) bekezdés d) pontjában a „vett közreműködő” szövegrész helyébe a „vett vagy várhatóan
igénybevételre kerülő közreműködő” szöveg és a „duális képzőhely által igénybe vett közreműködőhöz”
szövegrész helyébe a „közreműködőhöz” szöveg,
84. alcím címében a „§ (1) bekezdéséhez” szövegrész helyébe a „§-ához” szöveg,
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63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
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252. §-ában a „műszakbeosztást” szövegrész helyébe a „munkaidő-beosztást” szöveg,
253. § (1) bekezdésében a „ , tanulmányi eredményeit és az ágazati készségtanács által az adott szakmára
vonatkozó javaslatában meghatározott mértéket” szövegrész helyébe az „és tanulmányi eredményeit” szöveg,
253. § (2) bekezdésében a „legfeljebb a” szövegrész helyébe a „legfeljebb évente a” szöveg,
257. § nyitó szövegrészében a „székhelye” szövegrész helyébe a „feladatellátási helye” szöveg,
257. § a) pontjában a „tizenkét” szövegrész helyébe a „huszonöt” szöveg,
257. § b) pontjában a „tizenkét és huszonnégy” szövegrész helyébe a „huszonöt és harmincöt” szöveg,
257. § c) pontjában a „huszonöt” szövegrész helyébe a „harmincöt” szöveg,
260. § (3) bekezdésében az „elkészítése vagy” szövegrész helyébe az „elkészítése” szöveg,
262. § (2) bekezdésében az „az általa vezetett minisztérium honlapján” szövegrész helyébe az „a szakképzési
tájékoztatási és információs központ keretében működtetett honlapon” szöveg,
263. § (1) bekezdésében a „személyesen vagy meghatalmazott útján, írásban jelentkezik. A” szövegrész
helyébe az „a” szöveg és a „kell benyújtani” szövegrész helyébe a „nyújtja be” szöveg,
265. §-ában a „szakmánként alakítja” szövegrész helyébe a „szakmánként vagy képzési területenként alakítja”
szöveg,
266. § (3) bekezdésében a „vizsgaközpont részére” szövegrész helyébe a „vizsgaközpont és – a vizsgabizottság
ellenőrzési feladatokat ellátó tagja delegálásával összefüggésben – a gazdasági kamara részére” szöveg,
269. § (3) bekezdés h) pontjában a „sorszámát.” szövegrész helyébe a „sorszámát,” szöveg,
286. §-ában a „delegáló kamarát” szövegrész helyébe a „delegáló gazdasági kamarát” szöveg és a „két évig”
szövegrész helyébe az „a szakmai vizsga évét követő második év utolsó napjáig” szöveg,
288. §-ában a „huszonháromezer forintnak” szövegrész helyébe az „a szakmai vizsga évének első napján
érvényes kötelező legkisebb munkabér tizenöt százalékának, részszakma megszerzésére irányuló szakmai
vizsga esetén tíz százalékának és” szöveg és a „szakmaszorzóval számított összege” szövegrész helyébe
az „– évfolyami szorzó nélkül figyelembe vett – súlyszorzó szorzata” szöveg,
XXXVI. Fejezet címében az „ , A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓ, ILLETVE A KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ”
szövegrész helyébe az „ÉS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ VAGY” szöveg,
293. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „tanuló, illetve a képzésben részt vevő” szövegrész helyébe
a „vagy” szöveg,
294. § (1) bekezdés b) pontjában a „tanuló, illetve a képzésben részt vevő” szövegrész helyébe a „vagy” szöveg,
294. § (2) bekezdés b) pontjában a „tanuló, illetve a képzésben részt vevő” szövegrész helyébe a „vagy” szöveg,
296. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „tanuló és a képzésben részt vevő” szövegrész helyébe a „vagy”
szöveg,
297. § (1) bekezdésében az „ , a sajátos nevelési igényű tanuló és a képzésben részt vevő” szövegrész helyébe
az „és a sajátos nevelési igényű vagy” szöveg,
297. § (2) bekezdésében az „ , a sajátos nevelési igényű tanuló és a képzésben részt vevő” szövegrész helyébe
az „és a sajátos nevelési igényű vagy” szöveg,
308. § (2) bekezdésében az „a honlapon” szövegrész helyébe az „a szakképzési tájékoztatási és információs
központ keretében működtetett honlapon” szöveg,
329. § 10. pontjában az „a tankönyvek” szövegrész helyébe az „a szakképzési tankönyvek” szöveg és a „más”
szövegrész helyébe az „a” szöveg,
XLI. Fejezet címében a „SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS” szövegrész helyébe a „SZAKKÉPZÉS TÁMOGATÁSA”
szöveg,
109/A. alcím címében a „107. § (2) bekezdéséhez” szövegrész helyébe a „108/A. §-ához” szöveg,
332/A. § (2) bekezdés 11. pontjában a „2,20” szövegrész helyébe a „2,85” szöveg,
332/A. § (3) bekezdés c) pont cc) alpontjában a „ .” szövegrész helyébe a „ ,” szöveg,
334. § (1) bekezdésében az „adóhatóság” szövegrész helyébe az „adó- és vámhatóság” szöveg,
334. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „adóhatóság” szövegrész helyébe az „adó- és vámhatóság”
szöveg,
112. alcím címében a „§ (1) bekezdéséhez” szövegrész helyébe a „§-ához” szöveg,
336. § (2) bekezdésében a „szakképzésért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján” szövegrész
helyébe a „szakképzési tájékoztatási és információs központ keretében működtetett honlapon” szöveg,
336. § (3) bekezdés d) pontjában a „terjeszkedését” szövegrész helyébe a „kiterjesztését” szöveg,
336. § (3) bekezdés záró szövegrészében a „vevőnként” szövegrész helyébe a „vevő személyenként” szöveg,
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97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.

336. § (5) bekezdésében a „szerződés megkötésének, illetve a támogatói okirat kiadásának” szövegrész
helyébe a „döntés meghozatalának” szöveg,
113. alcím címében a „110. § (3) bekezdéséhez” szövegrész helyébe a „111/A. §-ához” szöveg,
342. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontjában az „a tankönyvjegyzékkel” szövegrész helyébe az „a szakképzési
tankönyvjegyzékkel” szöveg,
342. § (3) bekezdésében a „szakképzés információs rendszeréből” szövegrész helyébe a „regisztrációs és
tanulmányi alaprendszer felnőttképzési moduljából” szöveg,
342. § (4) bekezdésében az „államigazgatási szerv honlapján” szövegrész helyébe a „tájékoztatási és
információs központ keretében működtetett honlapon” szöveg,
343. § (3) bekezdés záró szövegrészében az „államigazgatási szerv honlapjáról” szövegrész helyébe
a „tájékoztatási és információs központ keretében működtetett honlapon” szöveg,
351. § (3) bekezdésében a „szakképzés információs rendszerébe” szövegrész helyébe a „korai iskolaelhagyás
megelőzését támogató rendszerbe” szöveg,
1. mellékletében foglalt táblázat E:106 mezőjében a „05” szövegrész helyébe a „08” szöveg,
1. mellékletében foglalt táblázat E:107 mezőjében a „06” szövegrész helyébe a „05” szöveg,
1. mellékletében foglalt táblázat E:108 mezőjében a „07” szövegrész helyébe a „06” szöveg,
1. mellékletében foglalt táblázat E:109 mezőjében a „08” szövegrész helyébe a „07” szöveg,
5. mellékletében foglalt táblázat C:1–C:2 mezőjében az „(A/5 ívben)” szövegrész helyébe az „A/5 ívben, illetve
tanítási óraegysége” szöveg,
5. mellékletében foglalt táblázat D:2 mezőjében a „példány között” szövegrész helyébe a „példány, illetve
felhasználó között” szöveg,
5. mellékletében foglalt táblázat E:2 mezőjében a „példány között” szövegrész helyébe a „példány, illetve
felhasználó között” szöveg,
5. mellékletében foglalt táblázat F:2 mezőjében az „1001–2000 példány között” szövegrész helyébe
az „1001 példány, illetve felhasználó felett” szöveg,
5. mellékletében foglalt táblázat A:3–A:20 mezőjében a „ragasztott” szövegrész helyébe a „ragasztott könyv
(ideértve a szótárt, a szöveggyűjteményt, az atlaszt, a kislexikont, a munkatankönyvet, a munkafüzetet és
a feladatgyűjteményt)” szöveg

lép.
59. §		
Hatályát veszti az R4.
1.
2. § (3) bekezdése,
2.
3. §-a,
3.
4. § (1) bekezdésében az „A szakképző intézmény nem szedhet térítési díjat és tandíjat a szakirányú oktatás
szakképzési munkaszerződés keretében folyó része után.” szövegrész,
4.
4. § (2) bekezdés a) pontjában az „és 3.” szövegrész,
5.
4. § (2a) bekezdése,
6.
12. § a) pontjában az „és ISCED-F 2013 kódot” szövegrész,
7.
14. § (3) bekezdése,
8.
XIV. Fejezete,
9.
95. § (1) bekezdés 3. pontja,
10.
95. § (1) bekezdés 13. pontja,
11.
95. § (1) bekezdés 16. pontja,
12.
95. § (2) bekezdés 6. pontja,
13.
142. § (6) bekezdése,
14.
147. § (3) bekezdés a) pontjában az „és a továbbképzési program” szövegrész,
15.
79. alcíme,
16.
241. §-a,
17.
247. § (1) bekezdésében az „– a kis- és a középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló
2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkvtv.) 4. § (2) bekezdése szerinti partnervállalkozások és a Kkvtv.
4. § (5) bekezdésének figyelmen kívül hagyásával kis- és középvállalkozásnak nem minősülő vállalkozás
kivételével –” szövegrész,
18.
251. §-ában a „duális képzőhely feltölti a regisztrációs és tanulmányi rendszerbe a szakképzési
munkaszerződést. A” szövegrész,
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

306. § (2) bekezdésében az „ , aki az általa ellátott szakmai feladat tekintetében kizárólag a szakképzésért
felelős miniszter által utasítható” szövegrész,
332/C. §-a,
109/B. alcím címe,
110. alcíme,
111. alcíme,
XLII. Fejezet címe,
336. § (5) bekezdésében a „beruházási vagy fejlesztési” szövegrész,
341. §-a,
356. § (2) bekezdése,
357. §-a,
359. §-a,
360. § (1)–(3) bekezdése,
2. mellékletében foglalt táblázat 51. sora.

6. Záró rendelkezések
60. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. július 1-jén lép hatályba.
(2) Az 1. alcím, a 2. alcím, a 9. §, a 11–31. §, a 33–46. §, a 49. §, az 54–57. §, az 58. § 1–86., 89., 90. és 94–112. pontja és
az 59. § 1–19., 25–28. és 30. pontja és a 2–4. melléklet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.
(3) A 8. §, az 50. §, az 52. §, az 58. § 87., 88. és 93. pontja és az 59. § 20., 21., 23. és 24. pontja 2022. július 1-jén lép
hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 380/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez
1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet K321. pont d) alpontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(Informatikai szolgáltatások igénybevétele
Ezen a rovaton kell elszámolni)
„d) a szoftverek kölcsönzésének, bérletének, lízingelésének vételárát, a köznevelési intézmények, a szakképző
intézmények és a felsőoktatási intézmények jogtiszta szoftver licenc biztosításával összefüggésben kifizetett
összegeket,”
2. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet K47. pont b) alpontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
Ezen a rovaton kell elszámolni)
„b) a középfokú köznevelési intézményben, a szakképző intézményben, a felsőoktatási intézményben, valamint
a gyermek- és ifjúságvédelem különböző intézményeiben, a tanuló, a képzésben részt vevő személy, illetve
a hallgató részére folyósított rendszeres és rendkívüli pénzbeli juttatásokat,”
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2. melléklet a 380/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez
1. Az R4. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 132a. sorral egészül ki:
(A

B

C

1

D

E

F

G

Szakma azonosító száma

2

H

Szakma

I

Szakmai oktatás időtartama

Magyar
Ágazat

Képesítési

Képzési

Ágazati

Szakma-

meg-

szakma-

alapfokú iskolai

érettségi

Keretrendszer

terület

besorolás

sorszám

nevezése

iránya

végzettséggel

végzettséggel

szint

J
Digitális
Kompetencia
Keretrendszer szint)

Oktatási
132a

Oktatás

5

0188

25

01

szak-

5 év

2 év

5

asszisztens

2. Az R4. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 141a. sorral egészül ki:
(A

B

1
2

C

D

E

F

Szakma azonosító száma
Ágazat

G

H

Szakma

I

Szakmai oktatás időtartama

Magyar Képesítési

Képzési

Ágazati

Szakma-

meg-

szakma-

alapfokú iskolai

érettségi

Keretrendszer szint

terület

besorolás

sorszám

nevezése

iránya

végzettséggel

végzettséggel

J
Digitális
Kompetencia
Keretrendszer szint)

Hibrid
és elektromos
141a

4

0716

19

14

3 év

gépjármű-

2 év

4

mechatronikus

3. melléklet a 380/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez
„4/B. melléklet a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelethez

A tankönyvvé nyilvánítással összefüggésben alkalmazható szakértői díjak
A
1

B

C

Szakképzési tankönyv típusa

2

D

E

Új eljárás
módszertani

szakmai

technológiai

F

G

Hosszabbítás

Módosítás

Könyv (ideértve a szótárt,
3

a szöveggyűjteményt, az atlaszt,

5 000 Ft

6 000 Ft

a kislexikont, a munkatankönyvet,

A/5 nyomdai

A/5 nyomdai

a munkafüzetet és

ívenként

ívenként

20 000 Ft
címenként

3 000 Ft
A/5 nyomdai
ívenként

a feladatgyűjteményt)

10 000 Ft

Digitális
4

tananyag és
kiegészítő

online

26 000 Ft

40 000 Ft

20 000 Ft

20 000 Ft

tananyagonként

tananyagonként

tananyagonként

tananyagonként

címenként

ismeretanyag
5

Egyéb
tanulmányi

6

segédlet

nem online

5 250 Ft

9 000 Ft

4 500 Ft

4 500 Ft

10 MB-onként

10 MB-onként

10 MB-onként

10 MB-onként

egyéb hangzó és

235 Ft

400 Ft

170 Ft

200 Ft

670 Ft

videóanyag

percenként

percenként

percenként

percenként

percenként

”
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4. melléklet a 380/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez
Az R4. 5. mellékletében foglalt táblázat a következő 21–24. sorral egészül ki:
(A
1

2

21
22
23
24

A szakképzési tankönyv
típusa

B
A szakképzési

A szakképzési tankönyv
terjedelme

gyártása

(A/5 ívben)

1–500 példány között

kiegészítő
egyéb tanulmányi
segédlet

D

–

E

F

A szakképzési tankönyv legmagasabb iskolai terjesztési alapára az előző évi

tankönyv nyomása,

Digitális tananyag,
ismeretanyag és

C

rendelésszám alapján
501–1000 példány
között

1001–2000 példány között)

1–10 óra

1800

1700

1600

11–50 óra

5400

4500

4200

51–150 óra

8000

7000

6400

151 óra felett

9000

8500

8000

A Kormány 381/2021. (VI. 30.) Korm. rendelete
a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és
Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 12., 20. és 21. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 43. § (1) bekezdés
a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: a nemzeti felsőoktatási
kiválóságról szóló Korm. rendelet) 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) A nemzeti felsőoktatási kiválóság ösztöndíjak fedezetét a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap
(a továbbiakban: NKFI Alap) költségvetésében kell biztosítani. Az ösztöndíjak 5–60 hónap időtartamra kerülnek
odaítélésre. Az ösztöndíjak odaítéléséről a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter dönt.
(2) Az NKFI Alap terhére az ösztöndíj összege legalább negyven százalékának megfelelő támogatás biztosítható
a felsőoktatási intézmény számára. A támogatás az ösztöndíjjal támogatott kutatásának dologi és felhalmozási
költségeinek, továbbá a felsőoktatási intézmény kutatással összefüggő általános költségeinek, valamint az ösztöndíj
lebonyolítási költségeinek fedezetére fordítható. Az általános költségek és a lebonyolítási költségek összege nem
haladhatja meg a támogatás összegének ötven százalékát. A felsőoktatási intézmény mentesül az ösztöndíj összege
legalább negyven százalékának megfelelő támogatás NKFI Alap számára történő visszatérítési kötelezettsége
alól, ha az ösztöndíjas jogviszony az ösztöndíjasnak felróható okból szűnik meg, illetve a felsőoktatási intézmény
az ösztöndíjas záró szakmai beszámolóját nem fogadja el, és az ösztöndíjas számára visszafizetési kötelezettséget
állapít meg.
(3) A nemzeti felsőoktatási kiválóság ösztöndíj, illetve a (2) bekezdés szerinti támogatás összege a Magyar
Tudományos Akadémia előirányzata, valamint a felsőoktatási intézmény ilyen céllal elnyert egyéb támogatásának
terhére vagy a felsőoktatási intézmény saját forrásából kiegészíthető.
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(4) A nemzeti felsőoktatási kiválóság ösztöndíj támogatási időtartamát, az ösztöndíj összegét, a pályázás
és a kiválasztás eljárásrendjét, az ösztöndíjprogramban részt vevő felsőoktatási intézmények körét
az ösztöndíjprogram működési szabályzata tartalmazza. Az ösztöndíjprogram működési szabályzatát az NKFI Alap
kezelő szervének vezetője a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszterrel egyetértésben határozza meg.
Az ösztöndíjprogram működési szabályzatát az NKFI Alap kezelő szervének honlapján nyilvánosságra kell hozni.”
2. §		
A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló Korm. rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § A tudományos diákköri kiválósági rendszer, a nemzeti felsőoktatási kiválóság ösztöndíjak fedezetét és
az OTDK előkészítése és lebonyolítása támogatásának forrását az OTDT részére az NKFI Alap költségvetésében kell
megtervezni.”
3. §		
A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló Korm. rendelet 17. §-ában az „a tudománypolitika koordinációjáért felelős
miniszter” szövegrész helyébe az „az NKFI Alap kezelő szervének vezetője” szöveg lép.
4. §		
Hatályát veszti a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló Korm. rendelet 16. § (2) bekezdésében az „a miniszter,”
szövegrész.

2. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól
szóló 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló
380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az NKFI Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól
szóló Korm. rendelet) 8. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 6–10., 12–18. és 20. alcím szerinti támogatás olyan vállalkozásnak is nyújtható, amely 2019. december 31-én
nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1. és 2021. június 30. között nehéz helyzetbe került.”
6. §		
Az NKFI Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló Korm. rendelet 13. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„13. § E rendelet alapján
a) regionális beruházási támogatás esetén 2021. december 31-ig,
b) a 7–18. alcím szerinti támogatás esetén 2024. június 30-ig,
c) csekély összegű támogatás esetén 2024. június 30-ig,
d) csekély összegű közszolgáltatási támogatás esetén 2023. december 31-ig
lehet támogatási döntést hozni.”
7. §		
Az NKFI Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló Korm. rendelet 15. §-a a következő
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A 2020. január 1. és 2021. június 30. között megszűnő munkahelyek a 2019. december 31-én vagy azt
megelőzően tett, az (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalás szempontjából nem eredményeznek áttelepítést.”
8. §		
Az NKFI Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló Korm. rendelet 50. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„50. § (1) Az NKFI Alap éves programstratégiája (a továbbiakban: programstratégia) költségvetési évre vonatkozóan
határozza meg az NKFI Alap előirányzata terhére meghirdetésre kerülő kutatás-fejlesztési és innovációs pályázati
felhívások (a továbbiakban: pályázati felhívás) megnevezését, rövid ismertetését és az adott pályázati felhívásra
előirányzott költségvetési keretet. A programstratégiában nem kell külön szerepeltetni a KFItv. 13. § (3) bekezdése
szerinti egyedi kérelemre odaítélhető keretösszeget.
(2) A programstratégiát az NKFI Alap kezelő szerve készíti elő, amelyről a központi költségvetésről szóló törvény
elfogadását követő 5 hónapon belül a Kormány döntést hoz.
(3) Az (1) bekezdés szerinti programstratégiát a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter – a KFItv.
szerinti rendben – terjeszti a Kormány elé jóváhagyás céljából.
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(4) A programstratégia megvalósításáról az NKFI Alap kezelő szervének vezetője gondoskodik azzal, hogy
a programstratégiától – a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter egyetértésével – az NKFI Alap
éves kiadási előirányzatának 10%-át meg nem haladó mértékben eltérhet. Az ezt meghaladó mértékű eltéréshez
az NKFI Alap kezelő szerve az (1) bekezdés rendelkezéseire figyelemmel előkészíti a programstratégia módosítását,
amelyet a Kormány a (3) bekezdés szerint hagy jóvá. Az eltérés nem eredményezheti az NKFI Alap éves kiadási
előirányzatának túllépését.”
9. §		
Az NKFI Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló Korm. rendelet
a)
5. § 7. pontjában a „h)–m) pontjai” szövegrész helyébe a „g)–m) pontjai” szöveg;
b)
5. § 8. pontjában a „h) és m)–n) pontjai” szövegrész helyébe a „g)–h) és m)–n) pontjai” szöveg;
c)
5. § 12. pontjában a „h)–m) pontjai” szövegrész helyébe a „g)–m) pontjai” szöveg;
d)
51. §-ában a „Hivatal” szövegrész helyébe az „Alap kezelő szerve” szöveg, valamint az „a szerződéskötés,
a finanszírozás, a szerződéskezelés és az ellenőrzés rendjéről” szövegrész helyébe az „a támogatási jogviszony
létrehozatala, a finanszírozás, a támogatási jogviszony kezelése és az ellenőrzés rendjéről” szöveg;
e)
52. §-ában a „Hivatal” szövegrész helyébe az „Alap kezelő szerve” szöveg
lép.

3. Záró rendelkezések
10. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetése napján 22 órakor lép hatályba.
(2) Az 5–9. § és a 11. § 2021. július 1-jén lép hatályba.

11. §		
Ez a rendelet
a)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet,
b)
a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 382/2021. (VI. 30.) Korm. rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 3a. és 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Kr.) 3/A. §-a a következő (9)–(11) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A Ht. 92/G. § (8) és (9) bekezdése szerinti hozzájárulás kiadása iránti kérelem tartalmazza
a) a kérelmező nevét, székhelyét,
b) a kérelmező cégjegyzékszámát, statisztikai számjelét,
c) a cégjogi esemény alapjául szolgáló döntést,
d) a cégjogi eseményt alátámasztó írásbeli indokolást és
e) a cégjogi eseménynek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos összefüggéseit, különösen annak
szükségességét és a cégjogi eseménytől várt előny bemutatását.
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(10) A cégjogi esemény miniszteri jóváhagyására irányuló eljárásban az ügyintézési határidő 45 nap.
(11) A miniszter a véglegessé vált határozatáról hiteles elektronikus formában tájékoztatást ad az állam által
létrehozott Koordináló szerv részére.”
(2) A Kr. 3/C. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A közszolgáltatói alvállalkozónak a (3) bekezdés szerinti kérelemhez nem kell mellékelni a (3) bekezdés b) pont
ba) alpontjában meghatározott Kommunikációs Tervet és a (3) bekezdés b) pont bb) alpontjában meghatározott
Hulladékgazdálkodási Tervet.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 383/2021. (VI. 30.) Korm. rendelete
az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a)–c) pontjában, valamint 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §		
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) a következő 7/L. §-sal egészül ki:
„7/L. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 19. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a beépítés
szabályait a (2)–(5) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy
a) a hatályos településrendezési eszközök és az OTÉK előírásait a (2)–(5) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni,
b) ha a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés (2)–(4) bekezdésben meghatározott sajátos
szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és
az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.
(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 19. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési
szabályok:
a) a telek beépítési módja nem korlátozott,
b) az általános célú szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 6 m2/m2,
c) a parkolóterületi szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,5 m2/m2,
d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 10%,
e) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 90%,
f ) a párkánymagasság megengedett legnagyobb értéke 27 méter,
g) a terepszint feletti és alatti építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,
h) az ingatlanokon megvalósítandó új beépítés során legfeljebb három szint mélygarázs létesíthető.
(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 19. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon álló épületek tetőtere
a tetőidom megtartása mellett beépíthető.
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(4) A 2. mellékletben foglalt táblázat 19. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon a parkoló- és várakozóhelyek
kialakításánál az építmények, illetve önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához az OTÉK 42. §-a
szerint elhelyezendő személygépkocsik, kerékpártárolók számát az alábbi eltérésekkel kell meghatározni:
a) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani igazgatási, nem fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló
rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 200 m2 nettó alapterülete
után,
b) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani felsőfokú nevelési, oktatási és kutatási önálló rendeltetési
egység oktatási és kutatási helyiségeinek minden megkezdett 200 m2 nettó alapterülete után,
c) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani iroda, és egyéb önálló rendeltetési egységek huzamos
tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 100 m2 nettó alapterülete után,
d) egy kerékpár elhelyezését kell biztosítani igazgatási, ellátó, szolgáltató, nem fekvőbeteg-ellátó egység esetén
az iroda- vagy ellátóterület minden megkezdett 500 m2 alapterülete után,
e) új épület, vagy meglévő épület bővítésének építési helyén a meglévő gépjármű várakozó helyek
megszüntethetőek, azzal, hogy azok eltérő helyen történő biztosítása nem szükséges.
(5) Bővítés, átalakítás és rendeltetésmódosítás esetén a parkolóférőhelyek számának meghatározásakor a teljes
ellátandó rendeltetés képezi az alapot, azzal, hogy a keletkező többlet személygépjármű elhelyezési kötelezettséget
a (4) bekezdés a)–e) pontjában meghatározott mértékben kell biztosítani.”
2. §		
Az R. a következő 21. §-sal egészül ki:
„21. § E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 383/2021. (VI. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr13.) megállapított 1. §
(3)–(5) bekezdését, 3. § (3) bekezdését, 6. § (1) bekezdés a) alpontját, 7/L. §-át, 2. mellékletében foglalt táblázat
19. sorát és a 3. mellékletében foglalt táblázat 3. sorát a Módr13. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási
hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
3. §		
Az R.
a)
2. melléklete az 1. melléklet,
b)
3. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.
4. §		
Az R.
a)
1. § (3) bekezdésében a „3., 7., 12. és 13. sora szerinti” szövegrész helyébe a „3., 7., 12., 13. és 19. sora szerinti”
szöveg,
b)
1. § (4) bekezdésében a „3. sora szerinti beruházás tekintetében az építési tevékenységgel érintett B:3 mezője
szerinti” szövegrész helyébe a „3. sora szerinti beruházás tekintetében az építési tevékenységgel érintett
B:3 mezője és a 19. sora szerinti beruházás tekintetében az építési tevékenységgel érintett B:19 mezője
szerinti” szöveg,
c)
1. § (5) bekezdésében a „12. és 13. sora szerinti” szövegrész helyébe a „12., 13. és 19. sora szerinti” szöveg,
d)
3. § (3) bekezdésében a „3., 12., 13. és 14. sora szerinti” szövegrész helyébe a „3., 12., 13., 14. és 19. sora szerinti”
szöveg,
e)
6. § (1) bekezdés a) pontjában az „az OTÉK” szövegrész helyébe az „az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK)” szöveg
lép.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetése napján 22 órakor lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 383/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez
Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 19. sorral egészül ki:
(A

B

C

1.

A beruházás megnevezése

A beruházás megvalósításának helyszíne

Koordinációra kijelölt kormánymegbízott)

19.

Semmelweis Egyetem, Anatómiai
Tömb, Semmelweis Egyetem
II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti
Orvosi Innovációs Képző Központ
építése

Budapest IX. kerület, belterület
37192 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros
Kormányhivatalát vezető
kormánymegbízott

2. melléklet a 383/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez
Az R. 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 3. sorral egészül ki:
(A

B

1.

A beruházás megnevezése

A beruházás megvalósításának helyszíne

3.

Semmelweis Egyetem, Anatómiai
Tömb, Semmelweis Egyetem
II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti
Orvosi Innovációs Képző Központ
építése

Budapest IX. kerület, belterület
37192 helyrajzi számú ingatlan

C
A beruházás megvalósításához szükséges
közterület-használat időtartama)

2022. 01. 01. – 2025. 12. 31.
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A Kormány 384/2021. (VI. 30.) Korm. rendelete
az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és f ) pontjában,
a 3. § a) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 3. § b) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §		
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) a következő 22. §-sal egészül ki:
„22. § E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 384/2021. (VI. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr14.) megállapított
3. § (3) bekezdését, 7/F. §-át, valamint 2. mellékletében foglalt táblázat 20. sorát a Módr14. hatálybalépésekor
folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
2. §		
Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. §		
Az R.
a)
3. § (3) bekezdésében a „3., 12., 13., 14. és 19. sora szerinti” szövegrész helyébe a „3., 12., 13., 14.,19. és 20. sora
szerinti” szöveg,
b)
7/F. §-ában a „11., 12.,13. és 14. sora szerinti” szövegrész helyébe a „11., 12., 13., 14. és 20. sora szerinti” szöveg
lép.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 384/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez
Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 20. sorral egészül ki:
(A

B

C

1.

A beruházás megnevezése

A beruházás megvalósításának helyszíne

Koordinációra kijelölt kormánymegbízott)

20.

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató
Kórház telephelyén lévő Mosdósi
kastély és környezetének felújítását
és funkcióváltását célzó beruházás

Mosdós, belterület 172/4, 172/5 és
179 helyrajzi számú ingatlanok

Somogy Megyei
Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott
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A Kormány 385/2021. (VI. 30.) Korm. rendelete
a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási
Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló
126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet, valamint a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Szomszédsági
Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENI Határon Átnyúló
Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pont a) és b) alpontjában,
a 2. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási
Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló
126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási
Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet] 7. §-a a következő (1f ) bekezdéssel egészül ki:
„(1f ) A hazai TA kedvezményezett előlegelszámolására az (1a)–(1d) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően
alkalmazni.”
2. §		
A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 7/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7/A. § A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 117/C. §-a szerinti fenntartóváltással érintett
felsőoktatási intézmény támogatásra jóváhagyott projektrésze tekintetében a hazai társfinanszírozás mértéke
legfeljebb a 4. § (2) bekezdés a) pontja szerinti mértékben, az uniós támogatás megelőlegezésének mértéke
legfeljebb a 8. § (3) bekezdés b) pontja szerinti mértékben kerül meghatározásra.”

2. A 2014–2020 programozási időszakban az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből
társfinanszírozott Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési
Program végrehajtásáról szóló 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A 2014–2020 programozási időszakban az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből társfinanszírozott
Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló
83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 22/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22/A. § A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 117/C. §-a szerinti fenntartóváltással érintett
felsőoktatási intézmény támogatásra jóváhagyott projektrésze tekintetében a hazai társfinanszírozás mértéke
legfeljebb a 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti mértékben kerül meghatározásra.”
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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V.

A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 10/2021. (VI. 30.) MvM rendelete
a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosításáról
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet D) pont 3. alpontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet (a továbbiakban:
KIM rendelet) 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter

1. melléklet a 10/2021. (VI. 30.) MvM rendelethez
1. A KIM rendelet 2. melléklete a „151 Közérdekű nyugdíjas szövetkezet” sort követően a következő sorral egészül ki:
„152 Kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete”
2. A KIM rendelet 2. melléklet
a)
„GFO’21 kód” oszlop címében a „GFO’21 kód ” szövegrész helyébe a „GFO’21-07 kód” szöveg,
b)
„GFO’21 megnevezés” oszlop címében a „GFO’21 megnevezés” szövegrész helyébe a „GFO’21-07 megnevezés”
szöveg
lép.
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Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 28/2021. (VI. 30.) ITM rendelete
az egyes közlekedési képzésekkel összefüggő, a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos szabályokról
szóló 8/2021. (II. 12.) ITM rendelet módosításáról
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 18. alpontjában, a vasúti közlekedésről szóló
2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 13. pontjában, a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés
19. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Az egyes közlekedési képzésekkel összefüggő, a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos szabályokról szóló
8/2021. (II. 12.) ITM rendelet a következő 5. §-sal egészül ki:
„5. § (1) E rendelet rendelkezéseit a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről
szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet időszaka tekintetében is alkalmazni kell,
a (2)–(7) bekezdés szerinti eltérésekkel.
(2) Az (1) bekezdés szerinti veszélyhelyzet tekintetében az 1. § (1) és (2) bekezdése nem alkalmazható, amennyiben
a határidő meghosszabbítására a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos egyes közlekedési képzésekkel
összefüggő szabályokról szóló 19/2020. (VI. 17.) ITM rendelet, valamint az e rendelet szerint már sor került, kivéve,
ha a meghosszabbított határidő 2021. március 8. napja és 2021. április 19. napja között járt le.
(3) Az (1) bekezdés szerinti veszélyhelyzet tekintetében a 2. § (1)–(4) bekezdése, valamint a 3. § (1) bekezdése nem
alkalmazható, amennyiben a határidő meghosszabbítására a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos egyes
közlekedési képzésekkel összefüggő szabályokról szóló 19/2020. (VI. 17.) ITM rendelet, valamint az e rendelet szerint
már sor került.
(4) A SARS-CoV-2 koronavírus (a továbbiakban: koronavírus) elleni védettség igazolására alkalmas hatósági
igazolvánnyal vagy koronavírus elleni védőoltást igazoló applikációval rendelkező és azt felmutató személyek
a veszélyhelyzet időtartama alatt a vizsgaterem engedélyezett befogadóképességének megfelelő létszámban
vehetnek részt a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáin. A koronavírus elleni védettség
igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal nem rendelkezők esetén a vizsga a vonatkozó járványügyi szabályok
szerinti létszámkorlát figyelembevételével tartható meg.
(5) Az NFM rendelet 2. mellékletében foglalt „Időszakos oktatásra, valamint időszakos vizsgára kötelezett
munkavállalók és az időszakos oktatás rendje” című táblázat 3–11. sorában meghatározott munkakörök esetében
a veszélyhelyzet miatt a 2020. évi oktatási ütemtervben szereplő, de elmaradt időszakos oktatások pótlására nem
kerül sor.
(6) Az NFM rendelet 2. mellékletében foglalt „Időszakos oktatásra, valamint időszakos vizsgára kötelezett
munkavállalók és az időszakos oktatás rendje” című táblázat 3–11. sorában meghatározott munkakörök esetében
a 2021. évi időszakos oktatást az alábbi éves oktatási időkeretben kell megtartani: az NFM rendelet 2. mellékletében
foglalt „Időszakos oktatásra, valamint időszakos vizsgára kötelezett munkavállalók és az időszakos oktatás rendje”
című táblázatban előírt
a) 30 óra éves oktatási idő esetében 7 óra,
b) 12 óra éves oktatási idő esetében 4 óra,
c) 6 óra éves oktatási idő esetében 3 óra.
(7) A hajózási képesítések tekintetében a befejezett (sikeres) elméleti vizsgát követően gyakorlati vizsga legfeljebb
18 hónapon belül tehető. Amennyiben az elméleti vizsga letételétől számított 18 hónap a veszélyhelyzet időtartama
alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napon belül jár le, akkor a gyakorlati vizsga a veszélyhelyzet
megszűnését követő 180. napig tehető le.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Palkovics László s. k.,
innovációért és technológiáért felelős miniszter
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Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 29/2021. (VI. 30.) ITM rendelete
a gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet, valamint a nyomástartó berendezések,
a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági
felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló
2/2016. (I. 5.) NGM rendelet módosításáról
A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés a) és b) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a nyomástartó berendezések, rendszerek és létesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről
szóló 213/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet 40. § a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. §
15. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet módosítása
1. §

