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III.

Kormányrendeletek

A Kormány 85/2021. (II. 27.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló
484/2020. (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 idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.)
Korm. rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„28. § E rendelet rendelkezéseit 2021. március 16-ig lehet alkalmazni.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 86/2021. (II. 27.) Korm. rendelete
egyes veszélyhelyzeti 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 ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló
485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R1.) a következő 17/A. §-sal egészül ki:
„17/A. § A 3. alcím szerinti bértámogatás a 14. § (5) bekezdése szerinti teljes időtartamra külön kérelem benyújtása
nélkül – a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint – meghosszabbodik azon munkaadó esetében, aki
a) a veszélyhelyzet ideje alatt az egyes veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról szóló 86/2021. (II. 27.)
Korm. rendelet hatálybalépése előtt nyújtott be kérelmet, a kérelemben foglalt munkavállalója vonatkozásában, és
b) a fővárosi és megyei kormányhivatalnál 2021. március 5. napjáig nem nyilatkozik arról, hogy nem kívánja
a kérelemben foglalt munkavállalója tekintetében a teljes időtartamra igénybe venni a támogatást.”
2. §		
Az R1.
a)
3. §-ában a „2021. évben két hónapra” szövegrész helyébe a „2021. évben három hónapra” szöveg,
b)
5. § (4) bekezdésében a „2021. év január és február hónapjára” szövegrész helyébe a „2021. év január, február
és március hónapjára” szöveg,
c)
14. § (5) bekezdésében a „2021. év január és február hónapjára” szövegrész helyébe a „2021. év január, február
és március hónapjára” szöveg
lép.
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2. A veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló
501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló 501/2020. (XI. 14.)
Korm. rendelet
a)
1. § (1) bekezdésében a „háromszor” szövegrész helyébe a „négyszer” szöveg,
b)
2. § (3) bekezdésében a „2021. év január és február hónapjában” szövegrész helyébe a „2021. év január,
február és március hónapjában” szöveg
lép.

3. A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.)
a)
3. § (1) bekezdésében az „az EESZT útján haladéktalanul továbbítja” szövegrész helyébe az „az EESZT útján
– a védőoltás típusa kivételével – haladéktalanul továbbítja” szöveg,
b)
3. § (2) bekezdés a) pontjában a „fertőzésből történő felgyógyulásának dátumát” szövegrész helyébe a „2. §
(1) bekezdés g) pontja szerinti adatot, valamint az igazolvány érvényességi idejének adatát” szöveg,
c)
3. § (2) bekezdés b) pontjában a „gyógyult személy útlevelének” szövegrész helyébe a „gyógyult személy
nevét, útlevelének” szöveg
lép.
5. §		
Hatályát veszti az R2.
a)
2. § (1) bekezdés e) pontjában a „valamint a védőoltás típusát,” szövegrész,
b)
4. § (3) bekezdés c) pontjában a „védőoltás típusát,” szövegrész.

4. Záró rendelkezések
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 87/2021. (II. 27.) Korm. rendelete
a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(2) Ez a rendelet 2021. március 16-án hatályát veszti.”
2. §		
Ez a rendelet 2021. február 28-án lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 88/2021. (II. 27.) Korm. rendelete
a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 3. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) a következő 5/A. alcímmel egészül ki:

„5/A. A gazdasági, illetve üzleti célú utazásra vonatkozó rendelkezések
9/A. § (1) A magyar állampolgár Magyarországról történő gazdasági vagy üzleti célú kiutazást követően
Magyarország területére – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – a magyar állampolgárok Magyarországra történő
belépésének szabályai alcímben foglalt szabályok szerint léphet be.
(2) Ha Magyarországról
a) az Európai Unió tagállamába,
b) az a) ponton kívül, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államba,
c) az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes
állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állammal azonos jogállású államba,
d) európai uniós tagjelölt államba,
e) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságába vagy
f ) az a)–e) ponton kívüli a külpolitikáért felelős miniszter által – a határrendészetért felelős miniszterrel
egyetértésben – rendeletben meghatározott államból
történő kiutazás célja olyan gazdasági vagy üzleti célú tevékenység, amelynek tényét a magyar állampolgár
Magyarországra történő visszautazásakor igazolja, a magyar állampolgár a kiutazást követően Magyarország
területére korlátozás nélkül beléphet.
(3) Ha a magyar állampolgár Magyarországra történő belépése során a (2) bekezdés szerinti indok igazolásának
hitelességével kapcsolatban kétség merül fel, a 2–4. § szerint kell eljárni.
9/B. § (1) A nem magyar állampolgár gazdasági vagy üzleti célból Magyarország területére – a (2) bekezdés szerinti
kivétellel – a magyar állampolgársággal nem rendelkezők Magyarországra történő belépésének szabályai alcímben
foglalt szabályok szerint léphet be.
(2) Ha 9/A. § (2) bekezdése szerinti államból a 9/A. § (2) bekezdése szerinti
a) állam állampolgára vagy
b) államban 90 napot meghaladó tartózkodásra jogosult személy
Magyarországra történő beutazása gazdasági vagy üzleti célú tevékenység, amelynek tényét az a) vagy b) pont
szerinti személy Magyarország területére történő belépéskor igazolja, Magyarország területére korlátozás nélkül
beléphet.
(3) Ha a nem magyar állampolgár Magyarországra történő belépése során a (2) bekezdés szerinti indok igazolásának
hitelességével kapcsolatban kétség merül fel, az 5–7. § szerint kell eljárni.”
2. §		
Az R. 19. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Felhatalmazást kap a külpolitikáért felelős miniszter, hogy a határrendészetért felelős miniszterrel
egyetértésben, rendeletben állapítsa meg – a 9/A. § (2) bekezdés f ) pontja szerinti – azon államokat,
a) amelyekbe történő gazdasági vagy üzleti célú kiutazást követő visszautazásakor a magyar állampolgár
Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet, illetve
b) amely állam állampolgára, vagy amely államban 90 napot meghaladó tartózkodásra jogosult személy gazdasági
vagy üzleti célból Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet.”
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3. §		
Hatályát veszti az R. 6/A. alcíme.
4. §		
Ez a rendelet 2021. március 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 89/2021. (II. 27.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt a járvány elleni védekezést elősegítő egyes intézkedésekről
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 háziorvosi szolgáltató jogosult a számára az országos tisztifőorvos által a Hivatalos Értesítőben legalább
az alapellátási tevékenység megkezdését megelőző 7 naptári nappal korábban közzétett, országosan vagy adott
területre, szabad- vagy munkaszüneti napra az ellátandók körének meghatározásával elrendelt alapellátási
tevékenység után a következők szerinti támogatásra:
a)
teljes napra 80 000 forint,
b)
fél napra 40 000 forint,
azzal, hogy ha az adott időszakra az ellátandók körének kevesebb mint fele jelenik meg az elrendelt alapellátási
tevékenység elvégzése érdekében, akkor a támogatás a) vagy b) pont szerinti összegének felére jogosult.
(2) A támogatás iránti kérelmet a háziorvosi szolgáltató a NEAK részére, a NEAK által meghatározott módon
nyújthatja be az ellátással érintett személyekre vonatkozóan, legkésőbb az elrendelt alapellátási tevékenységet
követő hónap végéig.
(3) Az ellátás megtörténtét a NEAK ellenőrzi.
(4) A háziorvosi szolgáltató számára az országos tisztifőorvos által szabad- vagy munkaszüneti napra elrendelt
alapellátási tevékenység támogatására az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklet Háziorvosi,
háziorvosi ügyeleti ellátás jogcímen belül a „Háziorvosi szolgáltató számára az egészségügyi államigazgatási szerv
által szabad- vagy munkaszüneti napra elrendelt alapellátási tevékenység támogatása” című előirányzat szolgál.
A NEAK a támogatást a havi finanszírozási díjjal együtt utalja a háziorvosi szolgáltató részére.
(5) A háziorvosi szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott összeget köteles az ellátást végző orvos és szakdolgozó
díjazására fordítani.

2. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. 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 2021. május 23-án hatályát veszti.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1151

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 31. szám

A Kormány 90/2021. (II. 27.) Korm. rendelete
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 90/2021. (II. 27.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
Millió forint
Megnevezés

2021. évi előirányzat

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
Praxisfinanszírozás
Háziorvosi, szakdolgozói bértámogatás
Indikátorrendszer finanszírozása
Eseti ellátás díjazása
Ügyeleti szolgálat
Háziorvosi szolgáltató számára az egészségügyi államigazgatási szerv
által szabad- vagy munkaszüneti napra elrendelt alapellátási tevékenység
támogatása
1.

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen

121 492,0
71 558,9
7 300,0
649,3
13 106,2
6 400,0
220 506,4

Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
Iskolaegészségügyi ellátás
Védőnői ellátás
Anya-, gyermek- és csecsemővédelem

483,4

MSZSZ: gyermekgyógyászat

121,6

MSZSZ: nőgyógyászat
2.

2 317,1
24 009,8

Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen

96,3
27 028,2

Fogászati ellátás
Praxisfinanszírozás

42 494,1

Fogorvosi, szakdolgozói bértámogatás

24 583,0

3.

Fogászati ellátás összesen

67 077,1

4.

Otthoni szakápolás

5 596,8

5.

Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás

9 796,9

6.

Művesekezelés

27 771,1

Célelőirányzatok
Méltányossági alapon történő térítések
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj

3 911,3
55,0
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Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint
háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának
támogatása
Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata
Egészségügyi dolgozók 2018–2021. évi béremelésének fedezete
Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének
fedezete
Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése
Fiatal szakorvosok támogatása

1 250,0
20,0
365 441,1
3 830,1
15 029,1
320,8

7.

Célelőirányzatok összesen

8.

Mentés

45 479,1

Laboratóriumi ellátás

24 266,1

9.

389 857,4

Összevont szakellátás
Járóbeteg-szakellátás

184 457,8

Népegészségügy fejlesztése

2 717,5

Működési költségelőleg

2 000,0

Molekuláris diagnosztikai (PCR) ellátás

3 501,4

Koronavírus járvánnyal kapcsolatos diagnosztika és ellátás

4 800,0

Fekvőbeteg-szakellátás
aktív fekvőbeteg-szakellátás
krónikus fekvőbeteg-szakellátás

629 035,5
534 534,8
87 573,1

fogvatartottak egészségügyi ellátása

1 927,6

várólista csökkentés

5 000,0

Extrafinanszírozás
Speciális finanszírozású szakellátás
10.

Összevont szakellátás összesen

12.

Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék

1 000,0
51 211,9
878 724,1
10 658,5

13.

Finanszírozási rendszer átalakítása

45 000,0

14.

Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás

119 659,8

ÖSSZESEN

1 871 421,5
”
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A Kormány 91/2021. (II. 27.) Korm. rendelete
a munkaerő-kölcsönzés egészségügyi szolgáltatókra irányadó veszélyhelyzeti 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,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 1. § (12) bekezdésében foglaltakat
a (2) bekezdésben foglaltak szerint kell alkalmazni.
(2) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény XVI. fejezetét azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
egészségügyi szolgáltató alaptevékenysége körében nem foglalkoztatható munkaerő-kölcsönzés keretében
kölcsönzött munkavállaló. Ha az egészségügyi szolgáltató alaptevékenysége szerinti feladat ellátása más módon
nem biztosítható, az országos kórház-főigazgató előzetes engedélyével foglalkoztatható munkaerő-kölcsönzés
keretében kölcsönzött munkavállaló az egészségügyi szolgáltatónál. Az engedélyezés eljárásrendjét az országos
kórház-főigazgató állapítja meg.

2. §		
Ez a rendelet 2021. március 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 92/2021. (II. 27.) Korm. rendelete
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
1. §		
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 140. § f ) pontja a következő
fc) alponttal egészül ki:
(A miniszter a külgazdasági ügyekért való felelőssége keretében
felel a multilaterális kereskedelempolitikáért, ennek keretében)
„fc) felel az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és
Észak-Írország Egyesült Királysága között létrejött kereskedelmi és együttműködési megállapodás végrehajtásáért,
és gondoskodik a felek közötti kapcsolatok ezt érintő hazai koordinációjáról,”
2. §		
Ez a rendelet 2021. március 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 93/2021. (II. 27.) Korm. rendelete
a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről,
valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló
41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint
a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.)
Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ez a rendelet 2021. szeptember 7-én hatályát veszti.”
2. §		
Ez a rendelet 2021. március 6-án lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 94/2021. (II. 27.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek az örökbefogadással összefüggő módosításáról
A Kormány
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) és q) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. és 4. alcím, valamint az 1–4. melléklet tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
38. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[A gyermekvédelmi szakszolgálatnál előterjesztett kérelemben – a Ptk. 4:122. § (2) bekezdése szerinti kivétellel – az örökbe
fogadni szándékozó személy nyilatkozik]
„e) a vele egy háztartásban élő személyekről, a velük fennálló kapcsolatról, és arról, hogy betegsége,
akadályoztatása esetén van-e olyan személy, aki a gyermeket átmeneti jelleggel gondozza, ha a Ptk. 4:121. §
(4) bekezdése alapján egyedül szándékozik örökbe fogadni.”
2. §