(1) A gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet [a továbbiakban: 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet]
25. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:
„(15) Ez a rendelet a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete
III. része 13. pontjának a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítás céljából az alumínium tekintetében
történő módosításáról szóló, 2019. november 18-i (EU) 2019/1922 bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
(2) A 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet 25. §-a a következő (16) bekezdéssel egészül ki:
„(16) Ez a rendelet a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete
C. függelékének az egyes játékokban használt vegyi anyagokra vonatkozó egyedi határértékek elfogadása céljából
a formaldehid tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. november 19-i (EU) 2019/1929 bizottsági irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”
(3) A 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet 25. §-a a következő (17) bekezdéssel egészül ki:
„(17) Ez a rendelet a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének
az allergén illatanyagok játékokban való jelenlétének jelölése tekintetében történő módosításáról szóló,
2020. december 11-i (EU) 2020/2088 bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
(4) A 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet 25. §-a a következő (18) bekezdéssel egészül ki:
„(18) Ez a rendelet a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének
az allergén illatanyagok játékokban való jelenlétének tilalma tekintetében történő módosításáról szóló,
2020. december 11-i (EU) 2020/2089 bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

2. §

(1) A 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

2. A nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő
berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos
ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet módosítása
3. §		
A nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszakibiztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet
[a továbbiakban: 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet] 37. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ez a rendelet a 2014/94/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az L kategóriájú gépjárművek
töltőállomásai, a belvízi hajók part menti villamosenergia-ellátása, a közúti közlekedés hidrogénellátása, valamint
a közúti és a vízi közlekedés földgázellátása tekintetében történő kiegészítéséről és módosításáról, továbbá
az (EU) 2018/674 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. augusztus 13-i
(EU) 2019/1745 bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
4. §		
A 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
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3. Záró rendelkezések
5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 3. §, a 4. § és a 7. §, valamint a 4. melléklet 2021. november 12-én lép hatályba.
(3) Az 1. § (3) és (4) bekezdése, a 2. § (3) bekezdése, a 6. § (3) és (4) bekezdése, valamint a 3. melléklet 2022. július 5-én
lép hatályba.

6. §

(1) Ez a rendelet a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete III. része
13. pontjának a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítás céljából az alumínium tekintetében történő
módosításáról szóló, 2019. november 18-i (EU) 2019/1922 bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet a 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete C. függelékének az egyes játékokban
használt vegyi anyagokra vonatkozó egyedi határértékek elfogadása céljából a formaldehid tekintetében történő
módosításáról szóló, 2019. november 19-i (EU) 2019/1929 bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(3) Ez a rendelet a 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének az allergén illatanyagok
játékokban való jelenlétének jelölése tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. december 11-i
(EU) 2020/2088 bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(4) Ez a rendelet a 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének az allergén illatanyagok
játékokban való jelenlétének tilalma tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. december 11-i (EU) 2020/2089
bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

7. §		
Ez a rendelet a 2014/94/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az L kategóriájú gépjárművek töltőállomásai,
a belvízi hajók part menti villamosenergia-ellátása, a közúti közlekedés hidrogénellátása, valamint a közúti és
a vízi közlekedés földgázellátása tekintetében történő kiegészítéséről és módosításáról, továbbá az (EU) 2018/674
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. augusztus 13-i (EU) 2019/1745
bizottsági rendelet 6. cikkében foglaltak végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		
		

Dr. Palkovics László s. k.,
innovációért és technológiáért felelős miniszter
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1. melléklet a 29/2021. (VI. 30.) ITM rendelethez
A 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet 2. melléklet III. rész 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. A 3–5. pontban foglalt egyéb rendelkezések sérelme nélkül az anyagok játékokból, valamint a játékok részeiből
történő kioldódáskor nem haladhatják meg az alábbi kioldódási értékeket:
A
1.

Elem

B

C

D

mg/kg száraz, törékeny, porszerű

mg/kg folyékony vagy ragadós

mg/kg lekapart

vagy hajlékony játékanyagokban

játékanyagokban

játékanyagokban

2250

560

28130

45

11,3

560

2.

Alumínium

3.

Antimon

4.

Arzén

3,8

0,9

47

5.

Bárium

1500

375

18750

6.

Bór

1200

300

15000

7.

Kadmium

1,3

0,3

17

8.

Króm (III)

37,5

9,4

460

9.

Króm (VI)

0,02

0,005

0,053

10.

Kobalt

10,5

2,6

130

11.

Réz

622,5

156

7700

12.

Ólom

2,0

0,5

23

13.

Mangán

1200

300

15000

14.

Higany

7,5

1,9

94

15.

Nikkel

75

18,8

930

16.

Szelén

37,5

9,4

460

17.

Stroncium

4500

1125

56000

18.

Ón

15000

3750

180000

19.

Szerves ón

0,9

0,2

12

20.

Cink

3750

938

46000
”
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2. melléklet a 29/2021. (VI. 30.) ITM rendelethez
A 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet 2. melléklet C. függelékében foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
„
1.

A

B

Anyag

CAS-szám

C
Határérték

2.

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on

2634-33-5

5 mg/kg (tartalomra vonatkozó határérték) vízalapú
játékanyagokban, az MSZ EN 71-10:2006 és az MSZ EN
71-11:2006 szabványban meghatározott módszereknek
megfelelően

3.

5-klór-2-metil-4-izotiazolin3-on [EK-szám: 247-500-7]
és a 2-metil-2H-izotiazol3-on [EK-szám: 220-239-6]
reakcióelegye (3:1)

55965-84-9

1 mg/kg (tartalomra vonatkozó határérték) vízalapú
játékanyagokban

4.

5-klór-2-metil-izotiazolin3(2H)-on

26172-55-4

0,75 mg/kg (tartalomra vonatkozó határérték) vízalapú
játékanyagokban

5.

2-metil-izotiazolin-3(2H)-on

2682-20-4

0,25 mg/kg (tartalomra vonatkozó határérték) vízalapú
játékanyagokban

80-05-7

0,04 mg/l (kioldódási határérték) az MSZ EN 71-10:2006
és az MSZ EN 71-11:2006 szabványban meghatározott
módszerek szerint mérve

6.

Biszfenol-A

7.

Formamid

75-12-7

20 μg/m3 (kibocsátási határérték) a habosított
műanyagból készült játékok több mint
200 mg/kg formamidot (tartalmon alapuló küszöbérték)
tartalmazó alapanyaga tekintetében végzett
kibocsátásvizsgálat kezdete után legfeljebb 28 nappal

8.

TCEP

115-96-8

5 mg/kg (tartalomra vonatkozó határérték)

9.

TCPP

13674-84-5

5 mg/kg (tartalomra vonatkozó határérték)

10.

TDCP

13674-87-8

5 mg/kg (tartalomra vonatkozó határérték)
5 mg/l (kioldódási határérték) polimer anyagokban
az MSZ EN 71-10:2006 és az MSZ EN 71-11:2006
szabványban meghatározott módszereknek megfelelően

11.

12.

Fenol

Formaldehid

108-95-2

50-00-0

10 mg/kg (tartalomra vonatkozó határérték)
tartósítószerként az MSZ EN 71-10:2006 és
az MSZ EN 71-11:2006 szabványban meghatározott
módszereknek megfelelően
1,5 mg/l (kioldódási határérték) polimer
játékanyagokban
0,1 ml/m3 (kibocsátási határérték) gyantával
összeragasztott fa játékanyagokban
30 mg/kg (tartalomra vonatkozó határérték)
textil játékanyagokban
30 mg/kg (tartalomra vonatkozó határérték)
bőr játékanyagokban
30 mg/kg (tartalomra vonatkozó határérték)
papír játékanyagokban
10 mg/kg (tartalomra vonatkozó határérték)
vízalapú játékanyagokban.
”
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3. melléklet a 29/2021. (VI. 30.) ITM rendelethez
A 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet 2. melléklet III. rész 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. A játékok allergén illatanyag-tartalmával kapcsolatos korlátozások
10.1. A játékok nem tartalmazhatják az alábbi allergén illatanyagokat:

1.

A

B

C

Szám

Allergén illatanyag neve

CAS-szám

2.

(1)

örvénygyökérolaj (Inula helenium)

3.

(2)

allil-izocianát

97676-35-2
57-06-7

4.

(3)

benzil-cianid

140-29-4

5.

(4)

4 terc-butilfenol

6.

(5)

mirhafűolaj

8006-99-3

7.

(6)

ciklámen-alkohol

4756-19-8

98-54-4

8.

(7)

dietil-maleát

141-05-9

9.

(8)

dihidrokumarin

119-84-6

10.

(9)

2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehid

6248-20-0

11.

(10)

3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-dihidro-geraniol)

40607-48-5

12.

(11)

4,6-dimetil-8-tert-butilkumarin

17874-34-9

13.

(12)

dimetil-citrakonát

14.

(13)

7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-on

26651-96-7

15.

(14)

6,10-dimetil-3,5,9-undekatrien-2-on

141-10-6

16.

(15)

difenil-amin

122-39-4

17.

(16)

etil-akrilát

140-88-5

18.

(17)

friss fügefalevél és az azokból készült készítmények

68916-52-9

19.

(18)

transz-2-heptenal

18829-55-5

20.

(19)

transz-2-hexenal dietil-acetál

67746-30-9

21.

(20)

transz-2-hexenal dimetil-acetál

18318-83-7

22.

(21)

hidroabietil-alkohol

13393-93-6

23.

(22)

4-etoxi-fenol

24.

(23)

6-izopropil-2-dekahidronaptalenol

25.

(24)

7-metoxikumarin

531-59-9

26.

(25)

4-metoxifenol

150-76-5

27.

(26)

4-(p-metoxifenil)-3-butén-2-on

943-88-4

28.

(27)

1-(p-metoxifenil)-1-pentán-1-on

104-27-8

29.

(28)

metil-transz-2-butenoát

623-43-8

617-54-9

622-62-8
34131-99-2

30.

(29)

6-metilkumarin

92-48-8

31.

(30)

7-metilkumarin

2445-83-2

32.

(31)

5-metil-2,3-hexanedion

13706-86-0

33.

(32)

costusgyökér (Saussurea lappa Clarke)

8023-88-9

34.

(33)

7-etoxi-4-metilkumarin

87-05-8

35.

(34)

hexahidrokumarin

700-82-3

36.

(35)

perui balzsam, nyers [Myroxylon pereirae (Royle)
Klotzsch nedve]

8007-00-9

37.

(36)

2-pentilidén-ciklohexanon

25677-40-1

38.

(37)

3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-on

1117-41-5

39.

(38)

verbena olaj (Lippia citriodora Kunth)

8024-12-2
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40.

(39)

pézsma ambrette (4-tercier-butil-3-metoxi-2,6dinitro-toluol)

83-66-9

41.

(40)

4-fenil-3-butén-2-on

122-57-6

42.

(41)

amil cinnamal

122-40-7

43.

(42)

amilcinnamil-alkohol

101-85-9

44.

(43)

benzil-alkohol

100-51-6

45.

(44)

benzil-szalicilát

118-58-1

46.

(45)

cinnamil-alkohol

104-54-1

47.

(46)

cinnamál

104-55-2

48.

(47)

citrál

5392-40-5

49.

(48)

kumarin

91-64-5

50.

(49)

eugenol

97-53-0

51.

(50)

geraniol

106-24-1

52.

(51)

hidroxi-citronellál

107-75-5

53.

(52)

hidroxi-metilpentilciklohexenekarboxaldehid

54.

(53)

izoeugenol

55.

(54)

tölgyfamoha kivonatok

90028-68-5

56.

(55)

famoha kivonatok

90028-67-4

57.

(56)

atranol (2,6-dihidroxi-4-metil-benzaldehid)

58.

(57)

klóratranol (3-klór-2,6-dihidroxi-4-metil-benzaldehid)

59.

(58)

metil-heptin-karbonát

31906-04-4
97-54-1

526-37-4
57074-21-2
111-12-6

10.2. A 10.1. pontban foglalt táblázatban szereplő illatanyagok nyomokban való jelenléte engedélyezett,
amennyiben a helyes gyártási gyakorlat során technikailag elkerülhetetlen, és mennyisége nem haladja meg
a 100 mg/kg-ot.
10.3. A játékon, a játékhoz rögzített címkén vagy a csomagoláson vagy a játékhoz adott tájékoztatólapon fel kell
tüntetni az alábbi allergén illatanyagok nevét, ha a játék azokat 100 mg/kg-ot meghaladó koncentrációban
tartalmazza:
A

B

C

1.

Szám

Allergén illatanyag neve

CAS-szám

2.

(1)

anizil-alkohol

105-13-5

3.

(2)

benzil-benzoát

120-51-4

4.

(3)

benzil-cinnamát

103-41-3

5.

(4)

citronellol

6.

(5)

farnezol

4602-84-0

7.

(6)

hexil-cinnamaldehid

101-86-0

8.

(7)

liliom

80-54-6

9.

(8)

d-Limonén

10.

(9)

linalool

11.

(10)

–

106-22-9; 1117-61-9; 7540-51-4

5989-27-5
78-70-6
–

12.

(11)

3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexén-1-il)-3-butén-2-on

13.

(12)

acetil-cedrén

32388-55-9

127-51-5

14.

(13)

amil-szalicilát

2050-08-0

15.

(14)

transz-anetol

4180-23-8

16.

(15)

benzaldehid

17.

(16)

kámfor

76-22-2; 464-49-3

100-52-7

18.

(17)

karvon

99-49-0; 6485-40-1; 2244-16-8

19.

(18)

béta-kariofillén (ox.)

87-44-5
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20.

(19)

rózsa-keton-4 (damaszkenon)

23696-85-7

21.

(20)

alfa-damaszkon (TMCHB)

22.

(21)

cisz-béta-damaszkon

23726-92-3
57378-68-4

43052-87-5; 23726-94-5

23.

(22)

delta-damaszkon

24.

(23)

dimetilbenzil-karbinil-acetát (DMBCA)

151-05-3

25.

(24)

hexadekán-lakton

109-29-5

26.

(25)

hexametil-indán-pirán

1222-05-5

27.

(26)

(DL)-limonén

138-86-3

28.

(27)

linalil-acetát

115-95-7

29.

(28)

mentol

30.

(29)

metil-szalicilát

31.

(30)

3-metil-5-(2,2,3-trimetil-3-ciklopentén-1-il)pent4-én-2-ol

32.

(31)

alfa-pinén

1490-04-6; 89-78-1; 2216-51-5
119-36-8
67801-20-1
80-56-8

33.

(32)

béta-pinén

34.

(33)

propilidén-ftalid

127-91-3

35.

(34)

szalicilaldehid

90-02-8

17369-59-4

36.

(35)

alfa-szantalol

115-71-9

37.

(36)

béta-szantalol

77-42-9

38.

(37)

szklareol

515-03-7

39.

(38)

alfa-terpineol

40.

(39)

terpineol (izomerek keveréke)

8000-41-7

41.

(40)

terpinolén

586-62-9

42.

(41)

tetrametil-acetil-oktahidro-naftalinok

43.

(42)

trimetil-benzol-propanol (majantol)

44.

(43)

vanillin

45.

(44)

Cananga odorata és ylang-ylang olaj

83863-30-3; 8006-81-3

46.

(45)

a Cedrus atlantica kérgéből nyert olaj

92201-55-3; 8000-27-9

10482-56-1; 98-55-5

54464-57-2; 54464-59-4; 6815566-8; 68155-67-9
103694-68-4
121-33-5

47.

(46)

a Cinnamomum cassia leveléből nyert olaj

8007-80-5

48.

(47)

a Cinnamomum zeylanicum kérgéből nyert olaj

84649-98-9

49.

(48)

a Citrus aurantium amara virágjából nyert olaj

8016-38-4

50.

(49)

a Citrus aurantium amara gyümölcsének héjából
nyert olaj

72968-50-4

51.

(50)

a Citrus bergamia gyümölcsének héjából sajtolt olaj

89957-91-5

52.

(51)

a Citrus limonum gyümölcsének héjából sajtolt olaj

84929-31-7

53.

(52)

a Citrus sinensis (szinonima: Aurantium dulcis) héjából sajtolt olaj

97766-30-8; 8028-48-6

54.

(53)

a Cymbopogon citratus/schoenanthus növényből
nyert olajok

55.

(54)

az Eucalyptus spp. leveléből nyert olaj

56.

(55)

az Eugenia caryophyllus leveléből/virágjából nyert
olaj

57.

(56)

Jasminum grandiflorum/officinale

58.

(57)

Juniperus virginiana

59.

(58)

a Laurus nobilis gyümölcséből nyert olaj

8007-48-5

60.

(59)

a Laurus nobilis leveléből nyert olaj

8002-41-3

89998-14-1; 8007-02-01;
89998-16-3
92502-70-0; 8000-48-4
8000-34-8
84776-64-7; 90045-94-6;
8022-96-6
8000-27-9; 85085-41-2
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61.