(1) A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
39. § (2)–(2b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Ha a gyermekvédelmi szakszolgálat az örökbe fogadni szándékozó házaspár örökbefogadásra való
alkalmasságának megállapítására tett javaslatot, a gyámhivatal
a) az (1) bekezdésben foglalt, a gyermekvédelmi szakszolgálat által megküldött dokumentumok,
b) az örökbe fogadni szándékozó házaspár meghallgatása, valamint
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c) szükség szerint környezettanulmány és egyéb bizonyítékok
alapján dönt. Ha az örökbe fogadni szándékozó házaspár a gyermekvédelmi szakszolgálat javaslatát elfogadta, és
valamennyi dokumentum rendelkezésre áll, az ügyintézési határidő 15 nap.
(2a) Ha a gyermekvédelmi szakszolgálat a Ptk. 4:121. § (4) bekezdése alapján egyedül örökbe fogadni
szándékozó személy örökbefogadásra való alkalmasságának megállapítására tett javaslatot, és a gyámhivatal
– az (1) bekezdésben foglalt, a gyermekvédelmi szakszolgálat által megküldött dokumentumok, az örökbe fogadni
szándékozó személy és a vele egy háztartásban élő nagykorú személyek meghallgatása, valamint szükség szerint
környezettanulmány, az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzék gyermekek, illetve a gyámhatósági
eljárásban érintett személyek személyiségvizsgálata szakterületén szakértői tevékenységet végző, pszichológus
végzettségű szakértő véleménye és egyéb bizonyítékok alapján – a gyermekvédelmi szakszolgálat javaslatával
a) egyetért, az iratokat a javaslatával együtt, a kijelölt gyámhivatal útján megküldi a családpolitikáért felelős
miniszternek,
b) nem ért egyet, alkalmatlanságot megállapító döntést hoz.
(2b) Ha a gyermekvédelmi szakszolgálat az örökbe fogadni szándékozó házaspár örökbefogadásra való
alkalmatlanságának megállapítására tett javaslatot, a gyámhivatal
a) az (1a) bekezdésben foglalt, a gyermekvédelmi szakszolgálat által megküldött dokumentumok,
b) az örökbe fogadni szándékozó házaspár meghallgatása, valamint
c) szükség szerint környezettanulmány, az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzék gyermekek, illetve
a gyámhatósági eljárásban érintett személyek személyiségvizsgálata szakterületén szakértői tevékenységet végző,
pszichológus végzettségű szakértő véleménye, valamint egyéb bizonyítékok
alapján dönt.”
(2) A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
39. §-a a következő (2c)–(2f ) bekezdéssel egészül ki:
„(2c) Ha a gyermekvédelmi szakszolgálat a Ptk. 4:121. § (4) bekezdése alapján egyedül örökbe fogadni
szándékozó személy örökbefogadásra való alkalmatlanságának megállapítására tett javaslatot, és a gyámhivatal
– az (1a) bekezdésben foglalt, a gyermekvédelmi szakszolgálat által megküldött dokumentumok, az örökbe fogadni
szándékozó személy és a vele egy háztartásban élő nagykorú személyek meghallgatása, valamint szükség szerint
környezettanulmány, az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzék gyermekek, illetve a gyámhatósági
eljárásban érintett személyek személyiségvizsgálata szakterületén szakértői tevékenységet végző, pszichológus
végzettségű szakértő véleménye, és egyéb bizonyítékok alapján – a gyermekvédelmi szakszolgálat javaslatával
a) egyetért, alkalmatlanságot megállapító döntést hoz,
b) nem ért egyet, az iratokat a javaslatával együtt, a kijelölt gyámhivatal útján megküldi a családpolitikáért felelős
miniszternek.
(2d) A (2a) bekezdés a) pontja és a (2c) bekezdés b) pontja szerinti esetben a családpolitikáért felelős miniszter
a részére megküldött iratok alapján, az azok beérkezésétől számított 15 napon belül nyilatkozik arról, hogy a Gyvt.
101. § (6) bekezdésében meghatározottak szerint hozzájárul-e a Ptk. 4:121. § (4) bekezdése alapján egyedül
örökbe fogadni szándékozó személy örökbefogadásra való alkalmasságának gyámhatósági megállapításához.
A családpolitikáért felelős miniszter a nyilatkozatát megküldi a gyámhivatalnak.
(2e) A gyámhivatal akkor állapíthatja meg a Ptk. 4:121. § (4) bekezdése alapján egyedül örökbe fogadni szándékozó
személy örökbefogadásra való alkalmasságát, ha ahhoz a családpolitikáért felelős miniszter hozzájárult.
(2f ) Ha a gyámhivatal megállapítja az örökbe fogadni szándékozó személy örökbefogadásra való alkalmasságát,
tájékoztatja arról, hogy térítésmentesen elvégezheti a felkészítő tanfolyamot. A gyámhivatal az alkalmasság
megállapításáról szóló döntésével egyidejűleg felhívja a gyermekvédelmi szakszolgálatot, hogy az örökbe fogadni
szándékozó személy részére segítse elő az örökbefogadói tanfolyam elvégzését.”
(3) A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
39. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Alkalmatlanság megállapítása esetén új eljárás a határozat véglegessé válásától számított
a) 3 éven belül nem indítható, ha az eljárás során az örökbe fogadni szándékozó személy a körülményei
tekintetében nem a valóságnak megfelelő információkat szolgáltatott,
b) 1 éven belül nem indítható az a) pontban nem említett esetben.”
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3. §		
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
40. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a kijelölt gyámhivatal álláspontja szerint az egyéb feltételei fennállnak annak, hogy a Ptk. 4:121. §
(4) bekezdése alapján egyedül örökbe fogadni szándékozó
a) nevelőszülő vagy
b) a gyermeket a szülő hozzájárulásával legalább egy éve saját háztartásában nevelő személy
örökbefogadásra való alkalmasságát – az örökbefogadás engedélyezésére irányuló eljárás során – megállapítsa,
az iratokat a javaslatával együtt megküldi a családpolitikáért felelős miniszternek, aki a 39. § (2d) bekezdésében
foglaltak szerint jár el. A kijelölt gyámhivatal akkor engedélyezheti az örökbefogadást, ha a családpolitikáért felelős
miniszter hozzájárult az örökbefogadásra való alkalmasság megállapításához.”
4. §		
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
a következő 184. §-sal egészül ki:
„184. § (1) Az örökbefogadásra való alkalmasság megállapítása iránt a gyermekvédelmi szakszolgálathoz
2021. március 1-je előtt benyújtott kérelmet a 2021. február 28-án hatályos rendelkezések szerint kell elbírálni.
(2) E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek az örökbefogadással összefüggő módosításáról szóló
94/2021. (II. 27.) Korm. rendelettel megállapított 40. § (7) bekezdését a 2021. február 28-át követően indult
eljárásokban kell alkalmazni.”
5. §		
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
a)
39. § (3) bekezdés c) pontjában az „életkörülményeiben,” szövegrész helyébe az „életkörülményeiben,
a Ptk. 4:121. § (4) bekezdése alapján egyedül örökbe fogadni szándékozó személy esetén a 38. § (3) bekezdés
e) pontja szerinti egyéb körülményekben,” szöveg,
b)
39/A. § (2) bekezdés a) pontjában az „életkörülményeiben,” szövegrész helyébe az „életkörülményeiben,
a Ptk. 4:121. § (4) bekezdése alapján egyedül örökbe fogadni szándékozó személy esetén a 38. § (3) bekezdés
e) pontja szerinti egyéb körülményekben,” szöveg,
c)
39/A. § (3) bekezdésében a „(2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „(2)–(2e) bekezdésében” szöveg
lép.

2. Az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek
tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása
6. §		
Az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről
és működésük engedélyezéséről szóló 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében a „gyermekek és
az ifjúság védelméért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján” szövegrész helyébe a „kormányzati
portálon” szöveg lép.

3. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása
7. §		
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 143/C. § (2) bekezdés h) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A miniszter a családpolitikáért való felelőssége keretében)
„h) közreműködik az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló stratégia végrehajtásában,”
8. §		
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 143/F. §-a a következő c) ponttal
egészül ki:
(A miniszter a gyermekek és az ifjúság védelméért való felelőssége körében)
„c) ellátja az örökbefogadás rendszerével kapcsolatos kormányzati feladatokat.”
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4. A családokért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabályok
meghatározásáról és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 444/2020. (IX. 30.) Korm. rendelet
módosítása
9. §

(1) A családokért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabályok meghatározásáról és
egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 444/2020. (IX. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint
módosul.
(2) A családokért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabályok meghatározásáról és
egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 444/2020. (IX. 30.) Korm. rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint
módosul.
(3) A családokért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabályok meghatározásáról és egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 444/2020. (IX. 30.) Korm. rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A családokért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabályok meghatározásáról és
egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 444/2020. (IX. 30.) Korm. rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint
módosul.

10. §		
A családokért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabályok meghatározásáról
és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 444/2020. (IX. 30.) Korm. rendelet 4. melléklet 3. pontjában
a „(3) bekezdése” szövegrész helyébe a „(3) és (4) bekezdése” szöveg lép.

5. Záró rendelkezések
11. §		
Ez a rendelet 2021. március 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 94/2021. (II. 27.) Korm. rendelethez
A családokért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabályok meghatározásáról és egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 444/2020. (IX. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 6. ponttal
egészül ki:
„6. a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról
és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 20. § b) pontja”

2. melléklet a 94/2021. (II. 27.) Korm. rendelethez
A családokért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabályok meghatározásáról és egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 444/2020. (IX. 30.) Korm. rendelet 2. melléklete a következő 7. ponttal
egészül ki:
„7. a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.)
Korm. rendelet 4. § (1) és (7) bekezdése, 6. § (3) bekezdés a) pontja, 7. § (1) bekezdése, 8. § (5) bekezdése, 9/A. §
(2) bekezdése, 15. § (1) és (2) bekezdése”

1158

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 31. szám

3. melléklet a 94/2021. (II. 27.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 444/2020. (IX. 30.) Korm. rendelethez

A 2. § (1) bekezdése szerinti feladat- és hatásköröket meghatározó jogszabályok és jogszabályi
rendelkezések
1. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43. § (5) bekezdése, 44. §
(3) bekezdés b) pontja, 44/A. § (2) bekezdés b) pontja, 44/B. § (5) bekezdés b) pontja, 69/C. § (5) és (6) bekezdése,
69/H. § (5) és (6) bekezdése, 96. § (7) bekezdése, 101. § (2) bekezdés j) pontja, 135/D. § (2) bekezdése, 162. §
(2) bekezdés i) és k)–n) pontja, 162. § (4) bekezdése
2. a gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben történő
együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2005. évi
LXXX. törvény 4. §-a, 5. § (3) bekezdése
3. a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 465. § (2) bekezdése
4. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
49. § (2) és (5)–(7) bekezdése, 50. § (3)–(6) bekezdése, 52/A. §-a, 52/B. §-a
5. a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes
gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet
11/K. § (2) bekezdése
6. az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről és
működésük engedélyezéséről szóló 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése
7. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 41. § (1) bekezdése, 148/D. §-a, 148/E. §-a
8. a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről,
valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet
3. § (3) bekezdés b) pontja, 14. § (4a) bekezdése, 14/A. § (1) bekezdése, 14/A. § (2) bekezdés c) és e) pontja, 14/A. §
(3) és (6) bekezdése, 14/D. §-a, 14/E. § (1), (2), (6) és (7) bekezdése
9. a bölcsődei dajka, a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó
személy képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 20/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet
10. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.)
SZCSM rendelet 3/A. § (1a) bekezdése, 4. § (2) bekezdése, 12/A. § (2) bekezdés b) pontja”

4. melléklet a 94/2021. (II. 27.) Korm. rendelethez
A családokért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabályok meghatározásáról és egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 444/2020. (IX. 30.) Korm. rendelet 4. melléklete a következő 6. ponttal
egészül ki:
„6. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
164. §-a”
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A Kormány 95/2021. (II. 27.) Korm. rendelete
a szakképzéssel és a felnőttképzéssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (2) bekezdés 1., 6., 10., 27., 33. és 40. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 1. alcím tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet
51. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A temetkezési szolgáltató szakképesítés megszerzéséhez két év, igazoltan a temetkezési szolgáltatásban
eltöltött szakmai gyakorlat szükséges, amelyet a munkáltató (megbízó) igazol.”

2. A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet] 6. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A kérelmet el kell utasítani, ha a felnőttképző)
„e) számára a felnőttképzési államigazgatási szerv a felnőttképzési tevékenység folytatását az Fktv. 20. §
(3) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján megtiltotta.”
3. §		
A 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A felnőttképzési államigazgatási szerv a felnőttképzők nyilvántartásából törli a felnőttképzőt, ha
a) a felnőttképző jogutód nélkül megszűnt, az egyéni vállalkozó, illetve a gazdasági tevékenységet folytató más
természetes személy meghalt,
b) a felnőttképző a felnőttképzési tevékenység megszüntetését bejelentette, vagy
c) bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység esetén a Szolg. tv. 28. § a) pontjában, engedélyhez kötött
felnőttképzési tevékenység esetén a Szolg. tv. 26. § (3) bekezdésében meghatározott eset bekövetkezett.”
4. §		
A 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A felnőttképzési szakértő a felnőttképzési szakértők nyilvántartásában szereplő adataiban bekövetkezett
változást, valamint a tevékenysége végzéséhez az Fktv.-ben és az e rendeletben meghatározott feltételek hiányát
az adatváltozás keletkezésétől számított nyolc napon belül köteles bejelenteni a felnőttképzési államigazgatási
szervnek.”
5. §		
A 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 25/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25/A. § (1) Ha a felnőttképző olyan képzésben részt vevő személlyel létesít felnőttképzési jogviszonyt, aki
rendelkezik oktatási azonosító számmal, a képzésben részt vevő személy oktatási azonosító számát az Oktatási
Hivatal a képzésben részt vevő természetes személyazonosító adatainak megadása alapján a felnőttképzés
adatszolgáltatási rendszerén keresztül elektronikus úton közli a felnőttképzővel.
(2) Ha a felnőttképző olyan képzésben részt vevő személlyel létesít felnőttképzési jogviszonyt, aki nem rendelkezik
oktatási azonosító számmal, annak kiadását a felnőttképző a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerén keresztül
kezdeményezi. Az oktatási azonosító szám kiadására és a változásbejelentésre a nemzeti köznevelésről szóló
törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 14. § (2) és (3) bekezdését és 15. § (2) bekezdését
kell alkalmazni, azzal, hogy köznevelési intézmény alatt a felnőttképzőt, KIR alatt a felnőttképzés adatszolgáltatási
rendszerét kell érteni.”
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6. §		
A 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 21. alcíme a következő 37/A. §-sal egészül ki:
„37/A. § A 2020. december 31-éig nyilvántartásba vett felnőttképzési szakértő a 15. § (1) bekezdése szerinti
továbbképzési kötelezettségét első alkalommal 2021. június 30-áig teljesítheti.”
7. §		
A 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet
a)
3. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontjában az „oktatási azonosító számát” szövegrész helyébe
az „OM azonosítóját, illetve intézményi azonosító számát” szöveg,
b)
3. § (1) bekezdés b) pontjában a „végzésére” szövegrész helyébe a „folytatására” szöveg,
c)
3. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontjában az „oktatási azonosító számát” szövegrész helyébe
az „OM azonosítóját, illetve intézményi azonosító számát” szöveg,
d)
3. § (2) bekezdés b) pontjában a „végzésére” szövegrész helyébe a „folytatására” szöveg,
e)
6. § (3) bekezdés d) pontjában az „áll.” szövegrész helyébe az „áll vagy” szöveg,
f)
7. § (1) bekezdés b) pontjában a „köznevelési” szövegrész helyébe az „oktatási” szöveg és a „ , szakképző
intézmény és felsőoktatási intézmény esetében az oktatási” szövegrész helyébe az „esetében
az OM azonosítóját, illetve intézményi” szöveg,
g)
7. § (1) bekezdés c) pontjában a „megnevezését,” szövegrész helyébe a „megnevezését, valamint annak
megjelölését, ha a felnőttképző csak az Fktv. 3. § (2) bekezdése szerinti ingyenes belső képzést szervez,”
szöveg,
h)
8. §-ában a „harminc” szövegrész helyébe a „nyolc” szöveg,
i)
9. § (3) bekezdésében a „végzésére” szövegrész helyébe a „folytatására” szöveg,
j)
10. § (3) bekezdésében az „idejére” szövegrész helyébe a „részére” szöveg,
k)
17. § b) pontjában a „szakértőt az Fktv. 8. § (2) bekezdése alapján a felnőttképzési szakértői tevékenységtől
eltiltotta” szövegrész helyébe a „szakértői tevékenység folytatását az Fktv. 8. § (2) bekezdése alapján
megtiltotta” szöveg,
l)
18. § (2) bekezdés a) pontjában a „kormányrendeletnek, és” szövegrész helyébe a „kormányrendeletnek,”
szöveg,
m)
18. § (2) bekezdés b) pontjában a „kompetenciák,” szövegrész helyébe a „kompetenciák, és” szöveg,
n)
18. § (5) bekezdésében az „– a” szövegrész helyébe az „– elektronikusan megszerkesztett képzési program
esetében minősített elektronikus aláírással, minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú
elektronikus aláírással, minősített elektronikus bélyegzővel vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott
biztonsági elektronikus bélyegzővel, vagy papíralapú képzési program esetében a” szöveg,
o)
13/A. alcím címében a „14. §-ához” szövegrész helyébe a „15. § (1b) bekezdés b) pontjához” szöveg,
p)
17. alcím címében a „(3)–(5)” szövegrész helyébe a „(3) és (5)” szöveg
lép.
8. §		
Hatályát veszti a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet
a)
I. Fejezet címében a „FOLYTATÁSÁNAK” szövegrész,
b)
1. § (1) bekezdésében a „folytatásának” szövegrész,
c)
5. § (1) bekezdésében a „megvalósíthatóságának és” szövegrész,
d)
6. § (3) bekezdés c) pontjában a „vagy” szövegrész,
e)
10. § (5) bekezdése,
f)
28. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében a „képzési részt tartalmazó képzés esetén gyakorlati” szövegrész,
g)
29. §-a.