(60)

a Laurus nobilis magjából nyert olaj

84603-73-6

62.

(61)

Lavandula hybrida

91722-69-9

63.

(62)

Lavandula officinalis

84776-65-8

64.

(63)

Mentha piperita

8006-90-4; 84082-70-2

65.

(64)

Mentha spicata

84696-51-5

66.

(65)

Narcissus spp.

több különböző, például
a következő: 90064-25-8

67.

(66)

Pelargonium graveolens

90082-51-2; 8000-46-2

68.

(67)

Pinus mugo

90082-72-7

69.

(68)

Pinus pumila

97676-05-6

70.

(69)

Pogostemon cablin

71.

(70)

rózsavirágolaj (Rosa spp.)

72.

(71)

Santalum album

73.

(72)

terpentin(olaj)

8014-09-3; 84238-39-1
több különböző, például
a következők: 8007-01-0, 9333448-6, 84696-47-9, 84604-12-6,
90106-38-0, 84604-13-7, 9234725-6
84787-70-2; 8006-87-9
8006-64-2; 9005-90-7; 8052-14-0
”

4. melléklet a 29/2021. (VI. 30.) ITM rendelethez
1. A 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet 2. melléklet 4.11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.11. A CNG-csatlakozó profiljának meg kell felelnie az üzemanyagtöltő-csatlakozás sűrített földgázhoz tárgyú,
MSZ EN ISO 14469 szabvány vonatkozó műszaki előírásainak vagy az azzal egyenértékű biztonságot nyújtó
műszaki megoldás követelményeinek. Az Európai Unió kötelező jogi aktusának eltérő rendelkezése hiányában
a CNG-csatlakozóknak, -érzékelőknek egyebekben meg kell felelniük az ENSZ-EGB 110. számú Előírásának.”
2. A 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet 2. melléklet 4.25–4.28. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.25. A gépjárművek üzemanyagaként használt, gáz-halmazállapotú hidrogén töltésére szolgáló kültéri
hidrogéntöltő állomásnak ki kell elégítenie a kültéri hidrogén-töltőállomások hidrogéngáz-üzemanyag tankolására
a művelet leírására vonatkozó MSZ EN 17127 szabvány interoperabilitási követelményekre vonatkozó műszaki
előírásait vagy az azzal egyenértékű biztonságot nyújtó műszaki megoldás követelményeit.
4.26. A hidrogén-töltőállomásokon töltött hidrogén minőségi jellemzőinek meg kell felelniük a közúti járművek
protoncsere-membrános (PEM-) üzemanyagcelláira vonatkozó MSZ EN 17124 szabványban foglalt műszaki
előírásoknak vagy az azzal egyenértékű biztonságot nyújtó termékjellemzőknek.
4.27. A hidrogén-töltőállomásokon a kültéri hidrogén-töltőállomások hidrogéngáz-üzemanyag tankolására
a művelet leírására vonatkozó MSZ EN 17127 szabványnak vagy azzal egyenértékű biztonságot nyújtó műszaki
megoldás követelményeinek megfelelő töltési algoritmusokat kell alkalmazni.
4.28. A gépjárművek gáz-halmazállapotú hidrogénnel való töltésére szolgáló csatlakozóknak ki kell elégíteniük
a hidrogéngáz-üzemű szárazföldi járművek feltöltővezetékeire vonatkozó MSZ EN ISO 17268 szabvány szerinti
tanúsítási eljárás befejezését követően e szabvány műszaki előírásait vagy az azzal egyenértékű biztonságot nyújtó
műszaki megoldás követelményeit.”
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VII. Az Alkotmánybíróság döntései

Az Alkotmánybíróság teljes ülésének 1004/2021. (VI. 30.) AB Tü. határozata
az Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsainak számáról, összetételéről és a tanácsvezetők személyéről
szóló 1005/2020. (IX. 22.) AB Tü. határozat módosításáról
Az Alkotmánybíróság teljes ülése az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 49. § (1) és (7) bekezdésében
meghatározott jogkörében eljárva – az Alkotmánybíróság Ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat 5. § (2)–(3)
és (4) bekezdéseiben foglaltakra is tekintettel – az Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsainak számáról, összetételéről és
a tanácsvezetők személyéről szóló 1005/2020. (IX. 22.) AB Tü. határozat módosításáról a következő határozatot hozta:
1. Az Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsainak számáról, összetételéről és a tanácsvezetők személyéről szóló
1005/2020. (IX. 22.) AB Tü. határozat 2. pontjában a 2. öttagú tanács tagjaira vonatkozó rendelkezés helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
[Az öttagú állandó tanácsok tanácsvezetői és tagjai:]
„A 2. öttagú tanács tagjai:
Dr. Handó Tünde tanácsvezető alkotmánybíró,
Dr. Márki Zoltán alkotmánybíró,
Dr. Pokol Béla alkotmánybíró,
Dr. Schanda Balázs alkotmánybíró,
Dr. Szívós Mária alkotmánybíró.”
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. Hatályát veszti az Alkotmánybíróság teljes ülésének az Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsainak számáról,
összetételéről és a tanácsvezetők személyéről szóló 1005/2020. (IX. 22.) AB Tü. határozat módosításáról szóló
1006/2020. (XI. 13.) AB Tü. határozat.
4. Az Alkotmánybíróság e határozatát a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 26. § (2) bekezdése alapján
a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.

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

Dr. Sulyok Tamás s. k.,

Dr. Sulyok Tamás s. k.,

az Alkotmánybíróság elnöke
az aláírásban akadályozott
dr. Czine Ágnes
alkotmánybíró helyett

az Alkotmánybíróság elnöke
az aláírásban akadályozott
dr. Dienes-Oehm Egon
alkotmánybíró helyett

Dr. Sulyok Tamás s. k.,

Dr. Sulyok Tamás s. k.,

az Alkotmánybíróság elnöke
az aláírásban akadályozott
dr. Handó Tünde
alkotmánybíró helyett

az Alkotmánybíróság elnöke
az aláírásban akadályozott
dr. Horváth Attila
alkotmánybíró helyett

Dr. Sulyok Tamás s. k.,

Dr. Sulyok Tamás s. k.,

az Alkotmánybíróság elnöke
az aláírásban akadályozott
dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó
alkotmánybíró helyett

az Alkotmánybíróság elnöke
az aláírásban akadályozott
dr. Márki Zoltán
alkotmánybíró helyett
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Dr. Sulyok Tamás s. k.,

Dr. Sulyok Tamás s. k.,

az Alkotmánybíróság elnöke
az aláírásban akadályozott
dr. Pokol Béla
alkotmánybíró helyett

az Alkotmánybíróság elnöke
az aláírásban akadályozott
dr. Salamon László
alkotmánybíró helyett

Dr. Sulyok Tamás s. k.,

Dr. Sulyok Tamás s. k.,

az Alkotmánybíróság elnöke
az aláírásban akadályozott
dr. Schanda Balázs
alkotmánybíró helyett

az Alkotmánybíróság elnöke
az aláírásban akadályozott
dr. Szabó Marcel
alkotmánybíró helyett

Dr. Sulyok Tamás s. k.,

Dr. Sulyok Tamás s. k.,

az Alkotmánybíróság elnöke
az aláírásban akadályozott
dr. Szalay Péter
alkotmánybíró helyett

az Alkotmánybíróság elnöke
az aláírásban akadályozott
dr. Szívós Mária
alkotmánybíró helyett

Alkotmánybírósági ügyszám: XVIII/2561/2021.
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 328/2021. (VI. 30.) KE határozata
rektori megbízás alóli felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. §
(8) bekezdése alapján – az innovációért és technológiáért felelős miniszternek a fenntartóval egyetértésben tett
javaslatára – a Széchenyi István Egyetemen Dr. Földesi Péter egyetemi tanárt – lemondására tekintettel – a rektori
megbízása alól 2021. június 30-ai hatállyal felmentem.
Budapest, 2021. június 4.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. június 9.
		
		

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

KEH ügyszám: KEH/02343-2/2021.

A köztársasági elnök 329/2021. (VI. 30.) KE határozata
rektori megbízásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
37. § (8) bekezdése alapján – az innovációért és technológiáért felelős miniszternek a fenntartóval egyetértésben
tett javaslatára – a Széchenyi István Egyetemen Dr. Baranyi Péter Zoltán egyetemi tanárt a 2021. július 1. napjától
2025. június 30. napjáig terjedő időtartamra megbízom a rektori feladatok ellátásával.
Budapest, 2021. június 4.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. június 9.
		
		

KEH ügyszám: KEH/02344-2/2021.

Dr. Palkovics László s. k.,
innovációért és technológiáért felelős miniszter
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A köztársasági elnök 330/2021. (VI. 30.) KE határozata
rektori megbízásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. §
(8) bekezdése alapján – az innovációért és technológiáért felelős miniszter javaslatára – a Magyar Képzőművészeti
Egyetemen Erős István egyetemi tanárt a 2021. augusztus 1. napjától 2026. július 31. napjáig terjedő időtartamra
megbízom a rektori feladatok ellátásával.
Budapest, 2021. június 11.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. június 15.
		
		

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

KEH ügyszám: KEH/02493-2/2021.

A köztársasági elnök 331/2021. (VI. 30.) KE határozata
rektori megbízásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. §
(8) bekezdése alapján – az innovációért és technológiáért felelős miniszternek a fenntartóval egyetértésben tett
javaslatára – a Gál Ferenc Egyetemen Dr. Kozma Gábor főiskolai tanárt a 2021. július 1. napjától 2026. március 19.
napjáig terjedő időtartamra megbízom a rektori feladatok további ellátásával.
Budapest, 2021. június 11.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. június 15.
		
		

KEH ügyszám: KEH/02529-2/2021.

Dr. Palkovics László s. k.,
innovációért és technológiáért felelős miniszter
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A köztársasági elnök 332/2021. (VI. 30.) KE határozata
rektori megbízásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
37. § (8) bekezdése alapján – az innovációért és technológiáért felelős miniszter javaslatára – az Eötvös Loránd
Tudományegyetemen Dr. Borhy László Rezső egyetemi tanárt a 2021. augusztus 1. napjától 2025. július 31. napjáig
terjedő időtartamra megbízom a rektori feladatok további ellátásával.
Budapest, 2021. június 11.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. június 15.
		
		

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

KEH ügyszám: KEH/02530-2/2021.

A köztársasági elnök 333/2021. (VI. 30.) KE határozata
rektori megbízásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. §
(8) bekezdése alapján – az innovációért és technológiáért felelős miniszter javaslatára – a Nyíregyházi Egyetemen
Vassné dr. Figula Erika Éva egyetemi tanárt a 2021. augusztus 1. napjától 2022. július 31. napjáig terjedő időtartamra
megbízom a rektori feladatok további ellátásával.
Budapest, 2021. június 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. június 22.
		
		

KEH ügyszám: KEH/02722-2/2021.

Dr. Palkovics László s. k.,
innovációért és technológiáért felelős miniszter
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A köztársasági elnök 334/2021. (VI. 30.) KE határozata
rektori megbízásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. §
(8) bekezdése alapján – az innovációért és technológiáért felelős miniszternek a fenntartóval egyetértésben tett
javaslatára – a Budapesti Corvinus Egyetemen Takáts Előd egyetemi tanárt a 2021. augusztus 1. napjától 2025. június
30. napjáig terjedő időtartamra megbízom a rektori feladatok ellátásával.
Budapest, 2021. június 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. június 22.
		
		

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

KEH ügyszám: KEH/02825-2/2021.

A Kormány 1403/2021. (VI. 30.) Korm. határozata
a Levegőminőség-védelmi Cselekvési Tervről
1. A Kormány – figyelemmel arra, hogy az emberi élet, az élő és élettelen környezet minőségét alapvetően
meghatározza a levegő állapota, valamint arra, hogy fontos célkitűzés a szennyező anyagok kibocsátásának
folyamatos csökkentése, a környezeti levegő minőségének javítása, és ahol az még nem szennyezett, tisztaságának
megőrzése – az emberi egészség és a környezet egészének védelme érdekében elfogadja a részére bemutatott
Levegőminőség-védelmi Cselekvési Tervet.
2. A Kormány a Levegőminőség-védelmi Cselekvési Tervben meghatározott intézkedések megvalósulása,
végrehajtásuk és anyagi fedezetének biztosítása érdekében
a)
felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, a belügyminisztert, a Miniszterelnökséget
vezető minisztert, az emberi erőforrások miniszterét, a pénzügyminisztert és az agrárminisztert, hogy
gondoskodjanak a Levegőminőség-védelmi Cselekvési Tervben szereplő, feladatkörükbe tartozó
intézkedések ütemezett megvalósításáról;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
belügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
pénzügyminiszter
agrárminiszter
Határidő:
folyamatos
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b)

felhívja az agrárminisztert, az innovációért és technológiáért felelős minisztert, a belügyminisztert,
a Miniszterelnökséget vezető minisztert, az emberi erőforrások miniszterét és a pénzügyminisztert, hogy
az általuk kezelt pályázati rendszer kialakítása és működtetése során a kiemelt beruházások és fejlesztések
tervezése esetében részesítsék előnyben az alacsony levegőterhelést vagy levegőterhelést nem okozó
megoldásokat.
Felelős:
agrárminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
belügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
pénzügyminiszter
Határidő:
folyamatos

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1404/2021. (VI. 30.) Korm. határozata
a Területi Igazságos Átmenet Tervek elfogadásáról
A Kormány a klímasemlegesség, valamint a 2030-as klímacélok elérését szolgáló beavatkozások elemeként, az igazságos átmenet
érdekében, valamint az Európai Unió által nyújtott Igazságos Átmenet Alap forrásai lehívásának elősegítése céljából
1. elfogadja a Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Baranya megyékre vonatkozó Területi Igazságos Átmenet Terveket;
2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az érintett miniszterek bevonásával a területi
tervekben foglaltak végrehajtása érdekében a stratégiai tervezés és szakpolitikai irányvonalak meghatározása során
juttassa érvényre a Területi Igazságos Átmenet Tervekben foglaltakat;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
érintett miniszterek
Határidő:
folyamatos
3. felhatalmazza az innovációért és technológiáért felelős minisztert a Területi Igazságos Átmenet Tervek Európai Unió
Bizottságához történő benyújtására a KEHOP Plusz keretében, annak mellékleteként.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a KEHOP Plusz benyújtásával egyidejűleg
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1405/2021. (VI. 30.) Korm. határozata
COVID-19 vakcinának a NATO KFOR és EUFOR ALTHEA missziók helyi civil állománya immunizálása
érdekében történő rendelkezésre bocsátásáról
A Kormány, figyelemmel a koronavírus világjárvány következtében előállt európai járványügyi helyzetre
1. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakra
figyelemmel, a Vtv. 36. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva egyetért a magyar állam tulajdonában álló,
6200 adag AstraZeneca COVID-19 Vaxzevria vakcina (a továbbiakban együtt: vagyonelemek) rendelkezésre
bocsátásáról a balkáni NATO KFOR és EUFOR ALTHEA missziókban feladatot ellátó helyi civil állomány immunizálása
érdekében;
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a Nemzeti Népegészségügyi Központ bevonásával –
gondoskodjon a vagyonelemeknek az 1. pontban meghatározottak szerint történő rendelkezésre bocsátásáról;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
3. felhívja a honvédelmi minisztert, hogy gondoskodjon az oltóanyagok oltási helyszínre történő szállításáról;
Felelős:
honvédelmi miniszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja a honvédelmi minisztert, hogy a Magyar Honvédség oltási helyszínen tartózkodó egészségügyi
szakállománya vegyen részt a kijelölt állomány immunizálásának végrehajtásában.
Felelős:
honvédelmi miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1406/2021. (VI. 30.) Korm. határozata
a hazai gyártóhellyel rendelkező gyógyszergyártók esélyegyenlőségének megteremtése és a hazai piacon
való érvényesülésük érdekében szükséges intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a kialakult járványhelyzet miatt a hazai lakosság biztonságos és folyamatos
gyógyszerellátásának növelése és erősítése céljából ki kell dolgozni azokat az intézkedéseket, amelyek ennek
megvalósulását és garanciáit biztosítják az új munkahelyek megteremtése és a gazdaság újraindítása érdekében;
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával
gondoskodjon a hazai gyártóhellyel rendelkező gyártók termékeit is tartalmazó stratégiai gyógyszerlista
kialakításáról, és az ehhez szükséges jogszabályoknak az uniós szabályokkal összhangban történő megalkotásáról;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2021. augusztus 1.
3. felhívja
a)
az emberi erőforrások miniszterét, hogy állítsa össze a hiánycikként azonosítható termékek hatóanyaglistáját,
valamint
b)
az innovációs és technológiai minisztert, hogy dolgozzon ki iparpolitikai ösztönzőrendszert a hiánycikkek
hazai gyártásának támogatására;
Felelős:
az a) alpont tekintetében az emberi erőforrások minisztere
a b) alpont tekintetében az innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében 2021. augusztus 1.
a b) alpont tekintetében 2021. szeptember 1.

5879

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 123. szám

4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával
gondoskodjon a 2. pont szerinti gyógyszerlistán szereplő hatóanyagokat tartalmazó készítmények közgyógyellátás
terhére rendelhető gyógyszerek közötti feltüntetéséhez szükséges jogszabályok előkészítéséről;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2021. augusztus 1.
5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság a gyógyszer beszerzésére irányuló
központosított közbeszerzési eljárások előkészítésekor – az ellátásbiztonság érdekében – vegye figyelembe
a 2. pont szerinti stratégiai gyógyszerlistát és a beszerzések feltételrendszerében – az uniós joggal összhangban –
vegye figyelembe a termékek stratégiai jelentőségét;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
folyamatos
6. a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 12. §
(2) bekezdésében biztosított jogkörében 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
900 000 000 forinttal történő megemelését, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
7. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon a 2022. évben
legfeljebb 1 800 000 000 forint többletforrás biztosításáról a 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 javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1406/2021. (VI. 30.) Korm. határozathoz
LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

LXXII.

Cím
szám

1

Alcím
szám

2

212548

Jogcím
csop.
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.
Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

10

1
K5
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

forintban
A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap
Egészségbiztosítási Alap
Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
Gyógyszertámogatás
Gyógyszertámogatás kiadásai
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

900 000 000
forintban

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Államháztartási
egyedi azonosító

Jogcím

Jogcím

Kiemelt
előir.

csop.
szám

szám

szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím

Jogcím
név

csop.
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Fejezet
szám
Államháztartási
egyedi azonosító

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

I. n.év

II. n.év

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

Összesen

900 000 000

III. n.év

IV. n.év

900 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1407/2021. (VI. 30.) Korm. határozata
a gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó egyes állami vagyonelemek ingyenes egyházi tulajdonba
adásáról
A Kormány
1. az egyházak szociális és gyermekvédelmi ellátások terén betöltött szerepének megerősítéséről szóló 2020. évi
XXVIII. törvény 3. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az 1. melléklet szerinti, állami
vagyonba tartozó, a fenntartóváltozással érintett engedélyes feladatellátásához szükséges ingatlanok, valamint
az 1. mellékletben meghatározott ingatlanokhoz tartozó, a feladatellátáshoz kifejezetten és nevesítetten kapcsolódó
ingó vagyon és vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: ingóságok) ingyenesen, könyv szerinti nyilvántartási
értéken az 1. mellékletben meghatározott egyházi fenntartók tulajdonába kerülnek;
2. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zártkörűen működő Részvénytársaság bevonásával, valamint az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Szociális
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság bevonásával tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy
az 1. mellékletben meghatározott egyházi fenntartókkal a tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő
bejegyzésére alkalmas szerződések megkötésre, az átadásra kerülő ingóságokról a jegyzőkönyvek aláírásra
kerüljenek.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
e határozat közzétételét követő hatvan napon belül
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1407/2021. (VI. 30.) Korm. határozathoz
Egyházi fenntartó tulajdonba adására kerülő ingatlanok jegyzéke
A
1.

Ingatlan címe és helyrajzi száma

B
Tulajdonba vevő egyházi fenntartó neve és székhelye

2.

4080 Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 33.
Hajdúnánás, belterület 29/2 hrsz.

Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat
4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 26.

3.

4080 Hajdúnánás, Szatmár u. 3.
Hajdúnánás, belterület 780/36 hrsz.

Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat
4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 26.

4.

4080 Hajdúnánás, Polgári u. 77.
Hajdúnánás, belterület 1507 hrsz.

Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat
4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 26.

5.

4080 Hajdúnánás, Lehel u. 18.
Hajdúnánás, belterület 1920 hrsz.

Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat
4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 26.

6.

4080 Hajdúnánás, Szatmár u. 5.
Hajdúnánás, belterület 1582/3 hrsz.

Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat
4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 26.

7.

4080 Hajdúnánás, Tiszavasvári u. 25.
Hajdúnánás, belterület 1970 hrsz.

Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat
4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 26.

8.

4080 Hajdúnánás, Lehel u. 1/a
Hajdúnánás, belterület 1968/2 hrsz.

Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat
4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 26.

9.

4080 Hajdúnánás, Rákosi Viktor utca 1/a
Hajdúnánás, belterület 3060/2 hrsz.

Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat
4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 26.

10.

4080 Hajdúnánás, Bajcsy-Zsilinszky u. 12.
Hajdúnánás, belterület 3697 hrsz.

Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat
4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 26.

11.

4080 Hajdúnánás, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.
Hajdúnánás, belterület 3698 hrsz.

Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat
4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 26.
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12.

4080 Hajdúnánás, Kapitány u. 24.
Hajdúnánás, belterület 4477 hrsz.

Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat
4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 26.

13.

4080 Hajdúnánás, Jókai u. 22.
Hajdúnánás, belterület 4888 hrsz.

Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat
4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 26.

14.

4263 Nyírmártonfalva, Deák Ferenc u. 8.
Nyírmártonfalva, belterület 167 hrsz.

Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat
4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 26.

15.

4262 Nyíracsád, Malom u. 8.
Nyíracsád, belterület 539/3 hrsz.

Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat
4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 26.

16.

4262 Nyíracsád, Zrínyi u. 6.
Nyíracsád, belterület 700 hrsz.

Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat
4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 26.

17.

4254 Nyíradony, Ifjúság u. 4.
Nyíradony, belterület 1896/63 hrsz.

Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat
4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 26.

18.

Debrecen IV. kerület, Pitypang u. 26783/20 hrsz.
Debrecen IV. kerület, belterület 26783/20 hrsz.

Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat
4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 26.

19.

4030 Debrecen I. kerület, Békés u. 9.
Debrecen I. kerület, belterület 11738/463 hrsz.

Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat
4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 26.

20.

4030 Debrecen III. kerület, Kosárfonó u. 30.
Debrecen III. kerület, belterület 116/79 hrsz.

Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat
4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 26.

21.

4243 Téglás, Kossuth Lajos u. 42.
Téglás, belterület 366/1 hrsz.

Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat
4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 26.

22.

4243 Téglás, Május 1. u. 2.
Téglás, belterület 507/15 hrsz.

Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat
4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 26.

23.

4432 Nyíregyháza, Sugár utca 55.
Nyíregyháza, belterület 16412 hrsz.

Nyíregyházi Egyházmegye
4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 5.

24.

4432 Nyíregyháza, Sugár utca 133.
Nyíregyháza, belterület 16178 hrsz.

Nyíregyházi Egyházmegye
4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 5.

25.

4432 Nyíregyháza, Pannónia u. 128.
Nyíregyháza, belterület 16196 hrsz.

Nyíregyházi Egyházmegye
4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 5.

26.

4233 Balkány, Adonyi út 56.
Balkány, belterület 586 hrsz.

Nyíregyházi Egyházmegye
4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 5.

27.

4300 Nyírbátor, Debreceni u. 51.
Nyírbátor, belterület 4001/47 hrsz.

Nyíregyházi Egyházmegye
4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 5.

28.

4300 Nyírbátor, Debreceni u. 55.
Nyírbátor, belterület 4001/49 hrsz.

Nyíregyházi Egyházmegye
4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 5.

29.

Nyírbátor, belterület 4166/11 hrsz.

Nyíregyházi Egyházmegye
4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 5.

30.

4300 Nyírbátor, Dózsa György u. 20.
Nyírbátor, belterület 2130 hrsz.

Nyíregyházi Egyházmegye
4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 5.

31.

Szakoly, belterület 457/1 hrsz.

Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat
4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 26.

32.

Szakoly, belterület 457/2 hrsz.

Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat
4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 26.

33.

4234 Szakoly, Mihálydi u. 52.
Szakoly, belterület 438/6 hrsz.

Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat
4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 26.

34.

4234 Szakoly, Mihálydi u. 50.
Szakoly, belterület 438/7 hrsz.

Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat
4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 26.

35.

6913 Csanádpalota, Kossuth u. 31.
Csanádpalota, belterület 1476/1 hrsz.

Szeged-Csanádi Egyházmegye
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.

36.

6635 Szegvár, Kórógy u. 81.
Szegvár, belterület 1709/27 hrsz.

Szeged-Csanádi Egyházmegye
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.
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37.

6344 Hajós, Szigeti-fő u. 73.
Hajós, belterület 1186 hrsz.

Szeged-Csanádi Egyházmegye
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.

38.

2851 Környe, József Attila u. 49.
Környe, belterület 282/30 hrsz.

Szeged-Csanádi Egyházmegye
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.

39.

2800 Tatabánya, Kőszikla u. 27.
Tatabánya, belterület 109 hrsz.

Szeged-Csanádi Egyházmegye
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.

40.

2800 Tatabánya, Sárberki u. 64.
Tatabánya, belterület 4053 hrsz.

Szeged-Csanádi Egyházmegye
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.

41.

2840 Oroszlány, Kecskédi u. 4.
Oroszlány, belterület 1709 hrsz.

Szeged-Csanádi Egyházmegye
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.

42.

2837 Vértesszőlős, Múzeum u. 45.
Vértesszőlős, belterület 920 hrsz.

Szeged-Csanádi Egyházmegye
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.

43.

2370 Dabas, Hunyadi János. u. 1/B
Dabas, belterület 18 hrsz.

Szeged-Csanádi Egyházmegye
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.

44.

2200 Monor, Kossuth L. u. 25/A
Monor, belterület 5785 hrsz.

Szeged-Csanádi Egyházmegye
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.

45.

2760 Nagykáta, Mindszenty bíboros u. 2.
Nagykáta, belterület 1620 hrsz.

Szeged-Csanádi Egyházmegye
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.

46.

2760 Nagykáta, Mindszenty bíboros u. 2.
Nagykáta, belterület 1620/A/1 hrsz.

Szeged-Csanádi Egyházmegye
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.

47.

2760 Nagykáta, Mindszenty bíboros u. 2.
Nagykáta, belterület 1620/A/2 hrsz.

Szeged-Csanádi Egyházmegye
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.

48.

2114 Valkó, Árpád köz 1.
Valkó, belterület 767 hrsz.

Szeged-Csanádi Egyházmegye
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.

49.

3078 Bátonyterenye, Csokonai út. 7.
Bátonyterenye, belterület 5479 hrsz.

Szeged-Csanádi Egyházmegye
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.

50.

5000 Szolnok, Szilvás u. 43.
Szolnok, belterület 10527/5 hrsz.

Szeged-Csanádi Egyházmegye
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.

51.

5000 Szolnok, Seregély u. 3.
Szolnok, belterület 8478/45 hrsz.

Szeged-Csanádi Egyházmegye
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.

52.

5000 Szolnok, Szép u. 33.
Szolnok, belterület 4002 hrsz.

Szeged-Csanádi Egyházmegye
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.

53.

5310 Kisújszállás, Bem u. 43.
Kisújszállás, belterület 3887/6 hrsz.

Szeged-Csanádi Egyházmegye
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.

54.

5700 Gyula, Arany János. u. 13.
Gyula, belterület 1691 hrsz.

Szeged-Csanádi Egyházmegye
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.

55.

5700 Gyula, Temesvári u. 39.
Gyula, belterület 3498/2 hrsz.

Szeged-Csanádi Egyházmegye
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.

56.

5700 Gyula, Orsovai u. 11/A.
Gyula, belterület 3618/2 hrsz.

Szeged-Csanádi Egyházmegye
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.

57.

3561 Felsőzsolca, Vörösmarty Mihály u. 6.
Felsőzsolca, belterület 1843 hrsz.

Szeged-Csanádi Egyházmegye
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.

58.

7693 Pécs I. kerület, Szathmáry György u. 15.
Pécs I. kerület, belterület 48543 hrsz.

Szeged-Csanádi Egyházmegye
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.

59.

7940 Szentlőrinc, Munkácsy Mihály u. 48.
Szentlőrinc, belterület 96 hrsz.

Szeged-Csanádi Egyházmegye
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.

60.

7940 Szentlőrinc, József Attila. u. 11.
Szentlőrinc, belterület 1026/11 hrsz.

Szeged-Csanádi Egyházmegye
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.

5884

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 123. szám

A Kormány 1408/2021. (VI. 30.) Korm. határozata
a XI. Miniszterelnökség és a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetek közötti
előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. egyetért az üldözött keresztény és más vallási kisebbségekhez tartozó családok szülőföldjük térségében való
megsegítésével, mely célkitűzés részét képezi a vallási üldözöttként élő emberek hazatérését segítő programok
hatékonyságának és működőképességének a biztosítása;
2. az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogram (a továbbiakban: SCYP program)
finanszírozása érdekében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli 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, 28. Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások jogcímcsoport terhére,
a) a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 14. Egyetemek, főiskolák cím javára
301 016 329 forint,
b) a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 67. Felsőoktatási feladatok alcím, 1. Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása jogcímcsoport javára
108 771 400 forint
egyszeri jelleggel történő átcsoportosítását az 1. mellékletben meghatározott felsőoktatási intézmények
tekintetében, az 1. mellékletben meghatározott összegben, a 2. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1408/2021. (VI. 30.) Korm. határozathoz
Az SCYP programban részt vevő egyes felsőoktatási intézmények ösztöndíjprogram
kapcsán keletkezett költségei a 2020/2021-es tanév második félévének 2021. január 1-jétől
2021. augusztus 31-ig tartó időszaka tekintetében
Felsőoktatási intézmény megnevezése

A felsőoktatási intézmény SCYP-t érintő
összköltsége (forint)

1.

Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE)

2 235 300

2.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)

69 423 961

3.

Debreceni Egyetem (DE)

51 099 882

4.

Dunaújvárosi Egyetem (DUE)

8 486 200

5.

Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)

36 019 461

6.

Károli Gáspár Református Egyetem (KRE)

2 077 600

7.

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (LFZE)

5 705 600

8.

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE)

55 919 100

9.

Miskolci Egyetem (ME)

14 195 800

10.

Óbudai Egyetem (OE)

6 148 800

11.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE)

21 514 600

12.

Pécsi Tudományegyetem (PTE)

105 759 125

13.

Széchenyi István Egyetem (SZE)

15 064 300

14.

Szegedi Tudományegyetem (SZTE)

16 138 000

Összesen:

409 787 729

XI. Miniszterelnökség
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

30

367206
227942

XVII.

Alcím
szám

1

Jogcím
csop.
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.
Jogcím
szám

28

K5

14
20

386340

Kiemelt
előir.
szám

K4
67

1

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások
Egyéb működési célú kiadások
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Egyetemek, főiskolák
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Felsőoktatási feladatok
Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

-409 787 729
301 016 329
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2. melléklet az 1408/2021. (VI. 30.) Korm. határozathoz

108 771 400

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.
367206
227942
386340

XVII.

Cím
szám

30

14
20

Alcím
szám

1

67

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

28

1

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Egyetemek, főiskolák
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Felsőoktatási feladatok
Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS

-409 787 729
301 016 329
108 771 400

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Magyar Államkincstár 1 példány

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

időarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal

Összesen

I.n.év

409 787 729

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

409 787 729

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1409/2021. (VI. 30.) Korm. határozata
a Magyar Nemzeti Levéltár hatósági, valamint a jóhiszeműen birtokolt maradandó értékű köziratok
helyzetének rendezésével kapcsolatos feladatainak támogatásáról
A Kormány
1. egyetért a Magyar Nemzeti Levéltár közfeladatainak bővülésére tekintettel szükséges költségvetési támogatás
biztosításával;
2. az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások
minisztere bevonásával gondoskodjon 17 466 900 forint többletforrás biztosításáról a Magyarország
2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
fejezet, 11. Közgyűjtemények cím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2021. július 1.
3. az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében felhívja az emberi erőforrások miniszterét,
hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon a 2022. évtől évi 53 466 000 forint rendelkezésre állásáról
az éves központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2022. évtől az adott évi központi költségvetés tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1410/2021. (VI. 30.) Korm. határozata
az egyes kiemelt vidéki sportszervezetek 2021–2026. évre vonatkozó sportfejlesztési feladataival
összefüggő kormányzati intézkedésekről
A Kormány az egyes, sportszakmai szempontból kiemelt, utánpótlás-nevelési, illetve felnőtt korosztályok felkészítését több
sportágban egyaránt végző vidéki sportszervezetek szakmai feladatainak ellátását az élsport eredményességének fenntartása és
további erősítése, továbbá a szabadidős sportolók sportolási feltételrendszerének elősegítése, valamint integrációs, prevenciós
és közösségi kohéziós szempontok érvényesülése érdekében továbbra is kiemelt feladatnak tartja, erre figyelemmel a kiemelt
vidéki sportszervezetek 2021–2026. évre vonatkozó sportfejlesztési feladatainak megvalósítása érdekében
1. megtárgyalta és elfogadta az emberi erőforrások minisztere által kialakított, a kiemelt vidéki sportszervezetek
hosszú távú támogatását megalapozó, az 1. melléklet szerinti sportszakmai szempontrendszert;
2. egyetért azzal, hogy a sportszakmai szempontrendszer alapján kategóriákba sorolt, a 2. melléklet szerinti kiemelt
vidéki sportszervezetek (a továbbiakban: sportszervezetek) az éves sportfejlesztési feladataik megvalósítása
érdekében az alábbi támogatásokban részesüljenek:
a)
1. kategória (legalább 14 szakosztállyal vagy mintegy 1000 fő és azt meghaladó igazolt sportolóval
rendelkező sportszervezetek köre): 300 000 000 forint,
b)
2. kategória (az 1. kategóriába nem tartozó, de legalább 7 szakosztállyal és 700 főt meghaladó igazolt
sportolóval rendelkező sportszervezetek köre): 220 000 000 forint,
c)
3. kategória (az 1. és 2. kategóriába nem tartozó, de legalább 5 szakosztállyal és 350 fő igazolt sportolóval
rendelkező sportszervezetek köre): 25 000 000 – 180 000 000 forint;
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3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon a sportszervezetek
a)
2021. évi sportfejlesztési feladatainak ellátásához szükséges legfeljebb 3 238 468 425 forint biztosításáról
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása
alcím, 30. Kiemelt sportegyesületek támogatása jogcímcsoport javára,
b)
2022. évi sportfejlesztési feladatainak ellátásához szükséges legfeljebb 3 238 468 425 forint rendelkezésre
állásáról a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az a) alpont tekintetében azonnal
a b) alpont tekintetében a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés
ütemében
4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a sportszervezetek 2021. és 2022. évi sportfejlesztési
feladatainak megvalósítása érdekében, a 3. pont alapján ütemezetten biztosított forrás terhére – külön pályázat
és kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a hatálya alá tartozó – elszámolási kötelezettség előírásával támogatást
nyújtson, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói
okirat alapján;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 3. pont szerinti források rendelkezésre állását követő 30 napon belül
5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az éves szakmai előrehaladási jelentések alapján a sportfejlesztési
feladatok megvalósításának üteméről és az ehhez kapcsolódó állami támogatások felhasználásáról évente egy
alkalommal készítsen jelentést a Kormány részére;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
első alkalommal 2023. március 15., azt követően évente
6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a pénzügyminisztert, hogy – az 5. pont szerinti jelentést is figyelembe
véve – az éves központi költségvetések tervezése során gondoskodjanak a sportszervezetek 2023-tól 2026-ig
tartó sportfejlesztési feladatainak ellátásához kapcsolódó, kifejezetten a hosszú távon értékteremtő, a szervezett
sporttevékenységet közvetlenül szolgáló forrásigények biztosításáról a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
fejezetben;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
pénzügyminiszter
Határidő:
az adott évi központi költségvetés tervezése során, első alkalommal a 2023. évi központi
költségvetés tervezése során
7. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsen előterjesztést a Kormány részére az egyes kiemelt vidéki
sportszervezetek 2022–2026. közötti sportlétesítmény-fejlesztési koncepcióiról, valamint az azok megvalósításához
szükséges költségvetési támogatásokról éves ütemezésben, mely során kiemelt figyelmet fordítson arra, hogy
a sportlétesítmény-fejlesztések az érintett sportszervezetekben igazolt sportolók létszámához, valamint a lakosság
igényeihez igazodjanak, elkerülve a fejlesztések helyszínei közötti földrajzi átfedéseket.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2021. október 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1410/2021. (VI. 30.) Korm. határozathoz
Az egyes kiemelt vidéki sportszervezetek kiválasztására vonatkozó sportszakmai szempontrendszer
–
–
–
–
–
–
–