3. A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása
9. §		
A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 12/2020. (II. 7.)
Korm. rendelet] 6. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A rendvédelmi szakképző intézmény tanulója a hivatásos szolgálati jogviszonyban állókra vonatkozó szabályok
szerint jogosult a rendvédelmi szervnél biztosított egészségügyi és pszichológiai alapellátás igénybevételére.”
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10. §		
A 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az oklevélben a megszerzett szakma megjelölése mellett fel kell tüntetni az „okleveles” megjelölést, ha a tanuló,
illetve a képzésben részt vevő személy a felsőoktatási intézmény és a technikum által közösen kidolgozott szakmai
oktatásban vett részt. A felsőoktatási intézmény – az oklevél mellékletét képező – igazolást ad ki arról, hogy a tanuló,
illetve a képzésben részt vevő személy szakmai oktatásában részt vett.”
11. §		
A 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a következő 16/A. alcímmel egészül ki:

„16/A. Az Szkt. 20. § (1) bekezdéséhez és 21. § (1) bekezdéséhez
52/A. § A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy az érettségi végzettséggel kizárólag szakmai vizsgára
felkészítő évfolyamba 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.”
12. §		
A 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 135. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az igazgató a kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az arányos és egyenletes
feladatelosztást az oktatók között. Az oktató havi tizenhat foglalkozásnál több eseti helyettesítésre nem kötelezhető.
A be nem töltött munkakörbe tartozó feladatot és a tartósan távollévő oktató helyettesítését az oktató külön
megállapodással láthatja el. Külön megállapodás köthető a szakmai képzésben az (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott időkeretet meghaladó foglalkozások ellátására is.”
13. §		
A 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 171. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az ösztöndíj havonkénti összege az ösztöndíj alapjának tíz százaléka, ha a tanuló nem rendelkezik a szakképzés
keretében fennálló tanulói jogviszonyából a megelőző tanévre vonatkozóan figyelembe vehető év végi
minősítéssel.”
14. §		
A 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 288. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„288. § A szakmai vizsga díja vizsgázónként legfeljebb huszonháromezer forintnak az adott szakma ágazatához
kapcsolódóan a 332/A. § (2) bekezdésében, illetve az adott szakképesítéshez kapcsolódóan a 4/A. mellékletben
foglalt táblázatban meghatározott szakmaszorzóval számított összege.”
15. §		
A 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 354. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az Szkt. 125. § (5) és (9) bekezdése szerinti szakmai vizsga esetén a 289. § nem alkalmazható.”
16. §		
A 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
17. §		
A 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet
a)
8. § (2) bekezdésében az „az érettségi” szövegrész helyébe az „a két tanítási nyelvű oktatásban részt vevő,
érettségi” szöveg,
b)
34. § (2) bekezdés 7. pontjában a „számának és megnevezésének” szövegrész helyébe a „számának,
megnevezésének és szakmairányának” szöveg,
c)
134. § (7) bekezdésében az „a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)
3. mellékletét kell” szövegrész helyébe az „a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 6. mellékletét kell” szöveg,
d)
171. § (3) bekezdésében a „rendszerű szakmai” szövegrész helyébe a „rendszerű olyan szakmai” szöveg és
a „jogosult.” szövegrész helyébe a „jogosult, amelyre jogszabály alapján ingyenes részvételre jogosult.” szöveg,
e)
176. § (4) bekezdésében a „szünetelése időtartama kivételével” szövegrész helyébe a „szünetelésének
időtartama és a hivatásos szolgálati jogviszonya párhuzamos fennállásának időtartama kivételével” szöveg,
f)
195. § (1) bekezdésében az „az Nkt. szerinti” szövegrész helyébe az „a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) szerinti” szöveg,
g)
298. § (3) bekezdés b) pontjában a „96. § g) pontjában” szövegrész helyébe a „96. § (1) bekezdés g) pontjában”
szöveg,
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h)
i)

298. § (3) bekezdés c) pontjában a „96. § h) pontjában” szövegrész helyébe a „96. § (1) bekezdés h) pontjában”
szöveg,
298. § (3) bekezdés d) pontjában a „96. § i) pontjában” szövegrész helyébe a „96. § (1) bekezdés i) pontjában”
szöveg

lép.
18. §		
Hatályát veszti a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet
a)
53. § (5) bekezdésében az „ , illetve a képzésben részt vevő személy” szövegrész,
b)
225. §-a,
c)
256. § (2) bekezdése,
d)
337. §-a.

4. Záró rendelkezések
19. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.
20. §		
A 2. alcím a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 95/2021. (II. 27.) Korm. rendelethez
A 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 102–123. sora helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Szakmai
1

Szakma azonosító száma

Szakma

oktatás

15

01 Hajózási technikus

5 év 2 év

5

4

1041

15

02 Képesített hajós

3 év 2 év

4

4

0722

15

03 Kishajóépítő és -karbantartó

3 év 2 év

4

5

0716

15

04 Kocsivizsgáló technikus

5 év 2 év

5

5

1041

15

05

5 év 2 év

5

Hajózási
Közúti
Vasúti
Légi

5 év 2 év

6

Logisztika és
szállítmányozás
Vasúti árufuvarozás

5 év 2 év

6

5 év 2 év

5

103
104
105
106

107

108
109

Közlekedés és
szállítmányozás
– közlekedés
alágazat

Közlekedés és
szállítmányozás
– szállítmányozás
alágazat

megnevezése

Vasútforgalmi szolgálattevő
technikus

5

1041

15

Közlekedésüzemvitel-ellátó
06
technikus

5

1041

15

07 Logisztikai technikus

5

1041

15

08 Postai üzleti ügyintéző

érettségi végzettséggel

Szakmasorszám

1041

alapfokú iskolai végzettséggel

Ágazati besorolás

5

szakmairánya

Képzési terület

102

Ágazat
2

Magyar Képesítési Keretrendszer szint

Digitális Kompetencia Keretrendszer szint)

időtartama
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Bőrdíszműves
Cipőkészítő
Ortopédiai cipész

3 év 2 év

4

Divattervező
Jelmez- és díszlettervező

5 év 2 év

5

110

4

0723

16

01 Bőrtermékkészítő

111

5

0212

16

02

112

4

0723

16

03 Divatszabó

Férfiszabó
Női szabó

3 év 2 év

4

04 Kerámia- és porcelánkészítő

Gipszmodellkészítő
Kerámia- és
porcelántárgykészítő
Porcelánfestő

3 év 2 év

4

05 Könnyűipari technikus

Bőrfeldolgozó-ipar
Cipőkészítő
Ortopédiai cipész
Ruhaipar
Textilipar

5 év 2 év

5

Fonó
Kötő
Nemszőtt-termék gyártó
Szövő

3 év 2 év

4

5 év 2 év

5

5 év 2 év

6

113

Kreatív – kreatívipar
alágazat

114

4

5

0214

0723

16

16

Divat-, jelmez- és
díszlettervező

115

4

0723

16

06 Textilgyártó

116

5

0212

16

07 Dekoratőr

117

5

0213

16

08 Fotográfus

118

5

0213

16

09 Grafikus

5 év 2 év

5

119

5

0211

16

10 Mozgókép- és animációkészítő

5 év 2 év

5

5

0211

16

11 Nyomdaipari technikus

Nyomdaipari előkészítő
Nyomdaipari gépmester
Nyomtatványfeldolgozó

5 év 2 év

5

Nyomdaipari előkészítő
Nyomdaipari gépmester
Nyomtatványfeldolgozó

3 év 2 év

4

5 év 2 év

5

5 év 2 év

5

120

Kreatív – kreatív
vizuális alágazat

121

4

0211

16

12 Nyomdász

122

5

0211

16

13 Hangtechnikus

123

Kreatív – kreatív
színház- és
hangtechnika
alágazat

5

0413

16

14

Színház- és
rendezvénytechnikus

Kreatív fotográfus
Művészeti fotográfus

Porondtechnikus
Színpadi hangtechnikus
Színpadi
világítástechnikus
Színpadi vizuáltechnikus
Színpadtechnikus
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A Kormány 96/2021. (II. 27.) Korm. rendelete
a közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes
szabályairól szóló 302/2016. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes szabályairól szóló
302/2016. (X. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
a)
1. § (3) bekezdésében a „Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál
(a továbbiakban: NFI)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság tulajdonában álló gazdasági társaságnál (a továbbiakban: eljáró szervezet)” szöveg,
b)
2. § (1) bekezdésében az „Az NFI” szövegrészek helyébe az „Az eljáró szervezet” szöveg,
c)
2. § (1) és (5) bekezdésében, 3. § (4) és (5) bekezdésében, 4. §-ában, valamint 6. § (1) és (2) bekezdésében
az „az NFI” szövegrész helyébe az „az eljáró szervezet” szöveg,
d)
2. § (2) és (4) bekezdésében, 3. § (2) bekezdésében, valamint 5. § (4) bekezdésében az „az NFI” szövegrészek
helyébe az „az eljáró szervezet” szöveg,
e)
2. § (3) és (4) bekezdésében, valamint 3. § (7) bekezdésében az „Az NFI” szövegrész helyébe az „Az eljáró
szervezet” szöveg,
f)
2. § (3) bekezdésében és 3. § (6) bekezdésében az „az NFI-t” szövegrész helyébe az „az eljáró szervezetet”
szöveg,
g)
2. § (6) bekezdés a) pontjában az „az NFI Magyar Államkincstárnál vezetett” szövegrész helyébe az „az eljáró
szervezet” szöveg,
h)
3. § (1) bekezdésében és (4) bekezdés b) pontjában az „az NFI-nek” szövegrész helyébe az „az eljáró
szervezetnek” szöveg,
i)
3. § (4) bekezdés b) pontjában és 4. §-ában az „az NFI-nél” szövegrész helyébe az „az eljáró szervezetnél”
szöveg
lép.
2. §		
Hatályát veszti az R. 1. melléklet 7. pont 7.1. alpontjában az „A díjat a Nemzeti Filmintézet 10032000-0031327800000048 számú számlájára kell megfizetni, melynek közlemény rovatában a beazonosítás érdekében kérjük
megjelölni a kérelem keltének napját, a kérelmező nevét, a kérelmezett területre vonatkozó utalást és a filmalkotás
munkacímét.” szövegrész.
3. §		
Ez a rendelet 2021. március 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 97/2021. (II. 27.) Korm. rendelete
az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításával összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1a) bekezdésében,
a 2. alcím tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről
szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés f )–h) pontjában,
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a 3. alcím tekintetében a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi
szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 27. § b) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi
szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 27. § b) pontjában, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek
kijelöléséről szóló 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló
168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 8. §-ában az „a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ” szövegrész helyébe
az „az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg lép.

2. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos
nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve
az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló
278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról
és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése
esetén fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat A:2 mezőjében
a „Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ” szövegrész helyébe az „AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg lép.

3. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.)
Korm. rendelet IV. fejezete a következő 20/A. alcímmel egészül ki:

„20/A. Az agrárgazdasági adatbázisok működtetéséért felelős szervek kijelölése
62/A. § (1) A Kormány az agrárgazdasági adatbázisokat működtető szervként – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt jelöli ki.
(2) A Kormány a tesztüzemi információs rendszer, a piaci árinformációs rendszer és az agrárstatisztikai információs
rendszer működtetéséért felelős szervként az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaságot jelöli ki.”

4. Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló
388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet
a)
8. mellékletében a „Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ” szövegrészek helyébe az
„AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg,
b)
12. mellékletében a „Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ” szövegrész helyébe az
„AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg
lép.
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5. A Termékpálya Bizottságok általános működési rendjének meghatározásáról, valamint a piaci
árinformációs rendszer működtetéséért felelős szerv kijelöléséről szóló
339/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése
5. §		
Hatályát veszti a Termékpálya Bizottságok általános működési rendjének meghatározásáról, valamint a piaci
árinformációs rendszer működtetéséért felelős szerv kijelöléséről szóló 339/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet.

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 98/2021. (II. 27.) Korm. rendelete
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018.
(VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 54. §-sal egészül ki:
„54. § E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 98/2021. (II. 27.) Korm. rendelettel
(a továbbiakban: Módr46.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 61. sorát a Módr46. hatálybalépésekor
folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
2. §		
Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 98/2021. (II. 27.) Korm. rendelethez
Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 61. sorral egészül ki:
(A
1

61.

A beruházás megnevezése

Logisztikai csarnok
létrehozására irányuló
beruházás Ecser területén

B
A beruházás megvalósításának helyszíne

Ecser közigazgatási területén
elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás
szerinti Ecser belterület 1370, 1371,
1372/3, 1373, 1374, 1405, 1406,
1407, 1408 és 1409 helyrajzi számú
ingatlanok.

C
Koordinációra kijelölt
kormánymegbízott)

Pest Megyei Kormányhivatalt
vezető kormánymegbízott

A Kormány 99/2021. (II. 27.) Korm. rendelete
a 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15d. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben
vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 255/2014. (X. 10.)
Korm. rendelet] 24. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alapján)
„e) a 41/A–41/C. alcím szerinti támogatás esetén 2021. december 31-ig,”
(lehet támogatási döntést hozni.)
(2) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 24. §-a a következő g) ponttal egészül ki:
(E rendelet alapján)
„g) a 48/A. és az 51–69. alcím szerinti támogatás esetén 2022. december 31-ig”
(lehet támogatási döntést hozni.)

2. §		
A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 85/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A hitel formájában vagy egyéb visszatérítendő formában nyújtott támogatás más, a (2) bekezdésben
meghatározott támogatási formává alakítható 2022. december 31-ig úgy, hogy az átalakított támogatás összegét
az átalakításkor nem kell újból figyelembe venni a 85/C. § (1)–(3) bekezdése szerinti támogatási értékhatárok
vizsgálatakor.”
3. §		
A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 85/D. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozások számára nyújtott
támogatás mértéke az (1) bekezdéstől eltérően meghatározható az elsődleges termelőktől beszerzett
vagy az elsődleges termelők által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján, ha a kérdéses
termékeket az elsődleges termelő nem élelmiszeripari célokra vagy egyáltalán nem hozta volna forgalomba.”
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4. §		
A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet a következő 106. §-sal egészül ki:
„106. § E rendeletnek a 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 99/2021. (II. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 19. § (1a) bekezdését, 24. § e)
és g) pontját, 85/A. § (4) és (5) bekezdését, 85/C. § (1)–(3) bekezdését, 85/D. § (3) bekezdését, 85/E. §-át, 85/G. §
(4) bekezdését és 85/M. § (4) bekezdését a Módr.
a) hatálybalépését megelőzően keletkezett támogatási jogviszonyokra, valamint
b) hatálybalépése napján megkezdett és folyamatban levő eljárásokban
is alkalmazni kell.”
5. §		
A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet
a)
19. § (1a) bekezdésében a „18–40. és 42–45/A.” szövegrész helyébe a „18–40., 42–45/A., 47., 48/A. és
51–69. alcím” szöveg,
b)
85/A. § (4) bekezdésében a „június 30-ig” szövegrész helyébe a „december 31-ig” szöveg,
c)
85/C. § (1) bekezdésében az „a 800 000” szövegrész helyébe az „az 1 800 000” szöveg,
d)
85/C. § (2) bekezdésében a „100 000” szövegrész helyébe a „225 000” szöveg,
e)
85/C. § (3) bekezdésében a „120 000” szövegrész helyébe a „270 000” szöveg,
f)
85/E. §-ában az „a 800 000” szövegrész helyébe az „az 1 800 000” szöveg, a „120 000” szövegrész helyébe
a „270 000” szöveg,
g)
85/G. § (4) bekezdésében a „június 30-ig” szövegrész helyébe a „december 31-ig” szöveg,
h)
85/M. § (4) bekezdésében a „június 30-ig” szövegrész helyébe a „december 31-ig” szöveg
lép.
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 100/2021. (II. 27.) Korm. rendelete
a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról
A Kormány a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló
2020. évi CXXXV. törvény 12. § a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. §		
E rendelet hatálya a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások és támogatások igénybevételére és azzal kapcsolatos
eljárásra és tevékenységre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések
2. §		
E rendelet alkalmazásában
a)
hátrányos helyzetű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 4. pontja szerinti munkavállaló,
b)
munkaerőigény: a foglalkoztatónál olyan tevékenység jövőbeni ellátására felmerült igény, amely ellátása
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény (a továbbiakban: Flt.) szerinti
munkaviszony keretében történik,
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c)
d)

súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 99. pontja szerinti
munkavállaló,
szolgáltatást kérő: az Flt.-ben meghatározott álláskereső (a továbbiakban: álláskereső), valamint szolgáltatást
kérőként nyilvántartásba vett, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személy vagy foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyban nem álló személy.

II. FEJEZET
A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK KÖZÖS SZABÁLYAI
3. A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatás igénybevétele és az egyéni cselekvési terv
3. §

(1) Az állami foglalkoztatási szerv szolgáltatást kérőként azt a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyt
vagy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem álló személyt – kivéve álláskeresőt – veszi nyilvántartásba, aki
a)
rendelkezik a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel, és
b)
vállalja, hogy az állami foglalkoztatási szervvel kapcsolatot tart.
(2) A kapcsolattartás során a szolgáltatást kérő
a)
ha rendelkezik egyéni cselekvési tervvel, vállalja az abban előírt szolgáltatásokban történő részvételt,
b)
– az álláskereső kivételével – mérlegeli a számára felajánlott foglalkoztatási lehetőséget, és eredményéről
tájékoztatja az állami foglalkoztatási szervet,
c)
az állami foglalkoztatási szerv által meghatározott időpontban személyesen megjelenik.
(3) Az állami foglalkoztatási szervvel történő kapcsolattartási kötelezettségének a szolgáltatást kérő – kivéve
az álláskereső – személyesen, elektronikusan és telefonon is eleget tehet.
(4) Az állami foglalkoztatási szerv a nyilvántartásból való törlésről rendelkező döntés véglegessé válásának napjával
törli a nyilvántartásból azt a szolgáltatást kérőt, aki a (2) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget.
(5) Az állami foglalkoztatási szerv a szolgáltatást kérőt kérésére törli a nyilvántartásból.

4. §

(1) Minden szolgáltatást kérőnek és foglalkoztatónak joga van az állami foglalkoztatási szerv foglalkoztatást elősegítő
szolgáltatásának (a továbbiakban: szolgáltatás) ingyenes igénybevételéhez.
(2) Az állami foglalkoztatási szerv a szolgáltatást kérőt, valamint foglalkoztatót tájékoztatja a jogairól és
a kötelezettségeiről, igényének érvényesítéséhez segítséget nyújt.
(3) Az állami foglalkoztatási szerv a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által az állami
foglalkoztatási szerv honlapján közzétettek szerint nyújtja a szolgáltatásokat.
(4) A szolgáltatást az állami foglalkoztatási szerv közvetlenül vagy az információnyújtás, illetve a tanácsadás
szolgáltatást a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatást nyújtó szervezetként nyilvántartásba vett, miniszter által
alapított közhasznú szervezeten keresztül, az állami foglalkoztatási szervre vonatkozó szabályok szerint nyújthatja.

5. §

(1) Az állami foglalkoztatási szerv a munkahelykeresés eredményessége, valamint a megfelelő munkához jutás
elősegítése érdekében
a)
a súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló szolgáltatást kérővel,
b)
a hátrányos helyzetű munkavállaló szolgáltatást kérővel,
c)
a súlyosan hátrányos helyzetű munkavállalónak vagy hátrányos helyzetű munkavállalónak nem minősülő
szolgáltatást kérővel
kérésére egyéni cselekvési tervet (a továbbiakban: egyéni cselekvési terv) készít, melynek egy példányát a személyes
megbeszélés alkalmával átadja a szolgáltatást kérő részére.
(2) Az állami foglalkoztatási szerv a súlyosan hátrányos helyzetű munkavállalónak vagy hátrányos helyzetű
munkavállalónak nem minősülő szolgáltatást kérő részére minden esetben felkínálja az egyéni cselekvési terv
készítésének lehetőségét.
(3) Az egyéni cselekvési terv a szolgáltatást kérőre megállapított munkaerőpiaci célnak megfelelően tartalmazza
a)
az állami foglalkoztatási szerv által a szolgáltatást kérő számára felajánlott szolgáltatásokat, támogatásokat,
valamint azok igénybevétele vagy az azokban történő részvétel feltételeit és módját,
b)
az állami foglalkoztatási szerv által – a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén –
a szolgáltatást kérő részére nyújtható pénzügyi juttatást,
c)
a szolgáltatást kérőnek a megfelelő munkahelyhez jutás érdekében, az álláskereséssel kapcsolatban folytatott
további tevékenységeit, köztük a munkahely önálló keresését.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 31. szám

1171

(4) Az egyéni cselekvési terv tartalmának kialakításánál – a rendelkezésre álló információk alapján – figyelembe kell
venni
a)
a munkaerőpiac helyzetét,
b)
a szolgáltatást kérő
ba)
munkaerőpiacon hasznosítható iskolai végzettségét, képzettségét, kompetenciáit,
bb)
korábban betöltött munkakörét, beosztását, amelyet újból ellátna vagy betöltene,
bc)
szakmai tapasztalatát, gyakorlatát, ismereteit, valamint
bd)
az elhelyezkedését korlátozó tényezőket.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott szempontok mérlegelésével az állami foglalkoztatási szerv megállapítja, hogy
a szolgáltatást kérő
a)
várhatóan képes-e önállóan vagy az állami foglalkoztatási szerv által biztosított internetes alkalmazások
önálló használatának segítségével elhelyezkedni a munkaerőpiacon, vagy
b)
munkahelyhez jutásához várhatóan szükséges és célszerű az állami foglalkoztatási szerv szolgáltatásának
vagy támogatásának igénybevétele.
(6) Az egyéni cselekvési tervben foglaltak teljesülését az állami foglalkoztatási szerv az egyéni cselekvési tervben
meghatározott időpontban – legalább három havonta – a szolgáltatást kérővel közösen értékeli. Az egyéni
cselekvési tervet az abban foglaltak teljesítésével kapcsolatos értékelést követően, a szolgáltatást kérő jelenlétében
lehet felülvizsgálni és módosítani.

4. A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatást nyújtó szervezetek nyilvántartása
6. §

(1) A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatást nyújtó szervezet az információnyújtás vagy tanácsadás szolgáltatást abban
az esetben nyújthatja az állami foglalkoztatási szerv szakmai programja alapján, ha megfelel az e rendeletben
meghatározott feltételeknek, valamint a tevékenységre irányuló szándékát az általa nyújtani kívánt
szolgáltatásokkal együtt a miniszternek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános
szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolg. törvény) szerinti bejelentésre vonatkozó
szabályok alkalmazásával az állami foglalkoztatási szerv honlapján közzétett formanyomtatvány kitöltésével
bejelentette.
(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti foglalkoztatást elősegítő szolgáltatást nyújtó szervezetekről és az általuk nyújtott
szolgáltatásokról elektronikus nyilvántartást vezet.
(3) A miniszter a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatást nyújtó szervezetet, valamint az általa nyújtott szolgáltatási
tevékenységet abban az esetben veszi nyilvántartásba, ha a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatást nyújtó szervezet
vagy az általa – legalább heti húsz órában foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében – foglalkoztatott legalább
egy személy a tanácsadás jellegének megfelelő, felsőfokú szakirányú végzettséggel vagy az 1. mellékletben
meghatározott szakképzettséggel vagy szakképesítéssel, gyakorlattal rendelkezik.
(4) Ha a nyilvántartásba vett foglalkoztatást elősegítő szolgáltatást nyújtó szervezet adataiban – ideértve a jogutódlást
is – változás következik be, az adatváltozást az adatban történt változástól számított nyolc napon belül a Szolg.
törvény szerinti bejelentésre vonatkozó szabályok alkalmazásával, az állami foglalkoztatási szerv honlapján
közzétett formanyomtatvány kitöltésével bejelenti.
(5) A nyilvántartás tartalmazza
a)
a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatást nyújtó szervezet
aa)
teljes nevét,
ab)
cégjegyzékszámát, illetve egyéb nyilvántartási számát,
ac)
által nyújtani kívánt szolgáltatások fajtáját,
b)
a nyilvántartásba vétel hatályát,
c)
a nyilvántartásba vétel időpontját, továbbá
d)
a nyilvántartásból való törlés időpontját, valamint indokát.
(6) A nyilvántartásba vétel érvényességi ideje a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatást nyújtó szervezet nyilvántartásba
vételétől számított öt év, mely alatt köteles a nyilvántartásba vétel feltételeinek folyamatosan megfelelni.
(7) A nyilvántartás az (5) bekezdés a) pont ac) alpontjában és a b)–d) pontjában meghatározott adatok vonatkozásában
közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. A nyilvántartás az állami foglalkoztatási szerv honlapján kerül
közzétételre.
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(8) A nyilvántartásba vett foglalkoztatást elősegítő szolgáltatást nyújtó szervezet a foglalkoztatást elősegítő
szolgáltatással összefüggő tevékenysége keretében köteles a nyilvántartásba vételi számát az üzleti kapcsolataiban,
hirdetéseiben, levelezésében folyamatosan használni, valamint az ügyfélfogadásra nyitva álló, a szolgáltatás
nyújtására szolgáló helyiségben a nyilvántartásban rögzített szolgáltatások fajtáival jól látható helyen kifüggeszteni.
7. §

(1) A nyilvántartásba vétel iránti bejelentésnek tartalmaznia kell a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatást nyújtó
szervezet 6. § (5) bekezdés a) pontja szerinti adatait.
(2) A bejelentéskor igazolni kell
a)
annak tényét, hogy a bejelentő a tevékenység gyakorlásához megfelelő irodahelyiséggel rendelkezik,
a szolgáltatás nyújtásához a megfelelő helyszínt biztosítani tudja, és
b)
a szolgáltatás nyújtásához szükséges feltételek meglétét.

5. A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatást nyújtó szervezetként nyilvántartásba vett, miniszter által
alapított közhasznú szervezetre vonatkozó különös szabályok
8. §		
Az állami foglalkoztatási szerv a szolgáltatás nyújtása érdekében, összhangban a tárgyévre vonatkozóan január 31-ig
elkészített éves szolgáltatási tervvel, a szolgáltatási feladatok ellátása céljából a Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási
Alap foglalkoztatási alaprész decentralizált pénzügyi kerete terhére bevonhatja az információnyújtás és tanácsadás
szolgáltatás nyújtásába a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatást nyújtó szervezetként nyilvántartásba vett, miniszter
által alapított közhasznú szervezetet.

6. Munkaerőigény bejelentése és nyilvántartása
9. §

(1) A nem természetes személy foglalkoztató köteles a munkaerőigényt elektronikus úton az állami foglalkoztatási
szerv e célból létrehozott elektronikus felületén bejelenteni az állami foglalkoztatási szerv részére. Az állami
foglalkoztatási szerv elektronikus úton tájékoztatja a munkaerőigény nyilvántartásba vételéről a nem természetes
személy foglalkoztatót, valamint elektronikus úton tart vele kapcsolatot.
(2) Az állami foglalkoztatási szerv a munkaerőigény bejelentési kötelezettség teljesítésének elősegítése érdekében
kapcsolatot tart a foglalkoztatóval. A foglalkoztató köteles az állami foglalkoztatási szerv megkeresésére
a munkaerőigénnyel kapcsolatban tájékoztatást adni, mely nem minősül az (1) bekezdés szerinti bejelentésnek.

10. §

(1) A munkaerőigényt vagy annak megszűnését a munkaerő foglalkoztatása helye szerint illetékes állami foglalkoztatási
szervnél kell bejelenteni.
(2) A munkaerőigény több megyére kiterjedő munkavégzés esetén a foglalkoztatás megkezdésének helye szerint vagy
a foglalkoztató székhelye vagy fióktelepe szerint illetékes állami foglalkoztatási szervnél is bejelenthető.
(3) Ha a munkaerőigény bejelentéshez harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatására irányuló kérelem
kapcsolódik, úgy a munkaerőigény a munkavállalási engedély iránti kérelemmel egyidejűleg az (1) és
(2) bekezdésben meghatározott illetékesség szerint is benyújtható.
(4) A foglalkoztató a munkaerőigény bejelentésekor megadott, az Flt.-ben meghatározott adataiban bekövetkezett
változásról nyolc napon belül tájékoztatja az állami foglalkoztatási szervet.

11. §		
A munkaerőigény a nyilvántartásba vétel napjától számított legfeljebb hatvan napig érvényes. A munkaerőigény
érvényessége a foglalkoztatónak a munkaerőigény lejártát megelőzően tett bejelentésére a lejártát követő
legfeljebb hatvan nappal meghosszabbítható.
12. §

(1) Ha a foglalkoztató a munkaerőigény bejelentésekor az állami foglalkoztatási szervtől munkaközvetítést kér, az állami
foglalkoztatási szerv a bejelentett munkaerőigény vonatkozásában nyilvánosságra hozza a munkavégzés helye
szerinti település nevét, a munkakör megnevezését, az ahhoz szükséges szakképzettséget vagy szakképesítést,
elvárt tapasztalatot és a várható keresetet.
(2) Az állami foglalkoztatási szerv a foglalkoztatóval kapcsolatos további adatokról a munkaközvetítés során
tájékoztatja a szolgáltatást kérőt.
(3) Ha a foglalkoztató a munkaerőigény bejelentésekor az állami foglalkoztatási szervtől munkaközvetítést kér,
a foglalkoztató nyilatkozata alapján az álláshely az Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) hálózatán megjelenik,
és arra a törvényben meghatározott szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy is kiközvetíthető.
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7. A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások ideje alatt nyújtható pénzbeli juttatás
13. §

(1) Az állami foglalkoztatási szerv a szolgáltatást kérő kérelmére álláskeresést ösztönző juttatásként pénzbeli
juttatást állapít meg az állami foglalkoztatási szerv által a részére felajánlott szolgáltatás vagy szolgáltatások
igénybevételének időtartamára, ha
a)
a szolgáltatás vagy szolgáltatások folyamatos igénybevételének időtartama legalább az öt napot eléri,
b)
a szolgáltatást az állami foglalkoztatási szerv vagy az állami foglalkoztatási szerv a foglalkoztatást elősegítő
szolgáltatást nyújtó szervezetként nyilvántartásba vett, miniszter által alapított közhasznú szervezeten
keresztül nyújtja,
c)
a szolgáltatást kérő álláskeresési ellátásban nem részesül, vagy keresőtevékenységet nem folytat.
(2) A szolgáltatást kérő részére pénzbeli juttatás egy naptári évben legfeljebb kilencven napra állapítható meg.
(3) A pénzbeli juttatás napi összege megegyezik a megállapítás napján hatályos napi kötelező legkisebb munkabér
70%-ával.
(4) A pénzbeli juttatás a szolgáltatást kérő részére a szolgáltatás igénybevételének igazolását követően folyósítható.

III. FEJEZET
A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK FAJTÁI
8. Munkaközvetítés
14. §		
Az állami foglalkoztatási szerv a munkaközvetítő tevékenységét a szolgáltatást kérőkkel és a foglalkoztatókkal
együttműködve folytatja.
15. §

(1) Az állami foglalkoztatási szerv a foglalkoztató részére munkaközvetítést akkor végez, ha a foglalkoztató
a)
a munkaerőigényét e rendeletben meghatározott módon bejelentette,
b)
a munkaközvetítést kéri, és
c)
vállalja, hogy
ca)
fogadja az állami foglalkoztatási szerv által kiállított közvetítő lappal megjelenő személyeket, és
a közvetítő lapon igazolja a munkaközvetítés eredményét, és
cb)
fogadja az állami foglalkoztatási szerv képviselőjét, valamint tájékoztatja őt a foglalkoztatás
körülményeiről.
(2) Az állami foglalkoztatási szerv a munkaközvetítés során csak olyan szolgáltatást kérő számára állít ki közvetítő
lapot, aki vonatkozásában a munkaerőigényt bejelentő foglalkoztató a közvetítő lap kiállítását előzetes egyeztetés
keretében támogatta.

16. §

(1) A munkaközvetítés során nem lehetséges a szolgáltatást kérő munkaközvetítése olyan foglalkoztatóhoz, ahol
a)
sztrájk van folyamatban, vagy
b)
a foglalkoztatási feltételek nyilvánvalóan nem biztosítottak.
(2) Az állami foglalkoztatási szervnek a munkaközvetítés során törekednie kell arra, hogy a szolgáltatást kérő számára
feltárja a megfelelő foglalkoztatási lehetőségeket, továbbá arra, hogy a foglalkoztatók részére a munkaerőigénynek
megfelelő szolgáltatást kérő kerüljön kiválasztásra és közvetítésre.
(3) A (2) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell abban az esetben is, ha az állami foglalkoztatási szerv
az álláskeresési ellátást, valamint egyes szociális ellátásokat kérő, illetőleg abban részesülő személyek számára
a rájuk irányadó jogszabályok szerint megfelelő munkahelyet ajánl fel.

9. Információnyújtás
17. §

(1) Az információnyújtás a foglalkozásokról, a térségben elérhető képzésekről, a régió, a megye, valamint a kistérség
munkaerőpiaci helyzetéről, a munkaerő-kereslet és -kínálat helyi jellemzőiről, a foglalkoztatást elősegítő
támogatásokról és egyéb szolgáltatási formákról való tájékoztatás.
(2) Az információnyújtás célja, hogy elősegítse az elhelyezkedést és az üres álláshelyek betöltését.
(3) Az információnak naprakésznek, helytállónak és széles körben könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
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(4) Az információnyújtás történhet
a)
egyéni,
b)
csoportos,
c)
rendezvényhez kötött,
d)
elektronikus vagy online
formában.
(5) Információnyújtás szolgáltatás olyan természetes személynek is nyújtható, aki nem kéri a szolgáltatást kérőként
történő nyilvántartásba vételét.
(6) Rendezvényhez kötött információnyújtás szolgáltatás esetén – a miniszter egyetértését követően –
a Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprész decentralizált keret terhére évente legfeljebb
a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott közbeszerzési szolgáltatás megrendelésére vonatkozó
értékhatár mértékéig lehet kötelezettséget vállalni.

10. A tanácsadás
18. §

(1) A tanácsadás olyan egy vagy több alkalomból álló segítségnyújtás, ahol feltárják azokat a körülményeket, amelyek
alapján a tanácsadó a problémára a szolgáltatást kérővel közösen keres megoldást, vagy amely a foglalkoztató adott
foglalkoztatási helyzetének megerősítéséhez kapcsolódik.
(2) Az állami foglalkoztatási szerv vagy a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatást nyújtó szervezet tanácsadás szolgáltatás
igénybevételét biztosíthatja a szolgáltatást kérő számára, ha a személyes konzultáció alapján megállapítható, hogy
az együttműködési kötelezettség teljesítéséhez, a szolgáltatások, támogatások igénybevételéhez, az állami vagy
más szervekkel való kapcsolattartáshoz, az önálló munkába álláshoz vagy a munkahelyen történő beilleszkedéshez
személyes segítségre van szüksége, figyelembe véve a szolgáltatást kérő sajátos élethelyzetét, igazodva személyes
igényéhez, személyiségéhez és a külső körülményeihez.
(3) A tanácsadások a következő módon valósíthatók meg:
a)
egyéni tanácsadás,
b)
csoportos tanácsadás,
c)
csoportos fejlesztés,
d)
táv- vagy online tanácsadás.