–

–
–

–
–

–
–

A szakosztályok száma minimálisan érje el az 5-öt, amelyben főként kiemelt és felzárkóztatási sportágak
szerepeljenek;
Az igazolt sportolók száma érje el minimálisan a 350 főt, amelyből az utánpótláskorú sportolók száma érje el
300 főt;
Legalább 30 éves sportmúlttal rendelkezzen;
Legalább 1 szakosztályban felnőtt vagy utánpótlás korosztályban rendelkezzen válogatott kerettag
sportolóval;
Valamennyi szakosztálya rendelkezzen legalább egy középfokú végzettségű sportedzővel;
Legyen határon túli és regionális sportkapcsolata;
Rendelkezzen hosszú távú sportfejlesztési stratégiával, valamint a sportszakmai tevékenység
monitorozásával és ellenőrzésével, azaz olyan minőségbiztosítási rendszerrel, amely a sportszervezet
– a sportolók és az edzők tevékenységét is beleértve – szakmai munkáját és működését monitorozza;
Rendelkezzen a megfelelő sportági, korosztályi kompetencia-követelményeket is tartalmazó, a tehetségkiválasztást és a tehetséggondozást elősegítő szakmai programmal, amely összhangban áll az egyes
sportágak szakszövetségeinek tehetséggondozó programjával;
A sportszervezet teremtse meg a sportegészségügy és a sporttudomány területén is az egyéni
tehetséggondozást;
Gondoskodjon a sportolók és a sportszakemberek képzéséről, felvilágosító foglalkozások megtartásáról,
amelyeknek témája a tiszta sportot és a fair playt veszélyeztető jelenségek ismertetése, különös tekintettel
a tiltott teljesítményfokozásra;
Gondoskodjon sportszakembereinek továbbképzéséről, fogalmazza meg a követelményeket, és
a sportszakemberek számára nyújtson előrelépési lehetőséget – karrierlehetőség biztosítása;
Működjön együtt a felsőoktatási és köznevelési intézményekkel, és rendelkezzen a stratégiájában is
megfogalmazott iskolai programmal, ennek keretében a sportolói életpálya gondozása és a kettős
karriermenedzsment feladatok támogatása érdekében – a földrajzi elhelyezkedéshez kapcsolódó köznevelési
intézményi adottságokra figyelemmel – működjön együtt köznevelési típusú sportiskolával;
Rendelkezzen a sportolók felkészüléséhez szükséges infrastruktúrával – igazolja, hogy akár saját tulajdonban,
akár bérleményként biztosítani tudja a feltételeket;
A saját tulajdonában álló vagy bérleményként használt létesítmények kapacitáskihasználtságának fokozása
és a sportszervezet helyi jelentőségének erősítése érdekében vállaljon szerepet a köznevelési és felsőoktatási
sport helyszíneinek biztosításában.

KIZÁRÓ OK
–
A látvány-csapatsport támogatásból való kizárás hatálya alatt áll, vagy nem jogosult az állami sportcélú
támogatás igénybevételére.
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2. melléklet az 1410/2021. (VI. 30.) Korm. határozathoz
Az 1. mellékletben foglalt sportszakmai szempontrendszer alapján kiválasztott kiemelt vidéki
sportszervezetek köre
Kategória

Sportszervezet megnevezése

Debreceni Egyetem Atlétikai Club Sport Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
(cégjegyzékszám: 09-09-012832, székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) a Debreceni
Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (cégjegyzékszám:
09-09-016786, székhely: 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5.) konzorciumban
Diósgyőri Vasgyárak Testgyakorlók Köre (nyilvántartási szám: 05-02-0064351,
székhely: 3533 Miskolc, Andrássy út 61.)
1. kategória

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(cégjegyzékszám: 15-09-073719, székhely: 4400 Nyíregyháza, Géza utca 8–16.)
Pécsi Egyetemi Atlétikai Club (nyilvántartási szám: 02-02-0000165,
székhely: 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.) a Pécsi Vasutas Sportkörrel (nyilvántartási szám:
02-02-0000230, székhely: 7622 Pécs, Verseny utca 11.) konzorciumban
Tatabányai Sport Club (nyilvántartási szám: 11-02-0000580,
székhely: 2800 Tatabánya, Szent Borbála út 11.)
Városi Sportegyesület Dunakeszi (nyilvántartási szám: 13-02-0003640,
székhely: 2120 Dunakeszi, Fóti út 41.)

2. kategória

Szombathelyi MÁV Haladás Vasutas Sportegyesület
(nyilvántartási szám: 18-02-0000168, székhely: 9700 Szombathely, Rohonci u. 3.)
Szolnoki Sportcentrum, Sportiskola és Sportszervező Szolgáltató Nonprofit és Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 16-09-010669, székhely: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 2.)
Dunaújvárosi Központi Sportegyesület (korábban: Dunaferr Sportegyesület,
nyilvántartási szám: 07-02-0000038, székhely: 2400 Dunaújváros, Eszperantó u. 4.)
Győri Atlétikai Club – II. kerület Dózsa (nyilvántartási szám: 08-02-0062553,
székhely: 9025 Győr, Radnóti Miklós utca 46.)
Honvéd Szondi György Sportegyesület (nyilvántartási szám: 07-02-0000225,
székhely: 8003 Székesfehérvár, Malom u. 2.)
Kaposvári Sportközpont és Sportiskola (törzskönyvi azonosító szám: 398358,
székhely: 7400 Kaposvár, Arany János u. 97.)

3. kategória

Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(cégjegyzékszám: 03-09-131712, székhely: 6000 Kecskemét, Izsáki út 1.)
Soproni Műegyetemi Atlétikai és Football Club (nyilvántartási szám: 08-02-0000169,
székhely: 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4.)
Szegedi Vasutas Sportegyesület (nyilvántartási szám: 06-02-0000094,
székhely: 6724 Szeged, Kossuth L. sugárút 74/C) a Tisza Volán SC-vel (nyilvántartási szám:
06-02-0000076, székhely: 6720 Szeged, Deák Ferenc utca 22.) konzorciumban
Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(cégjegyzékszám: 17-09-008858, székhely: 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3.)
Veszprémi Egyetemi Sport Club (nyilvántartási szám: 19-02-0000470,
székhely: 8200 Veszprém, Egyetem út 10.)
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A Kormány 1411/2021. (VI. 30.) Korm. határozata
a Magyar Kézilabda Szövetség országos kültéri kézilabdapálya-építési programjával kapcsolatos
kormányzati intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért a Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) országos kültéri kézilabdapálya-építési
programjával (a továbbiakban: Program);
2. a Program megvalósítása érdekében
a)
a Program megvalósítójának az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi
CXXXVIII. törvény 5. § (2) bekezdése alapján a Szövetséget jelöli ki,
b)
az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) 17. §-a alapján felmentést ad a Korm. rendelet szerinti eljárásrend alkalmazása alól;
3. a Program megvalósítása érdekében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva 800 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2021. évi
központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím,
4. Versenysport és szakmai feladatok támogatása jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságújraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 8. Gazdaság újraindítását szolgáló emberi
erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 3. Sportlétesítmény fejlesztések támogatása jogcímcsoport javára,
az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a 3. pont szerinti forrás terhére gondoskodjon a Program
megvalósítása érdekében 800 000 000 forint összegben a Szövetséggel támogatási jogviszony létesítéséről
elszámolási, a fel nem használt, valamint a nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatás tekintetében visszatérítési
kötelezettség rögzítésével.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 3. pont szerinti forrás átcsoportosítását követő 60 napon belül
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XX.

Jog- Jog- Kiemelt
cím
cím
előir.
csop. szám szám
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sporttevékenység támogatása
386395
4
Versenysport és szakmai feladatok támogatása
K5
Egyéb működésű célú kiadások
XLVII.
Gazdaság-újraindítási Alap
2
Fejezeti kezelésű előirányzatok
8
Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok
386440
3
Sportlétesítmény fejlesztések támogatása
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
20

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

23

-800 000 000

800 000 000
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1. melléklet az 1411/2021. (VI. 30.) Korm. határozathoz

forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

Jog- Jog- Kiemelt
cím
cím
előir.
csop. szám szám
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XX.

Jog- Jog- Kiemelt
cím
cím
előir.
csop. szám szám
szám

Fejezet
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sporttevékenység támogatása
386395
4
Versenysport és szakmai feladatok támogatása
XLVII.
Gazdaság-újraindítási Alap
2
Fejezeti kezelésű előirányzatok
8
Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok
386440
3
Sportlétesítmény fejlesztések támogatása
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
20

23

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár

1 példány

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

-800 000 000

800 000 000

Összesen
800 000 000

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

800 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1412/2021. (VI. 30.) Korm. határozata
a 2021. évi Napközi Erzsébet-táborok teljes körű megvalósítása érdekében többlettámogatás biztosításáról
A Kormány az Erzsébet-táborokról szóló 2020. évi LXIV. törvény 3§ (2) bekezdésében megfogalmazott feladatok megvalósítása
érdekében
1. egyetért a 2021. évi Napközi Erzsébet-táborokra szabályosan benyújtott valamennyi jelentkezés támogatásával;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a családokért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával – az 1. pontban foglalt
cél megvalósítása érdekében gondoskodjon 500 000 000 forint többletforrás biztosításáról a Magyarország 2021. évi
központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 20. Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások
jogcímcsoport, 2. Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása jogcím javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
családokért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1413/2021. (VI. 30.) Korm. határozata
egyes felsőoktatási intézmények és egyes közfeladatot ellátó közérdekű alapítványok működéséhez
szükséges feltételek és forrás biztosításáról
A Kormány
1. az állam mint alapító nevében
a)
a Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítványról, a Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány és
a Budapesti Gazdasági Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi X. törvény 1. §-ában,
valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
szóló 2006. évi LXV. törvény (a továbbiakban: 2006. évi LXV. törvény) 1. § (1a) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény
(a továbbiakban: KEKVA tv.) 3. §-a alapján létrehozza a Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítványt,
b)
a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítványról, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány
és a Debreceni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XIII. törvény 1. §-ában, valamint
a 2006. évi LXV. törvény 1. § (1a) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a KEKVA tv. 3. §-a alapján
létrehozza a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítványt,
c)
a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványról, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány és a Dunaújvárosi Egyetem
részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XI. törvény 1. §-ában, valamint a 2006. évi LXV. törvény
1. § (1a) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a KEKVA tv. 3. §-a alapján létrehozza a Dunaújvárosi
Egyetemért Alapítványt,
d)
a Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítványról, a Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítvány és
a Magyar Táncművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XVII. törvény 1. §-ában,
valamint a 2006. évi LXV. törvény 1. § (1a) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a KEKVA tv. 3. §-a
alapján létrehozza a Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítványt,
e)
a Nyíregyházi Egyetemért Alapítványról, a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány és a Nyíregyházi Egyetem
részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXI. törvény 1. §-ában, valamint a 2006. évi LXV. törvény
1. § (1a) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a KEKVA tv. 3. §-a alapján létrehozza a Nyíregyházi
Egyetemért Alapítványt,
f)
a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványról, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány és
az Óbudai Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXII. törvény 1. §-ában, valamint
a 2006. évi LXV. törvény 1. § (1a) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a KEKVA tv. 3. §-a alapján
létrehozza a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványt,
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g)

2.

3.

4.