IV. FEJEZET
A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ TÁMOGATÁSOK KÖZÖS SZABÁLYAI
19. §		
Az állami foglalkoztatási szerv a súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását elősegítő támogatást
folyamatosan nyújtja, a csoportos létszámleépítés elkerülését vagy enyhítését célzó támogatást folyamatosan
nyújthatja.
20. §

(1) Az állami foglalkoztatási szerv foglalkoztatást elősegítő támogatást (a továbbiakban: támogatás) – súlyosan
hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatásának támogatását és a csoportos létszámleépítés elkerülését vagy
enyhítését célzó támogatást kivéve – csak munkaerőpiaci program keretében nyújthat.
(2) Állami foglalkoztatási szerv munkaerőpiaci programot a miniszter egyetértésével az állami foglalkoztatási szerv
honlapján hirdet meg.
(3) Több megyére kiterjedő vagy országos szintű munkaerőpiaci programot a miniszter az állami foglalkoztatási szerv
honlapján hirdet meg.

21. §

(1) Munkaerőpiaci program keretében a támogatás visszatérítendő, részben visszatérítendő vagy vissza nem térítendő
formában is nyújtható.
(2) A munkaerőpiaci program tartalmazza
a)
azoknak a személyeknek a körét, akik munkaerőpiaci helyzetének javítására a munkaerőpiaci program
irányul,
b)
azokat a térségeket, amelyekben a munkaerőpiaci program megvalósítására sor kerül,
c)
a támogatást vagy támogatásokat,
d)
a munkaerőpiaci programban való részvétel objektív feltételeit,
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e)
f)
g)
h)

a munkaerőpiaci programban nyújtott támogatás objektív feltételeit,
a munkaerőpiaci program végrehajtásában közreműködő állami foglalkoztatási szervet,
a munkaerőpiaci program megvalósításának időtartamát,
a munkaerőpiaci programtól várt eredményt, valamint annak mérésének, értékelésének módját,
gyakoriságát,
i)
a munkaerőpiaci program költségvetését, forrását,
j)
a munkaerőpiaci programban foglalt támogatás jogcímét.
(3) A munkaerőpiaci program a támogatás mellett szolgáltatást is tartalmazhat.
22. §

(1) Az álláskeresők foglalkoztatásának elősegítését célzó munkaerőpiaci program kialakítását, nyomon követését és
felülvizsgálatát az állami foglalkoztatási szerv országos szinten az érdekelt felekkel együttműködésben végzi.
(2) Az együttműködés keretében az állami foglalkoztatási szerv által végrehajtott, az álláskeresők foglalkoztatásának
elősegítését célzó munkaerőpiaci programok kialakítása, végrehajtása, nyomon követése és felülvizsgálata
a munkavállalók és a munkáltatók érdekképviseleti szervezeteivel mint érdekelt felekkel rendszeres időközönként
egyeztetésre kerül.

11. A támogatások igénybevételének feltételei
23. §		
Az a foglalkoztató részesülhet e rendelet szerinti támogatásban, aki
a)
megfelel a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló kormányrendelet alapján a rendezett
munkaügyi kapcsolatok követelményének,
b)
megfelel az állami foglalkoztatási szerv által nyújtott korábbi támogatás tekintetében a vállalt
kötelezettségek teljesítése kapcsán lefolytatott ellenőrzésen,
c)
a kérelem benyújtását megelőző hat hónapban eleget tett a munkaerőigény bejelentésére vonatkozó
kötelezettségének, és
d)
megfelel az e rendeletben, illetve a munkaerőpiaci programban foglalt feltételeknek.

12. A támogatások nyújtására vonatkozó eljárási szabályok
24. §		
A támogatás közigazgatási hatósági eljárás keretében nyújtható.
25. §

(1) A természetes személynek nyújtott támogatással kapcsolatos eljárás során – a cselekvőképtelen vagy
a munkaviszonnyal összefüggő ügycsoportban, cselekvőképességében részlegesen korlátozott személyt kivéve –
a törvényes képviselő eljárása kizárt, az ügyfélnek személyesen kell eljárnia.
(2) A támogatással kapcsolatos kérelemre induló hatósági ügyben – kérelmező választása szerint –
a)
az álláskereső lakóhelye vagy tartózkodási helye,
b)
a foglalkoztatott lakóhelye vagy tartózkodási helye vagy
c)
a foglalkoztató székhelye, telephelye vagy a munkavégzés helye
szerint illetékes állami foglalkoztatási szerv jár el.

13. A támogatásokra vonatkozó pénzügyi szabályok
26. §

(1) A támogatások a Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészéből vagy európai uniós forrásból
megvalósuló program keretében nyújthatók.
(2) A támogatás maximális összege – a tőketámogatást kivéve – álláskeresőnként vagy foglalkoztatottanként nem
haladhatja meg havonta a kötelező legkisebb munkabér 150%-át.
(3) A támogatások – a munkaerőpiaci programban meghatározott eltérést kivéve – havonta, utólag kerülnek kifizetésre.

27. §

(1) Ha a támogatás mértékének meghatározása a kötelező legkisebb munkabér alapulvételével történik, és
a munkaerőpiaci program másképp nem rendelkezik, a támogatást – annak teljes időtartama alatt – a megállapítás
napján hatályos kötelező legkisebb munkabér alapulvételével kell folyósítani. Ha a támogatás folyósítása
alatt emelkedik a kötelező legkisebb munkabér, akkor az azt követő időszakra az állami foglalkoztatási szerv
– a támogatott kérelmére – a támogatás összegét a kötelező legkisebb munkabér emelkedésének arányában
megnövelheti, de a támogatás százalékos mértéke nem emelkedhet.
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(2) Ha a támogatás mértékének meghatározása – jogszabály alapján – a foglalkoztatott munkabérének alapulvételével
történik, és a munkaerőpiaci program másképp nem rendelkezik, a támogatást – annak teljes időtartama alatt –
a megállapításkor figyelembe vett munkabér alapulvételével kell folyósítani. Ha a támogatás folyósítása alatt
emelkedik a kötelező legkisebb munkabér vagy a garantált bérminimum, akkor az azt követő időszakra az állami
foglalkoztatási szerv – a támogatott kérelmére – a támogatás összegét a kötelező legkisebb munkabér vagy
a garantált bérminimum emelkedésének arányában megnövelheti, de a támogatás százalékos mértéke nem
emelkedhet.
28. §		
Az állami foglalkoztatási szerv által igénybe vett foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás díjának anyagi fedezete
biztosítására az Flt.-ben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell. Eszerint azt, ha a foglalkozás-egészségügyi
szolgáltatás igénybevételére
a)
a munkaközvetítéssel összefüggésben kerül sor, a Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap szolidaritási
alaprészéből vagy európai uniós forrásból,
b)
a foglalkoztatási alaprészből nyújtott támogatásokkal összefüggésben kerül sor, a Gazdaságvédelmi
Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészéből vagy európai uniós forrásból
kell biztosítani.
29. §

(1) Ha a támogatásban részesülő a jogszabályban foglaltakat, a munkaerőpiaci programban vállaltakat vagy a hatósági
szerződésben foglaltakat megszegi, a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni, és a támogatást vissza kell
követelni, ekkor a támogatásban részesülő köteles a támogatást visszafizetni.
(2) A támogatást a támogatásban részesülő akkor is köteles visszafizetni, ha az részére – jogszabályban vagy
a munkaerőpiaci programban meghatározott feltételek hiányában – nem lett volna megállapítható.

14. A támogatásokra vonatkozó európai uniós pénzügyi szabályok
30. §

(1) A támogatások nyújtása során, valamint a munkaerőpiaci program részét képező támogatások nyújtása során
az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló Korm. rendelet szabályait, valamint az állami támogatásokra vonatkozó európai uniós
szabályokat is megfelelően alkalmazni kell.
(2) A támogatások a 651/2014/EU bizottsági rendelettel, az 1407/2013/EU bizottsági rendelettel és a 1408/2013/EU
bizottsági rendelettel összhangban nyújthatók.
(3) Ha a támogatások európai uniós értelemben vett állami támogatásnak minősülnek, csekély összegű (de minimis)
támogatásként, mezőgazdasági csekély összegű támogatásként és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke
szerinti képzési támogatásként és a 32. cikke szerinti hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás
formájában nyújtott támogatásként nyújthatók.
(4) Csekély összegű támogatást kizárólag az 1407/2013/EU bizottsági rendelet és az 1408/2013/EU bizottsági
rendelet előírásaival összhangban lehet nyújtani. A kedvezményezettnek nyilatkoznia kell az adott pénzügyi
évben és az azt megelőző két pénzügyi évben a részére Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatások
támogatástartalmáról.
(5) A 651/2014/EU bizottsági rendelet, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, valamint az 1408/2013/EU bizottsági
rendelet hatálya alá tartozó támogatások esetén a kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat
és dokumentumokat a támogatási döntés napjától számított tíz évig megőrizni.
(6) A támogatások átláthatóságának növelése céljából e rendeletnek a 651/2014/EU bizottsági rendelet, az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet és az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokra vonatkozó előírásai
az állami foglalkoztatási szerv honlapján is közzétételre kerülnek.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 31. szám

1177

15. A támogatások ellenőrzésének szabályai
31. §

(1) Az e rendeletben meghatározott támogatásban részesülő – arra vonatkozó kérelem esetén – köteles biztosítani
a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság részére a támogatás felhasználására kiterjedő kormányzati ellenőrzés
lehetőségét, valamint köteles a támogatás felhasználásáról a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Állami
Számvevőszék és a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság részére – megkeresésére – számadást készíteni.
(2) Az e rendeletben meghatározott támogatásban részesülő a támogatás felhasználásának ellenőrizhetősége
érdekében jogszabályban meghatározott adatokat a hatósági szerződésben meghatározott módon köteles
a hatósági ellenőrzést végzők számára hozzáférhetővé tenni.

V. FEJEZET
A TÁMOGATÁSOK FAJTÁI
16. A súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatásának támogatása
32. §		
Ha a foglalkoztató súlyosan hátrányos helyzetű munkavállalóval létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt,
a jogviszony létesítésének napjáig benyújtott kérelem esetén – ha munkaerőpiaci program eltérően nem
rendelkezik – az állami foglalkoztatási szerv
a)
a foglalkoztató – amennyiben nem költségvetési szerv – részére a foglalkoztatásra irányuló jogviszony
létesítését követően, a jogviszony első négy hónapjára a súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló bére
50%-ának megfelelő összegben bértámogatást nyújt,
b)
a súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló részére a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítését
követően, a foglalkoztatóval fennálló jogviszony első hat hónapjára munkavállalást ösztönző támogatásként
a kötelező legkisebb munkabér 30%-ának megfelelő összegű bérkiegészítést nyújt.
33. §		
Meg kell szüntetni a támogatás folyósítását, ha foglalkoztatásra irányuló jogviszony hat hónapon belül
a foglalkoztató felmondásával vagy közös megegyezéssel megszűnik. A foglalkoztatásra irányuló jogviszony
megszűnésére tekintettel a foglalkoztatótól a bértámogatást vissza kell követelni.

17. A csoportos létszámleépítés elkerülését vagy enyhítését célzó támogatás
34. §

(1) A létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítését célzó támogatás nyújtható a felek részére
a foglalkoztató által végrehajtandó csoportos létszámleépítésnek a foglalkoztatott számára hátrányos
következményeit enyhítő intézkedések megtételéhez.
(2) A csoportos létszámleépítés szándékának bejelentését követően az állami foglalkoztatási szerv a foglalkoztató
székhelyén, telephelyén vagy a munkavégzési helyen felveszi a létszámleépítéssel érintett foglalkoztatottakkal
a kapcsolatot.

35. §		
Ha a csoportos létszámleépítéssel érintett foglalkoztatott a felmondási idő alatt bejelentkezik az állami
foglalkoztatási szervhez szolgáltatást kérőként, az állami foglalkoztatási szerv szolgáltatásait igénybe veheti.
36. §

(1) A foglalkoztató részére a csoportos létszámleépítéssel érintett foglalkoztatottanként a foglalkoztatott bére
50%-ának megfelelő összegben három hónap időtartamra bértámogatás nyújtható az általa végrehajtandó
csoportos létszámleépítésnek a foglalkoztatott számára hátrányos következményei elkerülése érdekében.
(2) A foglalkoztató részére nyújtott támogatás igénybevételének feltétele, hogy a foglalkoztató
a)
csoportos létszámleépítés szándékának bejelentését követő harminc napon belül az állami foglalkoztatási
szerv megállapítja, hogy a csoportos létszámleépítéssel érintett foglalkoztatott munkaközvetítéssel történő
elhelyezése nem lehetséges,
b)
a törvényben előírt, a csoportos létszámleépítésre vonatkozó konzultáció megkezdése iránt intézkedett,
c)
igazolja, hogy a csoportos létszámleépítés a gazdasági körülmények miatt vált elkerülhetetlenné,
d)
vállalja, hogy a foglalkoztatott foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát közös megegyezéssel vagy
felmondással nem szüntetni meg a támogatást követő három hónapban, és a kérelem benyújtásakor fennálló
statisztikai állományi létszámot fenntartja.
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(3) A foglalkoztató a támogatási időszakot követő egy évben csoportos létszámleépítéssel összefüggő támogatást nem
vehet igénybe.
(4) Vissza kell követelni a támogatást a foglalkoztatótól, ha a foglalkoztató a támogatás időtartama alatt vagy azt követő
három hónapban a foglalkoztatott foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát közös megegyezéssel vagy felmondással
megszünteti, vagy a kérelem benyújtásakori statisztikai állományi létszámot nem tartja fenn.

18. Bértámogatás
37. §

(1) Az állami foglalkoztatási szerv a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint a foglalkoztatásra irányuló
jogviszonyban álló foglalkoztatott munkahelyének megtartása érdekében vagy új munkahelyek teremtéséhez
a foglalkoztatott bérének legfeljebb 100%-ának megfelelő mértékben nyújthat bértámogatást.
(2) A foglalkoztató vállalja, hogy a munkaerőpiaci programban meghatározott, de legalább a támogatás időtartamának
felével megegyező időtartamig nem szünteti meg felmondással vagy közös megegyezéssel azon foglalkoztatott
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát, aki után bértámogatásban részesül.
(3) A (2) bekezdésben foglalt rendelkezést az új munkahelyek teremtésénél nem kell alkalmazni
a)
ha a támogatás mértéke a foglalkoztatott bérének 50%-át nem haladja meg, vagy
b)
az elsődleges munkaerőpiacra történő szocializáció érdekében meghirdetetett munkaerőpiaci program
esetén a tanulói, hallgatói jogviszonnyal rendelkező, 25 év alatti foglalkoztatottak vonatkozásában.

19. Mobilitási támogatás
38. §

(1) A munkaerő jobb eloszlása és a foglalkoztatási szerkezetátalakítás elősegítése érdekében az országon belüli
munkaerőpiaci mobilitás támogatás keretében a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint
a)
lakhatási támogatás,
b)
utazási támogatás
nyújtható.
(2) Az állami foglalkoztatási szerv a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint foglalkoztatásra irányuló
jogviszony létrehozása esetén, a jogviszony létesítésének napjáig benyújtott kérelem alapján legfeljebb egy évi
időtartamra mobilitási támogatást nyújthat az álláskeresőnek, ha
a)
az állandó lakhelyétől legalább 60 km-re lévő településen található a munkavégzés helye, a lakhatásának
biztosítására, a lakásbérleti díj tekintetében havonta legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér 70%-ának
megfelelő összegű lakhatási támogatás formájában,
b)
a lakhelyétől 60 km-nél közelebbi, de a lakhelyétől eltérő településen található a munkavégzés helye,
a munkába járás biztosítására, a lakóhely és a munkavégzés helye közötti távolság tekintetében minden
10 km után a kötelező legkisebb munkabér 5%-ának megfelelő összegű havi utazási támogatás formájában.
(3) Lakhatási támogatás annak az álláskeresőnek nyújtható,
a)
akit legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak,
b)
aki legalább hat hónap időtartamra szóló és legalább heti húsz óra munkaidejű foglalkoztatásra irányuló
jogviszonyt létesít,
c)
aki nem rendelkezik lakóingatlannal a munkavégzés helyén, valamint olyan településen, amelynek
a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 60 km-t.

39. §

(1) Az állami foglalkoztatási szerv a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint, a foglalkoztatásra irányuló
jogviszony ideje alatt, legfeljebb egy évi időtartamra utazási támogatást nyújthat a foglalkoztatónak, annak
a foglalkoztatotti létszámnak az erejéig, mely megegyezik azon álláskeresők számával, akikkel a foglalkoztató
a kérelem benyújtását megelőző három hónapban az Flt. szerinti munkaviszonyt létesített, ha
a)
a foglalkoztatottjának a lakhelyétől eltérő településen található a munkavégzés helye, és
b)
a munkába járás biztosításáról a foglalkoztató gondoskodik.
(2) Az utazási támogatás mértéke foglalkoztatottanként a lakóhely és a munkavégzés helye közötti távolság
tekintetében minden 10 km után a kötelező legkisebb munkabér 5%-ának megfelelő összegű havi támogatás.
A támogatás összege foglalkoztatottanként nem haladhatja meg a 60 km távolság esetén adandó támogatás
összegét.
(3) Vissza kell követelni a támogatást a foglalkoztatótól, ha a kérelem benyújtásakori statisztikai állományi létszámot
a támogatás ideje alatt nem tartja fenn.
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40. §		
A mobilitási támogatást igénybe vevő a támogatási időtartam lejártát követő egy évben nem részesülhet újabb
mobilitási támogatásban.

20. Munkaerőpiaci alkalmazkodás támogatása
41. §

(1) A munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint az állami foglalkoztatási szerv támogatást nyújthat annak
a foglalkoztatónak
a)
aki foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít az álláskeresővel, olyan munkakör tekintetében, mely
az álláskereső képzését igényli, és a foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében az álláskereső részt vesz
a jogszabályban meghatározott képzésben (a továbbiakban: képzés),
b)
akinél a foglalkoztatott jogviszonya képzés nélkül nem lenne biztosítható,
c)
aki a foglalkoztatott és a foglalkoztató alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása
érdekében a foglalkoztatottakat képzésben részesíti.
(2) Meg kell szüntetni és vissza kell követelni a támogatást, ha a foglalkoztatásra irányuló jogviszony a képzés ideje alatt
vagy azt követően a képzés időtartamának legalább felével megegyező időn belül a foglalkoztató felmondásával
vagy közös megegyezéssel megszűnik.

42. §

(1) A munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint az állami foglalkoztatási szerv legalább a kötelező legkisebb
munkabér 70%-ának megfelelő összegű havi támogatást nyújthat álláskeresést ösztönző juttatásként annak
az álláskeresőnek vagy csoportos létszámleépítéssel érintett foglalkoztatottnak, aki a munkaerőpiacon történő
elhelyezkedése érdekében jogszabályban meghatározott képzésen vesz részt.
(2) Az álláskereső a támogatást követően – kivéve, ha ráépülő képzésben vesz részt – a képzés kétszeres időtartamának
megfelelő ideig nem részesülhet munkaerőpiaci alkalmazkodás támogatásában.

21. Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás
43. §		
A munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint támogatás nyújtható annak az álláskeresőnek,
a)
akit legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak,
b)
aki az állami foglalkoztatási szerv által nyújtott – legalább egy hónap időtartamú – szolgáltatás keretében
a vállalkozás indításához szükséges jogi, pénzügyi készségeket megszerzi, és
c)
aki a szolgáltatás keretében üzleti terv készítésével bemutatja az indítani kívánt vállalkozás hatékonyságát és
működésének részleteit.
44. §		
Az állami foglalkoztatási szerv annak az álláskeresőnek, aki a vállalkozás indításához szükséges szolgáltatásban
sikeresen részt vett,
a)
hat hónapon keresztül a kötelező legkisebb munkabér 100%-ának megfelelő mértékű támogatást és
b)
legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér tizenötszörösének megfelelő mértékben egyszeri visszatérítendő
vagy vissza nem térítendő tőketámogatást
nyújthat.
45. §

(1) Az álláskereső a támogatás igénybevételekor vállalja, hogy a vállalkozást a támogatás kezdetétől számított
huszonnégy hónapig fenntartja, ezt a munkaerőpiaci programban rögzítettek szerint igazolja.
(2) Ha a vállalkozás huszonnégy hónapnál rövidebb idő alatt megszűnik, az egyszeri tőketámogatást az állami
foglalkoztatási szerv visszaköveteli.

VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
22. Hatályba léptető rendelkezés
46. §		
Ez a rendelet 2021. március 1-jén lép hatályba.
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23. Átmeneti rendelkezés
47. §

(1) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. A folyamatban lévő
eljárások tekintetében – a visszakövetelés vonatkozásában is – e rendelet hatálybalépését megelőző szabályozást
kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépése előtt szolgáltatás nyújtásával összefüggően kötött szerződések tekintetében
a hatálybalépést megelőző szabályozást kell alkalmazni.
(3) E rendelet hatálybalépése előtt meghirdetett hazai vagy uniós támogatási program keretein belül indított
munkaerőpiaci programok támogatásaira, valamint a meghirdetett támogatásokra a hatálybalépést megelőző
szabályozást kell alkalmazni.
(4) E rendelet hatálybalépését követően az állami foglalkoztatási szerv a 2021. évi éves szolgáltatási tervet 2021. április
30-ig készíti el.
(5) A munkaerőigény bejelentésével összefüggő kötelezettségének a foglalkoztató 2021. november 1-jéig az e rendelet
hatálybalépése előtti szabályozás alapján is eleget tehet.

24. Az Európai Unió jogának való megfelelés
48. §

(1) Ez a rendelet
a)
az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös
rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra
és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések
megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i
1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b)
az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013.
december 17-i 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
c)
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,
d)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági
rendelet,
e)
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
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

25. Hatályukat vesztő rendelkezések
49. §

(1) Hatályát veszti
a)
a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás
támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet,
b)
a szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és
a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról szóló 70/2009.
(IV. 2.) Korm. rendelet.
(2) Hatályát veszti
a)
a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek
kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet,
b)
a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló
30/2000. (IX. 15.) GM rendelet,
c)
az állami foglalkoztatási szerv által készített egyéni cselekvési terv részletes szabályairól szóló 32/2016. (IX. 8.)
NGM rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 100/2021. (II. 27.) Korm. rendelethez
A nyilvántartásba vett foglalkoztatást elősegítő szolgáltatást nyújtó szervezet szolgáltatás
nyújtásának személyi feltételei
1. Információnyújtás feltétele:
1.1. A nyilvántartásba vett foglalkoztatást elősegítő szolgáltatást nyújtó szervezet vagy általa – legalább heti húsz
órában foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében – foglalkoztatott legalább egy személy
1.1.1. legalább felsőfokú végzettséggel rendelkezik, vagy
1.1.2. legalább középfokú végzettséggel, és ezen a területen szerzett legalább két év szakmai gyakorlattal
rendelkezik.
2. Tanácsadás feltétele, hogy a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatást nyújtó szervezet vagy az általa – legalább heti
húsz órában foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében – foglalkoztatott legalább egy személy a tanácsadás
jellegének megfelelő, felsőfokú szakirányú alábbi végzettséggel rendelkezik:
2.1. pszichológus vagy viselkedéselemző végzettség vagy tanácsadó szakpszichológus végzettség, munka- és
pályatanácsadó specializációval vagy munka- és szervezetpszichológiai szakpszichológus végzettség, okleveles
pszichológus végzettség (munka- és szervezetpszichológia vagy tanácsadás- és iskolapszichológia specializáción),
2.2. andragógus vagy okleveles andragógus végzettség,
2.3. bölcsészettudományi vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
2.4. egészségügyi végzettségek: orvos, okleveles orvosdoktor, egészségügyi szociális munka, komplex rehabilitáció,
rekreációs végzettség,
2.5. egyetemen vagy főiskolán szerzett tanári, tanítói, óvodapedagógusi végzettség,
2.6. egyetemi szintű jogász, okleveles jogász végzettség,
2.7. felsőfokú humán (pedagógia, pszichológia, szociológia, kommunikáció) végzettség,
2.8. felsőfokú mentálhigiénés végzettség,
2.9. felsőoktatási diáktanácsadó posztgraduális végzettség,
2.10. gyógypedagógus, gyógypedagógus bármilyen szakirányon vagy okleveles gyógypedagógus végzettség,
2.11. igazgatásszervező, humánszervező, emberi erőforrás tanácsadó, emberi erőforrás menedzser,
2.12. interkulturális pszichológia és pedagógiai vagy neveléstudományi végzettség,
2.13. munka- és pályatanácsadó végzettség,
2.14. munkavállalási tanácsadó, munkaügyi kapcsolatok vagy személyügyi szervező szakképzettség, okleveles
munkaügyi és társadalombiztosítási szakember (munkaügyi kapcsolatok specializáción),
2.15. pályaorientációs tanár végzettség,
2.16. romológus végzettség,
2.17. személyügyi szervező szakképzettség,
2.18. szociális menedzser vagy szociális szervező végzettség,
2.19. szociális munkás, szociálpolitikus vagy okleveles szociálpolitikus szakképzettség,
2.20. szociálpedagógiai végzettség, szociálpedagógus végzettség,
2.21. szociológus szakképzettség, szociológia alapszakos szakelőadó, okleveles szociológus végzettség,
2.22. tanulási és pályatanácsadó pedagógus végzettség vagy
2.23. fel nem sorolt egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és munkaügyi, társadalombiztosítási, személyügyi,
személyzeti szakképzettség vagy szakképesítés vagy szakirányú továbbképzésben szerzett személyügyi
szakigazgatás-szervező szakképzettség, és ezen a területen szerzett legalább két év szakmai gyakorlattal
rendelkezik,
2.24. középiskolai végzettség és államilag elismert felsőfokú munkaügyi, felsőfokú személyzeti, felsőfokú
személyügyi, felsőfokú társadalombiztosítási, középfokú munkaügyi, középfokú személyügyi, középfokú
társadalombiztosítási, szociális ügyintéző vagy szociális asszisztens szakképzettség vagy szakképesítés, és ezen
a területen szerzett legalább két év szakmai gyakorlattal rendelkezik.
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A Kormány 101/2021. (II. 27.) Korm. rendelete
a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló Korm. rendelet hatálybalépésével
összefüggő módosításokról
A Kormány
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 2., 5. és 6. alcím tekintetében a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás
felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény 12. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a)–c) pontjában és 28. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazást alapján,
a 4. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. §
(11) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 9. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és
folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának
feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 17. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
(A kormányhivatal és a kölcsönbeadó, valamint a magán-munkaközvetítő tevékenységük során együttműködnek.
Az együttműködés eszközei különösen)
„c) a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló Korm. rendeletben meghatározott
közvetíthető álláshelyekre vonatkozó adatok cseréje,”

2. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet
módosítása
2. §		
A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
375/2010. Korm. rendelet) 5/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A speciális közfoglalkoztatási program időtartama alatt a közfoglalkoztatási pont a közfoglalkoztatott
részére az állami foglalkoztatási szerv által közvetlenül, vagy általa a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatást
nyújtó szervezetként nyilvántartásba vett, miniszter által alapított közhasznú szervezeten keresztül nyújtott,
a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló Korm. rendeletben meghatározott
foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások, a szociális szolgáltatások nyújtására jogosult szervezet által nyújtott
a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 64. §-ában, 65/A. §-ában és 65/F. §-ában
meghatározott szociális szolgáltatások, valamint az egészségügyi szolgáltatók által nyújtott, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 13. §-ában meghatározott szakellátás keretében
pszichiátriai és szakpszichológusi, valamint addiktológiai ellátások igénybevételét biztosítja.”
3. §		
A 375/2010. Korm. rendelet 5/A. § (4) bekezdés d) pontjában az „a munkaerő-piaci” szövegrész helyébe
az „a foglalkoztatást elősegítő” szöveg lép.

3. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló
327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.)
Korm. rendelet 33. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ahol e rendelet munkaerőpiaci szolgáltatást említ, ott 2021. március 1-je után a foglalkoztatást elősegítő
szolgáltatást is érteni kell.”
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4. Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint
e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása
5. §

(1) Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és
más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 320/2014. Korm. rendelet) 4. §
(1) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A miniszter munkaerőpiaci feladatkörében
ellát egyes munkaerőpiaci programokkal kapcsolatos feladatokat, amelyek keretében)
„aa) dönt a foglalkoztatáshoz kapcsolódó több megyére kiterjedő vagy országos szintű munkaerőpiaci programok
indításáról, munkaerőpiaci programokat dolgoz ki, valamint figyelemmel kíséri és irányítja azok végrehajtását,
ab) kezdeményezi munkaerőpiaci programok kidolgozását és indítását, egyetértést gyakorol az állami
foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatal által előkészített munkaerőpiaci program kapcsán,
ac) a munkaerőpiaci programokat országos szinten egyezteti az érdekelt felekkel,”
(2) A 320/2014. Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A miniszter munkaerőpiaci feladatkörében)
„f ) meghatározza az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal és az állami foglalkoztatási
szerv hatáskörében eljáró járási hivatal foglalkoztatást elősegítő szolgáltató tevékenységére vonatkozó szakmai
követelményeket, a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatást nyújtó szervezetként nyilvántartásba vett szervezetekkel
kapcsolatos feladatait, továbbá ellátja az álláskeresők ellátásával, valamint a foglalkoztatást elősegítő támogatások
működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos szakmai feladatokat, a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatást nyújtó
szervezetek nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat,”

6. §

(1) A 320/2014. Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(Az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatal)
„l) részt vesz a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint a munkaerőpiaci program végrehajtásában,
valamint a miniszter egyetértésével munkaerőpiaci programot hirdet meg,”
(2) A 320/2014. Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés c) és d) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal át nem ruházható hatáskörben a jogszabályban
meghatározott illetékességi területén hatósági jogkört gyakorol)
„c) a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló
törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet által hatáskörébe utalt foglalkoztatást elősegítő támogatás
megállapításával,
d) a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével,”
(kapcsolatos ügyekben.)
(3) A 320/2014. Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal át nem ruházható hatáskörben a jogszabályban
meghatározott illetékességi területén hatósági jogkört gyakorol)
„j) vállalkozóvá válást elősegítő támogatással”
(kapcsolatos ügyekben.)
(4) A 320/2014. Korm. rendelet 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatási
feladatok ellátásának keretében
a) gondoskodik a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatási rendszer szakmai működtetéséről, valamint koordinálja
az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatalok foglalkoztatást elősegítő szolgáltatási
tevékenységét, foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokat szervez és működteti a szolgáltatások kiépített
intézményrendszerét,
b) elkészíti az éves szolgáltatási tervet,
c) ellátja azokat a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyeket nem az állami
foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal lát el.”
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(1) A 320/2014. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal)
„c) közreműködik a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások szervezésében és bonyolításában, ellátja a szolgáltatást
kérők nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat,”
(2) A 320/2014. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal)
„f ) fogadja a munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket, ellátja a munkaerőigénnyel összefüggő feladatokat,”
(3) A 320/2014. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal)
„k) munkaerőpiaci programokat kezdeményez, részt vesz a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint
a munkaerőpiaci program végrehajtásában,”

8. §		
A 320/2014. Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés i) pontjában a „munkaerőpiaci szolgáltatásokat” szövegrész helyébe
a „foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokat” szöveg lép.
9. §		
Hatályát veszti a 320/2014. Korm. rendelet
a)
4. § (1) bekezdés s) pontja,
b)
10. § (4) bekezdés b) és e) pontja.

5. A közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról szóló 328/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet
módosítása
10. §		
A közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról szóló 328/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
328/2015. Korm. rendelet) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 1. §-ban, valamint a 4/A. §-ban meghatározott támogatáshoz szükséges pénzeszközöket a Gazdaságvédelmi
Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének központi kerete biztosítja oly módon, hogy a támogatás nyújtására
munkaerőpiaci program keretében kerül sor.”
11. §		
Hatályát veszti a 328/2015. Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében a „21. §-ában,” szövegrész.

6. A munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló
23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása
12. §		
A munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 23/2017. (II. 3.)
Korm. rendelet
a)
3. § (1) és (2) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében a „központi munkaerőpiaci program” szövegrész helyébe
a „munkaerőpiaci program” szöveg,
b)
5. § (2) bekezdésében a „központi munkaerőpiaci programot” szövegrész helyébe a „munkaerőpiaci
programot” szöveg,
c)
5. § (1) bekezdésében a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szövegrész helyébe a „Gazdaságvédelmi
Foglalkoztatási Alap” szöveg
lép.

7. Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében kiszabható bírságról szóló 29/2018. (II. 28.)
Korm. rendelet módosítása
13. §		
Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében kiszabható bírságról szóló 29/2018. (II. 28.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: a 29/2018. Korm. rendelet) 1. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő
d) ponttal egészül ki:
[Az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)
közigazgatási bírság fizetésére kötelezi]
„c) azt, aki a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről
szóló 2020. évi CXXXV. törvényben (a továbbiakban: Fftv.), valamint a felhatalmazása alapján más jogszabályban
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meghatározott foglalkoztatást elősegítő támogatásban részesül, és az erről szóló véglegessé vált határozatban előírt
nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget,
d) az Flt. 58. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott munkaadót, ha a harmadik országbeli állampolgárok
magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről,
az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának
az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon
engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának
bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló kormányrendeletben meghatározott bejelentési
kötelezettségének nem tett eleget.”
14. §		
A 29/2018. Korm. rendelet 2. § c) pontjában az „az Flt.-ben” szövegrész helyébe az „az Fftv.-ben” szöveg lép.
15. §		
Hatályát veszti a 29/2018. Korm. rendelet 2. § b) pontja.

8. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása
16. §		
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 137/D. § (2) bekezdés
c) pontjában a „munkaerőpiaci szolgáltatások” szövegrész helyébe a „foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások”
szöveg lép.

9. A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása
17. §		
Hatályát veszti a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 26/C. §
(1) bekezdés b) pontjában az „amelyet a képzésben részt vevő személy munkaerőpiaci képzésként végez, vagy”
szövegrész.

10. Záró rendelkezések
18. §		
Ez a rendelet 2021. március 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 6/2021. (II. 27.) AM rendelete
az agrárminiszter által adományozható díjakról és más elismerésekről
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. §
(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 79. § 1–7. és 9–12. pontjában meghatározott feladat- és hatáskörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Szakmai elismerés
1. §

(1) Az agrárminiszter (a továbbiakban: miniszter) által alapított szakmai elismerés a miniszter feladat- és
hatáskörébe tartozó, valamint az azt támogató területen végzett kiemelkedő színvonalú szakmai tevékenységért
adományozható.
(2) Szakmai elismerés a szakmai díj, az emlékplakett, az érdemérem, a Miniszteri Elismerő Oklevél, a Miniszteri Dicséret,
valamint az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (a továbbiakban: OTDK) Agrártudományi Szekció Különdíj
(a továbbiakban: OTDK Agrártudományi Különdíj).
(3) A miniszter által adományozható szakmai elismerések a következők:
a)
Szakmai díj:
1.
Aranykoszorús Gazda Díj, Aranykoszorús Gazdaasszony Díj,
2.
Darányi Ignác Díj,
3.
Fasching Antal Díj,
4.
Fleischmann Rudolf Díj,
5.
Gróf Széchényi Imre Díj,
6.
Konkoly-Thege Sándor Díj,
7.
Kovács Béla Díj,
8.
Környezetünkért Díj,
9.
Magyar Vidékért Díj,
10.
Nadler Herbert Díj,
11.
Nagyváthy János Díj,
12.
Pro Alimentis Hungariae Díj,
13.
Pro Aquacultura Hungariae Díj,
14.
Pro Natura Díj,
15.
Pro Silva Hungariae Díj,
16.
Schenzl Guidó Díj,
17.
Tessedik Sámuel Díj,
18.
Tolnay Sándor Díj,
19.
Ujhelyi Imre Díj,
20.
Zöld Toll Díj;
b)
Emlékplakett:
ba)
Életfa Emlékplakett,
bb)
Környezetünkért Emlékplakett,
bc)
Pro Meteorológia Emlékplakett,
bd)
Pro Natura Emlékplakett;
c)
Érdemérem:
ca)
Horgászatért Érdemérem;
d)
Oklevél:
da)
Miniszteri Elismerő Oklevél,
db)
Miniszteri Dicséret;
e)
Különdíj:
ea)
OTDK Agrártudományi Különdíj.
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2. Adományozás
2. §

(1) Szakmai elismerések adományozását bármely természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli
szervezet kezdeményezheti. A kezdeményezés előterjesztésének formai és tartalmi követelményeit az 1. melléklet
tartalmazza.
(2) Szakmai elismerés adományozását önmaga, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. §
(1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója részére senki nem kezdeményezheti.
(3) A kezdeményezést az adományozási alkalmat legalább két hónappal megelőzően kell benyújtani
az Agrárminisztériumnak (a továbbiakban: Minisztérium). A határidő után beérkezett kezdeményezést a soron
következő adományozási alkalomnál kell értékelni.
(4) Szakmai díj, emlékplakett – az Életfa Emlékplakett kivételével – és érdemérem tekintetében a kezdeményezéseket
a Minisztérium elismeréshez kapcsolódó szakterületért felelős politikai felsővezetője, szakmai felsővezetője vagy
szakmai vezetője által vezetett díjbizottság értékeli és tesz javaslatot az adományozással kapcsolatban. Egyéb
elismerési forma tekintetében a Kitüntetési Bizottság végzi el az értékelést és a javaslattételt.
(5) Az (1)–(4) bekezdéstől eltérően az OTDK Agrártudományi Különdíj odaítélését az Országos Diákköri Tanács
Agrártudományi Szekció Tagozati Zsűrik elnöke kezdeményezheti. Az OTDK Agrártudományi Különdíj odaítélésére,
az erre a célra létrehozott Különdíj Bizottság tesz javaslatot.
(6) A miniszter a bizottság javaslatának figyelembevételével dönt az elismerés adományozásáról.

3. §

(1) Szakmai elismerés azon magyar és külföldi állampolgár részére adományozható, aki előzetesen, a 2. melléklet
szerinti nyilatkozattal, írásban hozzájárul ahhoz, hogy a természetes személyazonosító adatait és lakcímadatát
az elismerésben részesítettek nyilvántartásában kezeljék, valamint nevét a Minisztérium honlapján közzétegyék,
továbbá ahhoz, hogy érdemeiről a nyilvánosság tájékoztatást kapjon.
(2) Szakmai elismerés – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – kizárólag természetes személynek adományozható. Nem
lehet posztumusz szakmai elismerést adományozni. Ha az elismerésben részesített az adományozás és az átadás
közti időben elhalálozik, az elismerést – a 27. § (6) bekezdésében foglaltak kivételével – a törvényes örökösnek kell
kiadni.
(3) Házaspárok közös teljesítménye esetén az elismerés a házaspár részére megosztva is kezdeményezhető és
adományozható.
(4) A 11. §-ban, a 14. §-ban és a 20. §-ban megnevezett díj, a 28. §-ban és a 30. §-ban megnevezett emlékplakett jogi
személy és jogi személyiség nélküli szervezet részére is adományozható.

4. §		
A szakmai díj, a Miniszteri Dicséret és a Különdíj pénzjutalommal jár. Szakmai díj és Miniszteri Dicséret esetén
a pénzjutalom összege bruttó 250 000 forint, az OTDK Agrártudományi Különdíj esetében a díjazott bruttó
50 000 forint pénzjutalomban részesül. Házaspár részére történő adományozás esetén mindkét házastársnak a díjjal
járó pénzjutalom teljes összege jár. A pénzjutalmak fedezetét a Minisztérium költségvetésében kell előirányozni.
5. §

(1) Nem adományozható elismerés annak, akit az elismerésre történő felterjesztéskor bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen elítéltek és még nem mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól, illetve
– ha az elismerés a foglalkozással összefüggő tevékenységnek szól – aki az adott foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
áll, továbbá az sem, aki jogerős fegyelmi büntetés hatálya alatt áll.
(2) Aki az (1) bekezdésben foglaltak ellenére elismerésben részesült, attól a miniszter az elismerést – az (1) bekezdésben
foglaltakról való tudomásszerzést követően – azonnal visszavonja.
(3) Méltatlanná válik a szakmai elismerésre az, akit jogerős bírói ítélettel a közügyektől vagy – ha az elismerés
a foglalkozással összefüggő tevékenységnek szólt – az adott foglalkozásától eltiltottak. Az elismerésre méltatlanná
vált személytől a miniszter az elismerést visszavonja.
(4) Azonos díjazott részére ugyanaz a díj egy ízben adományozható. Ettől eltérően ugyanaz a díj kivételesen, egy
alkalommal ismételten is adományozható abban az esetben, ha az előző díj alapjául szolgáló érdemet felülmúló,
kimagasló érdem azt indokolja.
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3. Adományozási alkalom
6. §

(1) Szakmai elismerés adományozására a következő alkalmakkor kerül sor:
a)
az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc Évfordulóján, március 15-én,
b)
az Erdők Világnapján, március 21-én,
c)
a Meteorológiai Világnapon, március 23-án,
d)
a Föld Napján, április 22-én,
e)
a Pedagógusnapon, június első vasárnapján,
f)
a Környezetvédelmi Világnapon, június 5-én,
g)
az államalapítás és az Államalapító Szent István ünnepén, augusztus 20-án,
h)
az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapján, október 23-án,
i)
a Termelői Közösségek Napján, december hónap folyamán,
j)
kiemelkedő szakmai alkalom, esemény, évforduló.
(2) Az elismerést a miniszter vagy megbízottja ünnepélyes keretek között adja át.
(3) Az elismerés tényét és az elismerésben részesítettek érdemeit a Minisztérium honlapján közzé kell tenni.

4. Szakmai díj
7. §

(1) Aranykoszorús Gazda Díj, illetve Aranykoszorús Gazdaasszony Díj adományozható annak az egyéni gazdálkodónak,
vállalkozónak, valamint a szakoktatás területén dolgozónak, aki a szántóföldi növénytermesztés, kertészet,
állattenyésztés, erdőgazdálkodás és vadgazdálkodás vagy más agrárágazati tevékenység területén kimagasló
eredményt ért el, elsősorban a jövedelmezőség és minőség javítása, új típusú gazdálkodási szerkezet kialakítása és
a célszerű vállalkozási forma meghonosítása területén.
(2) A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.
(3) Évente legfeljebb három díj adományozható.
(4) Az elismerésben részesített emlékérmet, valamint az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek
alakú, anyaga bronz, átmérője 100 mm. Az egyik oldalán körben emblematikus koszorú, „Aranykoszorús Gazda” vagy
„Aranykoszorús Gazdaasszony” felirat, középen Magyarország címere, a másik oldalán ősi életfa motívum látható.

8. §

(1) Darányi Ignác Díj adományozható az agrártudomány vagy a környezettudomány területén végzett kiemelkedő
szakmai tevékenység elismeréséül annak a kutatónak, aki olyan kivételes tudományos eredményt ért el, amelynek
gyakorlati bevezetése a szakterületen innovatívnak tekinthető, vagy jelentősen hozzájárul a szakterület további
fejlődéséhez.
(2) A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.
(3) Évente – az (1) bekezdés szerinti tudományterületenként – legfeljebb egy-egy díj adományozható.
(4) Az elismerésben részesített emlékérmet, valamint az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek
alakú, anyaga bronz, átmérője 105 mm. Az egyik oldalán Darányi Ignác domborművű arcképe, „Darányi Ignác Díj”
felirat, „1849–1927” Darányi Ignác születésének és halálának dátuma, a másik oldalán Magyarország címere, alatta
az elismerésben részesített neve és az adományozás évszáma vésett felirattal látható.

9. §

(1) Fasching Antal Díj adományozható a földügy, valamint a földügyi és agrár-vidékfejlesztési szakigazgatáshoz
kapcsolódó térképészet terén kiemelkedő elméleti, gyakorlati és tudományos tevékenység elismeréséül
a)
a szakterület jelentős fejlődését szolgáló tudományos, kutatási és műszaki fejlesztési tevékenységért;
b)
kiemelkedően eredményes irányító vagy operatív tevékenységért; illetve
c)
szakemberek oktatása, továbbképzése terén végzett kiemelkedő munkásságért.
(2) A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
(3) Évente legfeljebb három díj adományozható.
(4) Az elismerésben részesített a díjjal emlékérmet, valamint az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem
kerek alakú, anyaga bronz, átmérője 100 mm. Az egyik oldalán Fasching Antal domborművű arcképe, „Fasching
Antal Díj” felirat, „1879–1931” születésének és halálának dátuma, a másik oldalán Magyarország címere, alatta
az elismerésben részesített neve és az adományozás évszáma – vésett felirattal – látható.
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10. §

(1) Fleischmann Rudolf Díj adományozható a hazai növénytermesztés vagy növénynemesítés terén kiemelkedő értékű
gyakorlati és elméleti munkát végzők tevékenységének elismeréséül.
(2) A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.
(3) Évente az (1) bekezdés szerinti tudományterületenként legfeljebb kettő-kettő díj adományozható.
(4) Az elismerésben részesített emlékérmet, valamint az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek
alakú, anyaga bronz, átmérője 100 mm. Az egyik oldalán Fleischmann Rudolf domborművű arcképe, „Fleischmann
Rudolf Díj” felirat, „1879–1950” Fleischmann Rudolf születésének és halálának dátuma, a másik oldalán fő
motívumként a kukorica jelenik meg.

11. §

(1) Gróf Széchényi Imre Díj adományozható a Kárpát-medence magyar gazdatársadalmának megerősítése érdekében
kiemelkedő tevékenységet folytató külhoni civil szervezetek és személyek részére.
(2) A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.
(3) Évente legfeljebb kettő díj adományozható.
(4) Az elismerésben részesített emlékérmet, valamint az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem
kerek alakú, anyaga bronz, átmérője 100 mm. Az egyik oldalán gróf Széchényi Imre domborművű arcképe,
„Gróf Széchényi Imre Díj” felirat, „1858–1905” gróf Széchényi Imre születésének és halálának dátuma, a másik oldalán
a Kárpát-medence földrajzi térképe benne egy búzakalásszal látható.

12. §

(1) Konkoly-Thege Sándor Díj adományozható az állattenyésztésben, a tenyésztésszervezésben, az állattenyésztési
ágazati szakpolitikában és az állattenyésztés érdekképviseletében végzett kiemelkedő szakmai tevékenység
elismeréséül.
(2) A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
(3) Évente legfeljebb három díj adományozható.
(4) Az elismerésben részesített emlékérmet, valamint az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek
alakú, anyaga bronz, átmérője 80 mm. Az egyik oldalán Konkoly-Thege Sándor domborművű arcképe, felette
„Konkoly Thege Sándor Díj” felirat, alatta „1888–1969” Konkoly-Thege Sándor születésének és halálának dátuma,
a másik oldalán Magyarország címere, alatta az elismerésben részesített neve és az adományozás évszáma vésett
felirattal látható.

13. §

(1) Kovács Béla Díj adományozható annak, aki kiemelkedő agrárágazati tevékenysége mellett sokat tett a tulajdon
sérthetetlenségén alapuló korszerű magángazdasági, illetve a mezőgazdasági termelők eredményesebb munkáját
elősegítő szolgáltató típusú szövetkezeti szervezeti formák elterjesztéséért.
(2) A díj átadására október 23-a alkalmából kerül sor.
(3) Évente legfeljebb három díj adományozható.
(4) Az elismerésben részesített emlékérmet, valamint az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek
alakú, anyaga bronz, átmérője 100 mm. Az egyik oldalán Kovács Béla domborművű arcképe, „Kovács Béla Díj”
felirat, „1908–1959” Kovács Béla születésének és halálának dátuma, a másik oldalán Magyarország címere, alatta
az elismerésben részesített neve és az adományozás évszáma vésett felirattal látható.

14. §

(1) Környezetünkért Díj adományozható a környezetvédelem érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató személyek
és szervezetek elismerésére.
(2) A díj átadására a Környezetvédelmi Világnap (június 5.) alkalmából kerül sor.
(3) Évente legfeljebb öt díj adományozható.
(4) Az elismerésben részesített emlékérmet, valamint az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek
alakú, anyaga bronz, átmérője 115 mm. Az egyik oldalán jelképes értelmű, a levegő, a víz és a talaj tisztaságára
utaló tájszerű ábrázolás, középen a „KÖRNYEZETÜNKÉRT” felirat, a másik oldalán repedezett földből sarjadó
növénykezdemény látható.

15. §

(1) Magyar Vidékért Díj adományozható a település-, illetve a vidékfejlesztés területén végzett kiemelkedő tevékenység
elismeréséül.
(2) A díj átadására október 23-a alkalmából kerül sor.
(3) Évente legfeljebb három díj adományozható.
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(4) Az elismerésben részesített emlékérmet, valamint az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek
alakú, anyaga bronz, átmérője 80 mm. Az egyik oldalán a magyar vidékre utaló tájszerű ábrázolás, „Magyar Vidékért
Díj” körirat, a másik oldalán Magyarország címere, alatta az elismerésben részesített neve és az adományozás
évszáma vésett felirattal látható.
16. §

(1) Nadler Herbert Díj adományozható
a)
a magyar vadgazdálkodás szakterületén huzamos időn át, kiemelkedő szakmai színvonalon végzett munka
vagy
b)
a magyar vadgazdálkodás érdekében végzett kimagasló hatósági, tudományos, illetve oktatói területen
végzett tevékenység
elismeréséül.
(2) A díj átadására az Erdők Világnapja (március 21.) alkalmából kerül sor.
(3) Évente legfeljebb három díj adományozható.
(4) Az elismerésben részesített emlékérmet, valamint az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek
alakú, anyaga bronz, átmérője 80 mm. Az egyik oldalán a „Nadler Herbert Díj” felirat, valamint a szakmai jelleget
kifejező gímszarvas, a másik oldalán Magyarország tölgykoszorúval keretezett címere látható. Az emlékérem
peremére bevésve a díjazott neve szerepel.