5.
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az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítványról, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány és a Pécsi
Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXVI. törvény 1. §-ában, valamint
a 2006. évi LXV. törvény 1. § (1a) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a KEKVA tv. 3. §-a alapján
létrehozza az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítványt,
h)
a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítványról, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért
Alapítvány és a Semmelweis Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XX. törvény 1. §-ában,
valamint a 2006. évi LXV. törvény 1. § (1a) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a KEKVA tv. 3. §-a
alapján létrehozza a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítványt,
i)
a Szegedi Tudományegyetemért Alapítványról, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány és a Szegedi
Tudományegyetemért részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXIII. törvény 1. §-ában, valamint
a 2006. évi LXV. törvény 1. § (1a) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a KEKVA tv. 3. §-a alapján
létrehozza a Szegedi Tudományegyetemért Alapítványt,
j)
a Testnevelési Egyetemért Alapítványról, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány és a Testnevelési Egyetem
részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXIV. törvény 1. §-ában, valamint a 2006. évi LXV. törvény
1. § (1a) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a KEKVA tv. 3. §-a alapján létrehozza a Testnevelési
Egyetemért Alapítványt,
k)
a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítványról, a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány és a Tokaj-Hegyalja
Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXV. törvény 1. §-ában, valamint a 2006. évi
LXV. törvény 1. § (1a) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a KEKVA tv. 3. §-a alapján létrehozza
a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítványt,
l)
a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi
CLXXXI. törvény 96/A. §-ában biztosított jogkörében eljárva az a)–k) alpontban meghatározott alapítványok
(a továbbiakban együtt: Alapítványok) feletti alapítói jogok gyakorlására az innovációért és technológiáért
felelős minisztert jelöli ki;
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 117/C. § (1) bekezdésének
megfelelően
a)
a Budapesti Gazdasági Egyetem fenntartói jogát a Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítványra,
b)
a Debreceni Egyetem fenntartói jogát a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítványra,
c)
a Dunaújvárosi Egyetem fenntartói jogát a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványra,
d)
a Magyar Táncművészeti Egyetem fenntartói jogát a Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítványra,
e)
a Nyíregyházi Egyetem fenntartói jogát a Nyíregyházi Egyetemért Alapítványra,
f)
az Óbudai Egyetem fenntartói jogát a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványra,
g)
a Pécsi Tudományegyetem fenntartói jogát az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítványra,
h)
a Semmelweis Egyetem fenntartói jogát a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítványra,
i)
a Szegedi Tudományegyetem fenntartói jogát a Szegedi Tudományegyetemért Alapítványra,
j)
a Testnevelési Egyetem fenntartói jogát a Testnevelési Egyetemért Alapítványra,
k)
a Tokaj-Hegyalja Egyetem fenntartói jogát a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítványra
ruházza át mint vagyoni értékű jogot az Nftv. 117/C. § (1) bekezdésében meghatározott időponttal;
felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert és a pénzügyminisztert, hogy a 2. pont szerinti
fenntartói jog átruházásához szükséges intézkedéseket tegyék meg;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
2021. július 31.
felhívja a pénzügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával az Alapítványok
induló vagyona fedezetére biztosítson egyszeri jelleggel 6 600 000 000 forint forrást a Magyarország 2021. évi
központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Innovációs és
Technológiai Minisztérium fejezet, 1. Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása cím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
egyetért az Alapítványok alapító okiratában meghatározott célok és az azok elérése érdekében végzett
tevékenységek megvalósításához szükséges forrás biztosításával;
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6. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával az 5. pont
szerinti támogatási cél megvalósításához kapcsolódóan a 2021. évben az Alapítványok részére gondoskodjon
azok bírósági bejegyzésének napjától 2021. december 31. napig terjedő időszakra számított, alapítványonként
400 000 000 forint időarányos része szerinti forrás rendelkezésre állásáról a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs
és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 67. Felsőoktatási feladatok alcím,
2. Felsőoktatás speciális feladatai jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
7. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával az 5. pont
szerinti támogatási cél megvalósításához kapcsolódóan a 2022. évtől az Alapítványok részére gondoskodjon
alapítványonként évi 400 000 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a központi költségvetés XVII. Innovációs és
Technológiai Minisztérium fejezetében;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2022. évtől a központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
a 2023. évtől kezdődően a központi költségvetés tervezése során
8. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – a 2. pontban
foglaltak megvalósítása érdekében – elszámolási kötelezettség mellett – gondoskodjon
a)
a Budapesti Gazdasági Egyetem részére 570 000 000 forint,
b)
a Debreceni Egyetem részére 1 350 000 000 forint,
c)
a Dunaújvárosi Egyetem részére 450 000 000 forint,
d)
a Magyar Táncművészeti Egyetem részére 300 000 000 forint,
e)
a Nyíregyházi Egyetem részére 450 000 000 forint,
f)
az Óbudai Egyetem részére 570 000 000 forint,
g)
a Pécsi Tudományegyetem részére 1 350 000 000 forint,
h)
a Semmelweis Egyetem részére 1 350 000 000 forint,
i)
a Szegedi Tudományegyetem részére 1 350 000 000 forint,
j)
a Testnevelési Egyetem részére 450 000 000 forint,
k)
a Tokaj Hegyalja Egyetem részére 300 000 000 forint
[az a)–k) alpont alattiak a továbbiakban együtt: Egyetemek] forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs
és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 67. Felsőoktatási feladatok alcím,
2. Felsőoktatás speciális feladatai jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
9. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – a Salgótarjáni
Képzési és Kutatási Központ létrehozása érdekében az Óbudai Egyetem részére gondoskodjon 976 000 000 forint
forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 14. Egyetemek,
főiskolák cím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
10. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával a művészeti
szakterület és képzés archívumának létrehozása, továbbá a táncművészet mint előadó-művészet digitális formában
történő megvalósítása és megőrzése érdekében gondoskodjon a Magyar Táncművészeti Egyetem részére
475 000 000 forint forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet,
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 67. Felsőoktatási feladatok alcím, 2. Felsőoktatás speciális feladatai
jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
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11. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával gondoskodjon
a Semmelweis Egyetem részére a Városmajori Szív- és Érgyógyászai Klinikán a transzplantációs részleg kialakításához
szükséges orvostechnikai eszközök beszerzése céljából kiírt feltételes közbeszerzés eredményének megfelelő, de
legfeljebb 1 662 237 500 forint forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
fejezet, 20. Fejezeti előirányzatok cím, 67. Felsőoktatási feladatok alcím, 1. Nem állami felsőoktatási intézmények
támogatása jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2021. augusztus 2.
12. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Debreceni Egyetem, a Dunaújvárosi Egyetem,
a Nyíregyházi Egyetem, az Óbudai Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem és
a Semmelweis Egyetem részére biztosítson kiegészítő támogatást a 2021. évben a finanszírozási szerződésben;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2021. szeptember 1.
13. egyetért a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Bánki Donát Technikuma fenntartói jogainak a Dunaújvárosi Egyetem
részére történő átadásával, ennek érdekében felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy
a szükséges intézkedéseket tegye meg a fenntartói jog átadása érdekében;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2021. július 31.
14. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért,
megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával vizsgálja meg további,
a térségben működő technikumok átadásának lehetőségét;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős
tárca nélküli miniszter
Határidő:
2021. július 31.
15. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az innovációért és technológiáért
felelős miniszter bevonásával gondoskodjon a Beruházási Ügynökség és az Egyetemek között együttműködési
megállapodás megkötéséről az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII.
törvény 4. § (7) bekezdés a) pontja alapján azon központi költségvetési forrásból finanszírozott magasépítési
beruházások vonatkozásában, amelyek esetében az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4–5. §-ában meghatározott bármely fázis e határozat közzététele
napján a Beruházási Ügynökség útján folyamatban van;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2021. augusztus 1.
16. az Alapítványok és az Egyetemek e határozat közzétételét követően megkezdett beruházásainak előkészítése és
megvalósítása során a Korm. rendelet 17. §-a alapján felmentést ad a Korm. rendeletnek a kormányzati magasépítési
beruházások kormányzati döntés-előkészítési rendjének alkalmazása alól;
17. egyetért a részére bemutatott koncepció alapján az Egyetemek oktatási, kutatási, innovációs fejlesztési tervének
megvalósításával (a továbbiakban: Program);
18. felhívja – a Program előkészítése érdekében – az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy
az Egyetemek bevonásával dolgozza ki a Program részleteit bemutató kormány-előterjesztést, vizsgálja meg a hazai
és európai uniós források bevonásának lehetőségét, valamint tegye meg a Program megvalósítása érdekében
szükséges intézkedéseket;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
19. egyetért azzal, hogy a Program előkészítésének és megvalósításának indikatív forrásigénye a 2021–2027 közötti
programozási időszakban Magyarország számára elérhető európai uniós források felhasználásával, valamint hazai
források bevonásával kerüljön finanszírozásra;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a pályázati források rendelkezésre állását követően
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20. egyetért az Északi Agrárszakképzési Centrum Tokaji Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium,
valamint a Szerencsi Szakképzési Centrum Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Technikum, Szakképző Iskola
és Kollégium fenntartói jogának a Tokaj-Hegyalja Egyetem részére történő átadásával, ennek érdekében felhívja
az agrárminisztert, valamint az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a szükséges intézkedéseket
tegyék meg a fenntartói jogok átadása érdekében;
Felelős:
agrárminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2021. augusztus 15.
21. egyetért a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság tulajdonában álló Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Korlátolt Felelősségű Társaságban meglevő
társasági részesedésének Magyar Állam részére történő megszerzésével, majd az így megszerzett társasági
részesedés és a jelenlegi állami tulajdonban levő társasági részesedésből 1%-os tulajdoni hányadot megtestesítő
társasági részesedés Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő ingyenes átadásával;
22. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zártkörűen működő Részvénytársaság bevonásával – a 21. pontban meghatározott részesedés megszerzése
érdekében, valamint az emberi erőforrások miniszterének közreműködésével a részesedés átadásának előkészítése
érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2021. szeptember 15.
23. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával –
gondoskodjon a 21. pontban meghatározott tulajdonszerzéshez szükséges, legfeljebb a független értékbecslési
szakértő által meghatározott és elfogadott forgalmi érték szerinti forrás rendelkezésre állásáról;
Felelős:
pénzügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
24. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az állami vagyonról szóló 2007. évi
CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja és (3) bekezdése alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére
a 21. pont szerinti társasági részesedésének a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő
ingyenes tulajdonba átadása érdekében.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
2021. szeptember 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1414/2021. (VI. 30.) Korm. határozata
az Eszterházy Károly Egyetem fenntartóváltásáról és az Eszterházy Károly Egyetem működéséhez szükséges
feltételek és forrás biztosításáról
A Kormány
1. az Eszterházy Károly Egyetem fenntartói jogának az Egri Főegyházmegye részére történő átadásáról és az ehhez
kapcsolódó vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XII. törvénnyel összhangban támogatja, hogy a fennállásának
250. évfordulójára készülő Eszterházy Károly Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) 2021. augusztus 1. napjától
az Egri Főegyházmegye fenntartásába kerüljön;
2. az 1. pont szerinti cél megvalósítása érdekében felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy
a fenntartói jogok átruházásáról szóló megállapodást kösse meg;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2021. augusztus 1.
3. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy a Szentszéki Megállapodás módosítását kezdeményezze
a Kormány nevében;
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
2021. augusztus 1.
4. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, a pénzügyminisztert és a nemzeti vagyon kezeléséért
felelős tárca nélküli minisztert, hogy a 2. pont szerinti fenntartói jog átruházásához szükséges intézkedéseket
tegyék meg;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
pénzügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
2021. augusztus 1.
5. támogatja az Egri Főegyházmegyének az Egyetem 250. évfordulója megünneplésével kapcsolatos terveinek
megvalósítását és az ahhoz kapcsolódó ingatlanok felújítását, fejlesztését és bővítését (a továbbiakban:
Rekonstrukciós és Fejlesztési Program);
6. felhívja – a Rekonstrukciós és Fejlesztési Program előkészítése érdekében – az innovációért és technológiáért felelős
minisztert, hogy az Egri Főegyházmegye bevonásával dolgozza ki a Rekonstrukciós és Fejlesztési Program részleteit
bemutató előterjesztést, vizsgálja meg a hazai és európai uniós források bevonásának lehetőségét, valamint
tegye meg a Rekonstrukciós és Fejlesztési Program megvalósítása érdekében szükséges intézkedéseket;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
7. egyetért azzal, hogy a Rekonstrukciós és Fejlesztési Program előkészítésének és megvalósításának indikatív
forrásigénye – lehetőség szerint – a 2021–2027 közötti programozási időszakban Magyarország számára elérhető
európai uniós források felhasználásával, valamint hazai források bevonásával kerüljön finanszírozásra;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a pályázati források rendelkezésre állását követően
8. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 2021–2027 közötti programozási időszakban Magyarország
számára elérhető európai uniós források felhasználása keretrendszerének tervezése és kialakítása során
a Rekonstrukciós és Fejlesztési Programot vegye figyelembe a feltüntetett indikatív forrásigénnyel;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
9. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával –
a fenntartási kötelezettséggel érintett projektek fedezetére biztosítson egyszeri jelleggel 534 725 270 forint forrást
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 1. Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása cím
javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
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10. egyetért a fenntartóváltással összefüggésben meghatározott célok és azok elérése érdekében végzett
tevékenységek megvalósításához szükséges forrás biztosításával;
11. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a 10. pont szerinti támogatási cél
megvalósításához kapcsolódóan az Egyetem átadás-átvételét megelőzően a 2021. évre az Egri Főegyházmegye
részére a hallgatói, a szektorsemleges feladatokon túli többletfeladatok, a pályázati és az egyetemi fenntartású
köznevelési intézmény működtetését biztosító támogatások mellett biztosítson időarányosan olyan mértékű
támogatást, amely eléri az egyfelől Magyarország, másfelől az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház
magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű
kérdésről szóló 1997. június 20-án aláírt Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló
2013. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: 2013. évi CCIX. törvény) alapján a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek
biztosított támogatások összegét;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2021. július 31.
12. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával gondoskodjon
a 11. pontban rögzített támogatás eléréséhez szükséges forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs
és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 67. Felsőoktatási feladatok alcím,
1. Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2021. július 15.
13. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a 10. pont szerinti támogatási cél
megvalósításához kapcsolódóan gondoskodjon a 2022. évre az Egri Főegyházmegye részére a hallgatói,
a szektorsemleges feladatokon túli többletfeladatok, a pályázati és az egyetemi fenntartású köznevelési intézmény
működtetését biztosító támogatások mellett a 2013. évi CCIX. törvény alapján a Pázmány Péter Katolikus
Egyetemnek biztosított támogatások összegét elérő támogatás biztosításáról;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2022. január 31.
14. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával gondoskodjon
a 13. pontban rögzített támogatás eléréséhez szükséges forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs
és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 67. Felsőoktatási feladatok alcím,
1. Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
15. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – a pénzügyminiszter bevonásával – a 10. pont
szerinti támogatási cél megvalósításához kapcsolódóan a 2023. évtől az Egri Főegyházmegye részére a hallgatói,
a szektorsemleges feladatokon túli többletfeladatok, a pályázati és az egyetemi fenntartású köznevelési intézmény
működtetését biztosító támogatások mellett gondoskodjon évi, legalább a 2013. évi CCIX. törvény alapján
a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek biztosított támogatások összegét elérő támogatás biztosításáról és ennek
a meghatározott összegű forrásnak évenkénti KSH-árindexszel történő valorizálásáról, valamint rendelkezésre
állásáról a központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetében;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2023. évtől a központi költségvetés tervezése során
16. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon az Eszterházy Károly Egyetem
PPP konstrukcióval érintett ingatlanja kiváltásáról legfeljebb 725 170 000 forint értéken;
Felelős
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2021. július 31.
17. támogatja az Egri Főegyházmegye folyamatban lévő beruházásainak folytatását;
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18. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a miniszterelnök általános helyettese bevonásával – a 17. pont szerinti cél
megvalósítása érdekében gondoskodjon 5 502 750 000 forint többletforrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaság újraindítását szolgáló
miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 3. Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások
jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
azonnal
19. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy a 17. pont szerinti cél megvalósítása érdekében, a 18. pont
szerinti forrás terhére 5 500 000 000 forint támogatási összegben hozzon létre támogatási jogviszonyt;
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
a 18. pontban meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal
20. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával –
a fenntartóváltáshoz kapcsolódó feladatok végrehajtásához – elszámolási kötelezettség mellett – gondoskodjon
300 000 000 forint forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet,
20. Fejezeti kezelésű előirányzat cím, 67. Felsőoktatási feladatok alcím, 2. Felsőoktatás speciális feladatainak
támogatása jogcímcsoport javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2021. július 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1415/2021. (VI. 30.) Korm. határozata
a Makovecz Imre Bástyája projekt keretében a piliscsabai Iosephinum területén megvalósítandó további
beruházásokról
1. A Kormány
a)
egyetért a Makovecz Imre Bástyája projekt keretében a piliscsabai Iosephinum területén tervezett további
beruházások (a továbbiakban: Beruházás) előkészítésével és megvalósításával, ennek érdekében
aa)
felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – a Miniszterelnökséget
vezető miniszter bevonásával – készítsen előterjesztést a Kormány részére a Piliscsaba belterület
1602/4/B helyrajzi számú ingatlan (a továbbiakban: kollégiumépület) állami tulajdonba kerülése
érdekében szükséges intézkedésekről, a bérleti szerződések felmondásával kapcsolatos feladatokra,
valamint a tulajdonosváltozás miatt felmerülő járulékos költségekre is kiterjedően,
ab)
felhívja a belügyminisztert, hogy készítsen előterjesztést a kollégiumépület átalakítási feladatairól,
azzal, hogy a kollégiumépületben katasztrófavédelmi oktatási célokat szolgáló beruházás
valósulhasson meg;
Felelős:
az aa) alpont tekintetében nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
az ab) alpont tekintetében belügyminiszter
Határidő:
az aa) alpont tekintetében 2021. december 31.
az ab) alpont tekintetében a kollégiumépület ingatlanának állami tulajdonba kerülését
követően azonnal
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b)

c)

d)

e)

f)

egyetért a Beruházás részét képező központi energiaellátó épület megvalósításával, ennek érdekében felhívja
a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások miniszterének kezdeményezése alapján – elszámolási
és a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel gondoskodjon az építési beruházásra
975 000 000 forint, az ezzel összefüggésben felmerülő eszközbeszerzésre 865 000 000 forint központi
költségvetési támogatás, összesen legfeljebb 1 840 000 000 forint forrás biztosításáról a Magyarország
2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 11. Kulturális feladatok
és szervezetek támogatása alcím, 5. Közgyűjteményi, közművelődési szakmai feladatok jogcímcsoport,
4. Közösségi művelődési szakmai feladatok részfeladata javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2021. július 31.
egyetért a Beruházás keretében a Piliscsaba belterület 1602/4, valamint a Piliscsaba külterület 085/9 helyrajzi
számú ingatlanokon a szükséges karsztkút és a kapcsolódó vízhálózat megvalósításával (a továbbiakban:
fejlesztés), ennek érdekében
ca)
kijelöli a Iosephinum Fejlesztéséért Alapítványt (a továbbiakban: Alapítvány) a fejlesztés
megvalósítójaként,
cb)
felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások miniszterének kezdeményezése
alapján – elszámolási és a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel
gondoskodjon a fejlesztés megvalósításához legfeljebb 355 000 000 forint forrás biztosításáról
a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 11. Kulturális feladatok és szervezetek támogatása alcím, 5. Közgyűjteményi, közművelődési
szakmai feladatok jogcímcsoport, 4. Közösségi művelődési szakmai feladatok részfeladata javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a felmerülés ütemében
egyetért a Beruházás keretében a Piliscsaba belterület 1602/4 és 1602/4/A helyrajzi számú ingatlanokon
a szükséges útfejlesztésekkel (a továbbiakban: útfejlesztések), ennek érdekében
da)
kijelöli az Alapítványt az útfejlesztések megvalósítójaként,
db)
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a pénzügyminiszter bevonásával – gondoskodjon
az útfejlesztések megvalósításához legfeljebb 179 024 000 forint rendelkezésre állásáról a 2023. évi
központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2023. évi központi költségvetés tervezése során
egyetért az Alapítvány közfeladat-ellátásával összefüggő költségeinek központi költségvetési támogatásával,
ennek érdekében felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások miniszterének kezdeményezése
alapján – elszámolási és a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel gondoskodjon
legfeljebb 60 000 000 forint forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 11. Kulturális feladatok és szervezetek támogatása alcím,
5. Közgyűjteményi, közművelődési szakmai feladatok jogcímcsoport, 4. Közösségi művelődési szakmai
feladatok részfeladata javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a felmerülés ütemében
egyetért a Beruházás részeként egy rekreációs célokat szolgáló sportcentrum, valamint egy speciális tan- és
kiképzőuszoda megvalósításának koncepciójával és a koncepciónak megfelelő előkészítésével a Piliscsaba
belterület 1602/4/A és 1602/4 helyrajzi számú ingatlanokon;
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g)

2.

3.
4.
5.

egyetért a Makovecz Imre Bástyája projekt keretében a piliscsabai Iosephinum területén megvalósuló
beruházásokkal összefüggő további intézkedésekről szóló 1816/2019. (XII. 30.) Korm. határozat
[a továbbiakban: 1816/2019. (XII. 30.) Korm. határozat] 2. pontjában meghatározott kutatóliget II. üteme
keretében a Magyar Nemzeti Levéltár Kárpát-medencei Archívumok Módszertani Központjának
megvalósításával.
Az 1816/2019. (XII. 30.) Korm. határozat 14. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány felhívja)
„a) az emberi erőforrások miniszterét, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával
készítsen előterjesztést a Kormány részére a Iosephinum Fejlesztéséért Alapítványnak a Piliscsaba belterület
1602/4 és 1602/4/A helyrajzi számú ingatlanok vagyonkezelőjeként történő kijelölése érdekében;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a Iosephinum területén megvalósuló felépítmények külön helyrajzi számra történő kiemelését
eredményező ingatlan-nyilvántartási bejegyzéseket követő 90 napon belül”
Az 1816/2019. (XII. 30.) Korm. határozat 6. pontjában a „Határidő: 2020. december 30.” szövegrész helyébe
a „Határidő: 2021. június 30.” szöveg lép.
A Kormány visszavonja az 1816/2019. (XII. 30.) Korm. határozat 3. pontját és 14. pont b) alpontját.
A Makovecz Imre-életmű gondozásának folytatásával összefüggő további intézkedésekről szóló 1815/2019. (XII. 30.)
Korm. határozat 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1415/2021. (VI. 30.) Korm. határozathoz
„1. melléklet az 1815/2019. (XII. 30.) Korm. határozathoz
A
1.

2.

Település

B
Projekt

C
Támogatott

D

E

F

Összeg (Ft)

Összeg (Ft)

Összeg (Ft)

(a 2016–2019. évi

(a 2020. évi forrás

(a 2021. évi forrás

forrás terhére)

terhére)

terhére)

150 000 000

30 000 000

Bagod

Faluház felújítása

Önkormányzat

40 000 000

Bak

„Integrált Közösségi
Szolgáltató Tér –
Faluház” felújítása,
korszerűsítése

Önkormányzat

97 000 000

Budapest

Rákoskert,
„Mennybemenetel”
Ökumenikus templom
építése

Rákoskerti Templom
Alapítvány és
Rákoscsabai
Református
Egyházközség

920 000 000

5.

Budapest

Pesterzsébeti
Református Templom
építése

Budapest,
Pesterzsébet,
Szabótelepi
Református
Egyházközség

400 000 000

6.

Budapest

Díszlet Bartók Béla
három színpadi
művéhez

Magyar Állami
Operaház

1 000 000

7.

Csíkszereda

Kápolna építése
a Tolvajos tetőre

Csíksomlyó
Közbirtokosság

50 000 000

3.

4.

65 000 000
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Volt adventista imaház
kulturális központtá
alakítása

8.

Csenger

9.

Dobogókő

10.

Jászkisér

Művelődési ház
felújítása és bővítése

11.

Kakasd

12.

Csenger Város
Önkormányzata

„Zsindelyes Vendégház”
Dobogókőért
(síház) felújítása és
Közhasznú Alapítvány
bővítése

34 400 000

80 000 000

170 000 000

Önkormányzat

190 000 000

25 000 000

„Faluház/Tájház”
felújítása

Önkormányzat

406 000 000

Kolozsvár

Református templom
bővítés, befejezés

Erdélyi Református
Egyházkerület

90 000 000

Makó

„Hagymaház” felújítás
és kapcsolódó
beruházások (Páger
mozi és Rendezvényház
rekonstrukciója)

Önkormányzat

730 000 000

14.

Makó

József Attila
Városi Könyvtár
bontása/építése
és környezetének
rehabilitációja

Önkormányzat

2 660 000 000

15.

Mártély

Boldogasszony házacska
építése

Önkormányzat

47 000 000

16.

Mátészalka

Képes Kávéház építése

Önkormányzat

200 000 000

17.

Mogyoród

Szent László Kápolna
fejlesztése

Önkormányzat

18.

Neszmély

Launai Miklós
Református Iskola
felújítása

Önkormányzat /
Dunántúli Református
Egyházkerület

274 000 000

19.

Paks

Római katolikus
templom felújítása

Római Katolikus
Egyház

150 000 000

20.

Sárospatak

Művelődési Ház és
Könyvtár felújítása

Sárospataki
Művelődési Ház és
Könyvtár

2 050 000 000

105 000 000

21.

Sárospatak

Árpád Vezér Gimnázium
és Kollégium felújítása
és bővítése
(I. és II. ütem)

Önkormányzat

400 000 000

555 000 000

22.

Sárospatak

Ivókutak rekonstrukciója

Önkormányzat

10 000 000

23.

Siófok

Evangélikus templom
felújítása

Siófoki Evangélikus
Egyházközség

98 000 000

24.

Solymár

Waldorf óvoda felújítása

Szabad Waldorf
Nevelésért Alapítvány

5 300 000

25.

Százhalombatta

Római katolikus
templom felújítása és
bővítése

Római Katolikus
Egyház

215 000 000

Kápolna építése

Római Katolikus
Egyház /
Szeged-Csanádi
Egyházmegye

115 000 000

13.

26.

Szeged-Szőreg

40 000 000
55 600 000

5 000 000
24 700 000

60 000 000
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27.

Szigetvár

28.

Temesvár

29.

Vigadó épületének
felújítása,
funkcióbővítés

Önkormányzat

300 000 000

150 000 000

„Új Ezredév” Református
Temesvári Református
Központ építésének
Egyházközség
befejezése

400 000 000

404 000 000

400 000 000

Visegrád

Magyar László
tornacsarnok felújítása,
korszerűsítése

Önkormányzat

413 000 000

70 000 000

150 000 000

30.

Zalaegerszeg

Boldogasszony kápolna
építése a Gébárti tónál

Önkormányzat

100 000 000

31.

Zalaszentlászló

Faluház és szállásépület
felújítása, óvodával
bővítése

Önkormányzat

480 000 000

32.

Összesen

100 000 000

10 921 300 000

1 093 700 000

1 500 000 000

A Kormány 1416/2021. (VI. 30.) Korm. határozata
a Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központjának
megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás
Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1670/2019. (XI. 29.) Korm. határozat módosításáról
1. A Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központjának megvalósításához
szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő
támogatásáról szóló 1670/2019. (XI. 29.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 6. pontjában
a „2021. március 31-ig” szövegrész helyébe a „2021. október 30-ig” szöveg lép.
2. A Kormány visszavonja a Korm. határozat 10. pont a) alpontját.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1417/2021. (VI. 30.) Korm. határozata
a nyíradonyi Harangi Imre Rendezvénycsarnok és Uszoda felújításának előkészítéséről
A Kormány a nyíradonyi Harangi Imre Rendezvénycsarnok és Uszoda felújításával kapcsolatos intézkedésekről szóló
1773/2020. (XI. 11.) Korm. határozat 4. pontjának végrehajtása érdekében
1. egyetért a nyíradonyi Harangi Imre Rendezvénycsarnok és Uszoda felújításának (a továbbiakban: Felújítás)
koncepciójával és a Felújítás annak megfelelő, az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi
CXXXVIII. törvény 4. § (7) bekezdés a) pontja és (8) bekezdése szerinti kormányzati magasépítési beruházásként
történő előkészítésével az ingatlan-nyilvántartás szerinti Nyíradony belterület 1306/10 helyrajzi számú ingatlanon;
2. a Felújítás előkészítésének kormányzati felelőseként a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert
jelöli ki, az emberi erőforrások minisztere bevonásával;
3. egyetért azzal, hogy a Felújítás előkészítését és megvalósítását a Beruházási Ügynökség végezze;
4. a Felújításnak az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § c), e), k), l), n),
o) és p) pontja szerinti előkészítési fázisai 2022. március 31. napjáig történő teljesítése érdekében, a Beruházási
Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja
szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét
71 200 000 forintban határozza meg;
5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságújraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások cím,
1. Egyedi magasépítési beruházások alcímet a 49. A nyíradonyi Harangi Imre Rendezvénycsarnok és Uszoda
felújításának előkészítése jogcímcsoporttal egészíti ki;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
6. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter kezdeményezése
alapján gondoskodjon 30 200 000 forint rendelkezésre állásáról az 5. pont szerinti előirányzaton;
Felelős:
pénzügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
7. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával
gondoskodjon a 4. pont szerinti összeg a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi
XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt
Kormányzati Magasépítési Beruházások címen belül;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
8. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere
bevonásával a Felújítás megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen
előterjesztést a Kormány részére a Felújítás megvalósításáról, a kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási
összeg és a kifizetések ütemezésének, valamint a Felújítással érintett vagyonelemek vagyonkezelőjére vonatkozó
javaslat bemutatásával.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a Felújítás megvalósítására vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

5905

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 123. szám

A Kormány 1418/2021. (VI. 30.) Korm. határozata
a Tamási Katolikus Plébánia épületei felújításának és fejlesztésének I. üteméhez szükséges támogatásáról
A Kormány
1. támogatja a Tamási Római Katolikus Plébánia épületei felújításának és fejlesztésének I. ütemét;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a miniszterelnök általános helyettese bevonásával – gondoskodjon
az 1. pontban meghatározott cél érdekében 548 574 150 forint forrás rendelkezésre állásáról a Magyarország
2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet,
2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű
előirányzatok alcím, 3. Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
2021. július 31.
3. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy az 1. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében, a 2. pontban
meghatározott forrás terhére, 548 300 000 forint támogatási összegben létesítsen támogatási jogviszonyt.
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
a 2. pontban meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1419/2021. (VI. 30.) Korm. határozata
a Várpalota város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
A Kormány a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja a Várpalota város külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerint
Várpalota külterület 0171 és 0178 helyrajzi számú földrészleteket, valamint az ezen földrészletekből a telekalakítási
eljárások végleges befejezését követően kialakított földrészleteket.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1420/2021. (VI. 30.) Korm. határozata
a várpalotai tanuszoda építéséről szóló 1005/2020. (I. 28.) Korm. határozat módosításáról
1. A várpalotai tanuszoda építéséről szóló 1005/2020. (I. 28.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat)
a következő 7. ponttal egészül ki:
[A Kormány a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanterem,
tornaterem és tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1281/2017. (VI. 2.)
Korm. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében]
„7. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával
gondoskodjon a várpalotai tanuszoda építéséről szóló 1005/2020. (I. 28.) Korm. határozat módosításáról szóló
1420/2021. (VI. 30.) Korm. határozattal módosított 2. pont szerinti összeg 2021. évi részének részbeni finanszírozása
érdekében 92 818 878 forint rendelkezésre állásáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló
2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt
Kormányzati Magasépítési Beruházások cím, 2. Programszerű magasépítési beruházások alcím, 4. Tanuszoda
fejlesztések megvalósítása jogcímcsoport javára.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal”
2. A Korm. határozat 2. pontjában az „1 194 897 269” szövegrész helyébe az „1 287 716 147” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1421/2021. (VI. 30.) Korm. határozata
a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház telephelyén lévő Mosdósi kastély és környezetének felújítását
és funkcióváltását célzó beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
szóló 2010/2020. (XII. 24.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház telephelyén lévő Mosdósi kastély és
környezetének felújítását és funkcióváltását célzó beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból
történő támogatásáról szóló 2010/2020. (XII. 24.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 2. pontjában
foglaltaktól eltérően, a Beruházás Előkészítési Alap terhére, a Beruházás előkészítése érdekében megvalósíthatósági
tanulmány, tervezési program, beruházási program és jóváhagyási terv készítésére biztosít forrást a Somogy Megyei
Kaposi Mór Oktató Kórház részére;
2. egyetért azzal, hogy a Korm. határozat 4. pontjától eltérően a Beruházás tekintetében
a)
a megvalósíthatósági tanulmány, a tervezési, valamint a beruházási program, továbbá a jóváhagyási terv
elkészítése a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház,
b)
az engedélyezési és kivitelezési dokumentáció elkészítése, valamint az engedélyeztetési eljárás lefolytatása,
továbbá a Beruházás megvalósítása a Beruházási Ügynökség
feladata legyen;
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy
a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház részéről a Korm. határozat 5. pontja szerint átcsoportosított összegből
mindösszesen 405 326 115 forint fel nem használt összeg visszafizetésre kerüljön, a Korm. határozat 5. pontja
tekintetében meghatározott határidőtől eltérően 2021. július 31-i határidővel;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
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4. a Korm. határozat 6. pontjától eltérően – a felelős és a határidő változatlanul hagyásával – arra hívja fel a nemzeti
vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Beruházás további előkészítésére és megvalósítására
lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére
a Beruházás további előkészítéséről és megvalósításáról, az ahhoz kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és
a kifizetések ütemezésének bemutatásával.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1422/2021. (VI. 30.) Korm. határozata
az EFOP-4.1.6-16-2017-00016 azonosító számú („A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a Hatvani
Tankerületben” című) projekt összköltségének növeléséről
1. A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva
a)
egyetért az EFOP-4.1.6-16-2017-00016 azonosító számú, „A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése
a Hatvani Tankerületben” című projekt (a továbbiakban: projekt) összköltségének 1. melléklet szerinti
növelésével,
b)
egyetért a projekt támogatási szerződéseinek az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2021. augusztus 31.
2. A Kormány egyetért azzal, hogy a projekt esetén legfeljebb az 1. mellékletben foglalt táblázat F oszlopában
meghatározott, összesen 44 386 105 forint összegű, európai uniós forrás terhére el nem számolható költség
– az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló
549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a Magyarország központi költségvetéséről
szóló törvény Uniós fejlesztések fejezetében az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban:
EFOP) hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön biztosításra.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B
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1. melléklet az 1422/2021. (VI. 30.) Korm. határozathoz
C

D

E

F

G

H

Többlettámogatás legfeljebb

1.

(forint)
Az 549/2013. (XII. 30.)
Korm. rendelet 6. §
Projekt azonosító

2.

száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett
neve

Eredeti
támogatás
(forint)

Az EFOP
keretében
finanszírozandó
összeg

(1) bekezdés
b) pontja alapján
az EFOP hazai
társfinanszírozás

Megnövelt
összköltség
legfeljebb

Projekt rövid bemutatása

(forint)

terhére
finanszírozandó
összeg

3.

EFOP-4.1.6-162017-00016

A köznevelés esélyteremtő
szerepének erősítése
a Hatvani Tankerületben

Hatvani
Tankerületi
Központ

483 389 599

16 610 401

44 386 105

544 386 105

A projekt célja a 3200 Gyöngyös, Petőfi u. 67.
és 75. szám, valamint a 3000 Hatvan,
Ratkó József út 10. szám alatti köznevelési
intézmények infrastrukturális fejlesztése.
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A Kormány 1423/2021. (VI. 30.) Korm. határozata
az EFOP-2.4.1-16-2017-00078 azonosító számú, „Szegregált élethelyzetek felszámolása lakhatási
beruházások támogatásával Felsődobsza településen (ERFA)” című projekt tekintetében a költségek
ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról
A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet]
5. melléklet 3.12.6. pontja alapján hozzájárul az EFOP-2.4.1-16-2017-00078 azonosító számú, „Szegregált
élethelyzetek felszámolása lakhatási beruházások támogatásával Felsődobsza településen (ERFA)” című projekt
tekintetében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.12.1. pontjában meghatározott költségek
ingatlanvásárlás költségtípusra történő – a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.3.6.4. pontja szerinti
mértéket meghaladó mértékű – átcsoportosításához.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1424/2021. (VI. 30.) Korm. határozata
az EFOP-4.1.2-17-2017-000125 azonosító számú („A minőségi oktatás feltételeinek megteremtése és
hátránykompenzáció a Kisteleki Általános Iskolában” című) projekt összköltségének növeléséről
1. A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva
a)
egyetért az EFOP-4.1.2-17-2017-000125 azonosító számú, „A minőségi oktatás feltételeinek megteremtése és
hátránykompenzáció a Kisteleki Általános Iskolában” című projekt (a továbbiakban: projekt) összköltségének
1. melléklet szerinti növelésével,
b)
az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy a projekt
keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra,
c)
egyetért a projekt támogatási szerződéseinek az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2021. július 15.
2. A Kormány egyetért azzal, hogy a projekt esetén legfeljebb az 1. mellékletben foglalt táblázat F:3 mezőjében
meghatározott, összesen 266 682 577 forint összegű, európai uniós forrás terhére el nem számolható költség
– az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló
549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a Magyarország központi költségvetéséről
szóló törvény Uniós fejlesztések fejezetében az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban:
EFOP) hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön biztosításra.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B
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1. melléklet az 1424/2021. (VI. 30.) Korm. határozathoz
C

D

E

F

G

H

Többlettámogatás legfeljebb

1.

(forint)
Az 549/2013.
(XII. 30.)
Projekt azonosító
száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett
neve

2.

Korm. rendelet

Eredeti
támogatás

Az EFOP

6. § (1) bekezdés

(forint)

keretében

b) pontja alapján

finanszírozandó

az EFOP hazai

összeg

társfinanszírozás

Megnövelt
összköltség
legfeljebb

Projekt rövid bemutatása

(forint)

terhére
finanszírozandó
összeg

3.

A minőségi oktatás
EFOP-4.1.2-17- feltételeinek megteremtése és
hátránykompenzáció a Kisteleki
2017-00125
Általános Iskolában

Szegedi
Tankerületi
Központ

599 679 800

176 286 645

266 682 577

A projekt célja a 6760 Kistelek, Petőfi Sándor
1 042 649 022 utca 9. szám alatti köznevelési intézmények
infrastrukturális fejlesztése.
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A miniszterelnök 37/2021. (VI. 30.) ME határozata
címzetes főjegyzői cím adományozásáról
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 253. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva,
a Veszprém Megyei Kormányhivatal javaslatára
dr. Szabó Tímea, a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője részére
– 2021. július 1-jei hatállyal, határozatlan időre –
címzetes főjegyzői címet adományozok.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.