17. §

(1) Nagyváthy János Díj adományozható annak, aki legalább 5 éve kiemelkedő oktató munkát végez a miniszter
feladatkörébe tartozó ágazatokat érintő felsőoktatás területén.
(2) A díj átadására a Pedagógusnap (június első vasárnapja) alkalmából kerül sor.
(3) A díjból évente legfeljebb három adományozható.
(4) Az elismerésben részesített a díjjal emlékérmet, valamint az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem
kerek alakú, anyaga bronz, átmérője 80 mm. Az egyik oldalán Nagyváthy János domborművű arcképe, „Nagyváthy
János 1755–1819” neve, születésének és halálának dátuma, a másik oldalán a tudományt szimbolizáló könyvek
láthatóak.

18. §

(1) Pro Alimentis Hungariae Díj (Magyar Élelmiszerekért Díj) adományozható az élelmiszeripar terén kiemelkedő
elméleti, gyakorlati és tudományos tevékenység elismeréséül
a)
a szakterület jelentős fejlődését szolgáló tudományos, kutatási és műszaki fejlesztési tevékenységért,
b)
kiemelkedően eredményes irányító vagy operatív tevékenységért, illetve
c)
a szakemberek oktatása, továbbképzése terén végzett kiemelkedő munkásságért.
(2) A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
(3) Évente legfeljebb három díj adományozható.
(4) Az elismerésben részesített emlékérmet, valamint az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek
alakú, anyaga bronz, átmérője 120 mm. Az egyik oldalán csendélet, fölötte „Pro Alimentis Hungariae” felirat, a másik
oldalán Magyarország címere, alatta az elismerésben részesített neve és az adományozás évszáma vésett felirattal
látható.

19. §

(1) Pro Aquacultura Hungariae Díj adományozható a hazai akvakultúra érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató
személyek elismerésére.
(2) A díj átadására október 23-a alkalmából kerül sor.
(3) Évente legfeljebb három díj adományozható. A három díj közül egyet az előző évben az akvakultúra területén
publikáló, nemzetközileg is kiemelkedő szakmai színvonalat jelentő, a magyar akvakultúra nemzetközi hírnevét
öregbítő személy kap.
(4) Az elismerésben részesített emlékérmet, valamint az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek
alakú, anyaga bronz, átmérője 100 mm. Az egyik oldalán a vizeket jelölő hullámminta fölött félkörívben a hazánkban
tenyésztett halfajok sokféleségét jelképező szimbolikus ábra „Pro Aquacultura Hungariae” felirattal, a másik oldalán
két tenyéren fekvő növendék ponty látható.

20. §

(1) Pro Natura Díj adományozható a hazai természetvédelem érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató személyek
és szervezetek elismerésére.
(2) A díj átadására a Föld Napja (április 22.) alkalmából kerül sor.
(3) Évente legfeljebb öt díj adományozható.
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(4) Az elismerésben részesített emlékérmet, valamint az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek
alakú, anyaga bronz, átmérője 110 mm. Az egyik oldalán stilizált kócsag „Pro Natura Díj” felirattal, a másik oldalán
öreg tölgyfa ábrázolása látható.
21. §

(1) Pro Silva Hungariae Díj („Magyar Erdőkért Díj”) adományozható az erdőgazdálkodás, erdővédelem terén huzamos
időn át végzett tevékenység, valamint az erdőgazdálkodás érdekében végzett, kimagasló tudományos, oktatói,
szakmai ismeretterjesztői, valamint a médiaszolgáltatás vagy a sajtó területén kifejtett tevékenység elismeréséül.
(2) A díj átadására az Erdők Világnapja (március 21.) alkalmából kerül sor.
(3) Évente legfeljebb öt díj adományozható.
(4) Az elismerésben részesített emlékérmet, valamint az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek
alakú, anyaga bronz, átmérője 80 mm. Az egyik oldalán a „Pro Silva Hungariae” felirat olvasható a szakmai jelleget
kifejező, sematikus ábrázolású fák között elhelyezve, a másik oldalán Magyarország tölgykoszorúval keretezett
címere látható. Az emlékérem peremére bevésve a díjazott neve szerepel.

22. §

(1) Schenzl Guidó Díj adományozható a hazai és nemzetközi meteorológia területén végzett, kimagasló tudományos,
kutatási, szakmai eredmény elismeréseként.
(2) A díj átadására a Meteorológiai Világnap (március 23.) alkalmából kerül sor.
(3) Évente legfeljebb kettő díj adományozható.
(4) Az elismerésben részesített emlékérmet, valamint az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek
alakú, anyaga bronz, átmérője 95 mm. Az egyik oldalán Schenzl Guidó dombormű arcképe, balról „Dr. Schenzl
Guidó”, jobbról „1823–1890” Schenzl Guidó születésének és halálának dátuma, felette „Pro Meteorologia” felirat,
a másik oldalán „A légtüneménytan az országos észleldék azaz a meteorológiai vizsgálatok megalapítójának
emlékére ’94” felirat látható.

23. §

(1) Tessedik Sámuel Díj adományozható annak, aki legalább 5 éve kiemelkedő munkát végez az agrárszakképzési
középfokú oktatás területén.
(2) A díj átadására a Pedagógusnap (június első vasárnapja) alkalmából kerül sor.
(3) Évente legfeljebb hat díj adományozható.
(4) Az elismerésben részesített emlékérmet, valamint az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek
alakú, anyaga bronz, átmérője 80 mm átmérőjű. Az egyik oldalán Tessedik Sámuel domborművű arcképe, „Tessedik
Sámuel 1742–1820” neve, születésének és halálának dátuma, a másik oldalán Tessedik Sámuel egykori iskolája
(Szarvas) látható.

24. §

(1) Tolnay Sándor Díj adományozható az állategészségügy területén kifejtett kiemelkedő gyakorlati, kutatási és oktatási
tevékenység elismeréséül.
(2) A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.
(3) Évente legfeljebb három díj adományozható.
(4) Az elismerésben részesített emlékérmet, valamint az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek
alakú, anyaga bronz, átmérője 100 mm. Az egyik oldalán dr. Tolnay Sándor jobbra néző domborművű arcképe, ettől
jobbra „Tolnay Sándor dr.” felirat, balra „1748–1818” Tolnay Sándor születésének és halálának dátuma, a másik oldalán
„Tolnay Sándor szakmai díj” felirat és az adományozás évszámának vésett felirata látható.

25. §

(1) Ujhelyi Imre Díj adományozható a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén elért kiemelkedő teljesítmény
elismeréséül annak a termelőnek, aki új eljárást, korszerű módszert valósított meg, valamint annak, aki
az élelmiszeripar területén a technikai fejlesztésben, a korszerű gyártási eljárások alkalmazásában, új gyártmányok
kidolgozásában és bevezetésében kimagasló eredményt ért el.
(2) A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
(3) Évente legfeljebb hat díj adományozható.
(4) Az elismerésben részesített emlékérmet, valamint az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek
alakú, anyaga bronz, átmérője 100 mm. Az egyik oldalán Ujhelyi Imre domborművű arcképe, „Ujhelyi Imre
1866–1923” neve, születésének és halálának dátuma, a másik oldalán Magyarország címere, alatta az elismerésben
részesített neve és az adományozás évszáma vésett felirattal látható.
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(1) Zöld Toll Díj adományozható az audiovizuális médiaszolgáltatás és a rádiós médiaszolgáltatás, illetve a nyomtatottvagy az internetes sajtó területén végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére.
(2) A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
(3) Évente legfeljebb három díj adományozható.
(4) Az elismerésben részesített egyedi kivitelezésű, névre szóló tollat, valamint az adományozást igazoló oklevelet kap.

5. Emlékplakett
27. §

(1) Életfa Emlékplakett adományozható a miniszter irányítása alá tartozó ágazatok területén végzett lelkiismeretes és
becsületes munka, eredményes életút elismeréséül. A 2. § (1) bekezdése szerinti kezdeményezés az elismerésre
javasolt születési éve (2) bekezdése szerinti kerek évfordulója alkalmából tehető, az évfordulót megelőző vagy
követő nyolc hónapon belül.
(2) Az emlékplakett fokozatai a következők:
a)
bronz, 70 éves korban;
b)
ezüst, 80 éves korban;
c)
arany, 90 éves korban;
d)
gyémánt, 100 éves korban.
(3) Az emlékplakett átadására március 15-e, augusztus 20-a és október 23-a alkalmából kerül sor.
(4) Az emlékplakett bronz fokozatából évente legfeljebb harminc, ezüst fokozatából évente legfeljebb huszonegy
adományozható.
(5) Az elismerésben részesített emlékplakettet, valamint az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékplakett kerek
alakú, anyaga bronz, átmérője 100 mm. A plakett szélén a fokozatnak megfelelő színű körgyűrű található. Az egyik
oldalán az életfa stilizált képe, a körgyűrűben „Életfa emlékplakett” és a fokozat megjelölése felirat szerepel, a másik
oldalán Magyarország címere, alatta „Az Agrárminisztertől” felirat, valamint az elismerésben részesített neve és
az adományozás éve vésve látható.
(6) Nem adható ki az emlékplakett, ha az elismerésben részesített az adományozási alkalom előtt elhalálozik.

28. §

(1) Környezetünkért Emlékplakett adományozható a környezetvédelem érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató
személyek és szervezetek elismerésére.
(2) Az emlékplakett átadására a Környezetvédelmi Világnap (június 5.) alkalmából kerül sor.
(3) Évente legfeljebb tíz emlékplakett adományozható.
(4) Az elismerésben részesített emlékplakettet, valamint az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékplakett kerek
alakú, anyaga bronz, átmérője 90 mm. Az egyik oldalán jelképes értelmű, a levegő, a víz és a talaj tisztaságára utaló
tájszerű ábrázolás, a másik oldalán az előlap síkjából kiemelkedően Magyarország vízrajzi térképe, keresztbe futó
„KÖRNYEZETÜNKÉRT” felirattal, amelynek „Ö” betűjét babérkoszorú helyettesíti, felette angyalábrázolás látható.

29. §

(1) Pro Meteorológia Emlékplakett adományozható kiemelkedő meteorológusi tevékenységet folytató személyek
elismerésére.
(2) Az emlékplakett átadására a Meteorológiai Világnap (március 23.) alkalmából kerül sor.
(3) Évente legfeljebb négy emlékplakett adományozható.
(4) Az elismerésben részesített emlékplakettet, valamint az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékplakett
anyaga bronz, 110 mm oldalhosszúságú négyzet, lekerekített sarkokkal. Az egyik oldalán stilizált felhő, szivárvány,
alatta fák, bokrok ábrázolása látható, hátoldala sima.

30. §

(1) Pro Natura Emlékplakett adományozható a természetvédelem érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató
személyek és szervezetek elismerésére.
(2) Az emlékplakett átadására a Föld Napja (április 22.) alkalmából kerül sor.
(3) Évente legfeljebb tíz emlékplakett adományozható.
(4) Az elismerésben részesített emlékplakettet, valamint az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékplakett kerek
alakú, aranyozott fémből készült, átmérője 60 mm. Az egyik oldalán stilizált kócsag „Pro Natura” felirattal, a másik
oldalán öreg tölgyfa ábrázolása látható.
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6. Érdemérem
31. §

(1) Horgászatért Érdemérem adományozható a hazai horgászat érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató
személyek elismerésére.
(2) Az emlékplakett átadására október 23-a alkalmából kerül sor.
(3) Évente legfeljebb kettő emlékplakett adományozható.
(4) A nemzetközi horgászversenyen csapatban elért kiemelkedő eredmény esetén – a (3) bekezdéstől eltérően –
a csapat minden tagja részesíthető az elismerésben.
(5) Az elismerésben részesített világoskék színű szalagon függő érdemérmet, kitűzőt, valamint az adományozást
igazoló oklevelet kap. A szalagos érdemérem kerek alakú, 925 ezrelékes finomságú ezüstből készült, átmérője
42 mm, a szalag nélküli kitűző kerek alakú, 925 ezrelékes finomságú ezüstből készült, átmérője 20 mm.
Az érdemérem előlapjának felső részén a „Horgászatért Érdemérem” félkör felirat, alatta Magyarország címere,
középen Magyarország sziluettje, amelyen belül az előtérben egy ladikban ülő horgász látható. Az érdemérem és
a kitűző proof veret.

7. Oklevél
32. §

(1) Miniszteri Elismerő Oklevél adományozható a miniszter irányítása alá tartozó ágazatok területén végzett
példamutató, eredményes tevékenységért.
(2) Az elismerés átadására március 15-e, az Erdők Világnapja, a Meteorológiai Világnap, a Föld Napja, a Pedagógusnap,
a Környezetvédelmi Világnap, augusztus 20-a, október 23-a, a Termelői Közösségek Napja, nyugállományba vonulás,
nagyobb teljesítmény elismerése, valamint szervezetek jubileuma alkalmából kerül sor.
(3) Évente legfeljebb kettőszázötven elismerés adományozható. Nemzeti ünnepen legfeljebb húsz oklevél, szakmai
napon legfeljebb tizenöt oklevél adományozható egy alkalommal. A Meteorológiai Világnap alkalmából legfeljebb
öt oklevél adományozható.

33. §

(1) A Miniszteri Dicséret a Minisztériumban foglalkoztatottak munkája elismeréséül szolgál a hivatali munka kimagasló
színvonalú ellátásáért.
(2) Az elismerés átadására október 23-a alkalmából kerül sor.
(3) Évente legfeljebb huszonöt elismerés adományozható.

8. Különdíj
34. §

(1) Az OTDK Agrártudományi Különdíj az OTDK Agrártudományi Szekcióban az agrártudomány területén kiemelkedő
tudományos eredményt elérő, valamint a hazai mezőgazdaság problémájának megoldását célzó, tudományos
alapossággal elkészített pályamunkával kiemelkedő eredményt elérő diák számára adható.
(2) Az OTDK megrendezése alkalmából legfeljebb öt fő részesülhet OTDK Agrártudományi Különdíjban.
(3) A díjazott a pénzjutalom mellett oklevélben részesül.
(4) Az OTDK Agrártudományi Különdíj kihirdetésére és átadására ünnepélyes keretek között a Pedagógusnap
alkalmával kerül sor. Az OTDK Agrártudományi Különdíjat a miniszter vagy az általa kijelölt személy adja át.

9. Záró rendelkezések
35. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.
36. §		
Hatályát veszti a földművelésügyi miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről szóló 25/2015.
(V. 27.) FM rendelet.
		

Dr. Nagy István s. k.,

		

agrárminiszter
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1. melléklet a 6/2021. (II. 27.) AM rendelethez
Az előterjesztés formai követelményei
MINTA
Javaslattevő szerv megnevezése, címe: .........................................................................................................................................................
Vezető neve, beosztása: .......................................................................................................................................................................................
Elérhetőségek (telefon, e-mail): ........................................................................................................................................................................

ELŐTERJESZTÉS
AZ AGRÁRMINISZTERHEZ
..............................................................................................................
(díj, emlékplakett, érdemérem, oklevél megnevezése)
adományozására
..............................................................................................................
alkalmából

Az adományozásra javasolt személy adatai:
Név: .............................................................................................................................................................................................................................
Születéskori név: ....................................................................................................................................................................................................
Munkahely: ...............................................................................................................................................................................................................
Munkakör, beosztás (foglalkozás): ...................................................................................................................................................................
Tudományos fokozat: ...........................................................................................................................................................................................
Születési hely és idő (év, hó, nap): ....................................................................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................................................................................................
Lakcíme: .....................................................................................................................................................................................................................
Telefonszáma: ..........................................................................................................................................................................................................
E-mail-címe: .............................................................................................................................................................................................................
Korábbi miniszteri, állami kitüntetései, elismerései: .................................................................................................................................
Az átadás javasolt időpontja: .............................................................................................................................................................................

Hivatalos indokolás röviden (sajtóban, honlapon megjelentethető módon, csak az érdemek
összefoglalása egy mondatban):
Külön lapon csatolandó:
szakmai életút, érdemek részletes ismertetése – legfeljebb 3 oldalban, továbbá ha van, publikációs jegyzék –
legfeljebb 1 oldalban
Dátum: ............................................................
		 ..............................................................................................................
		
javaslattevő aláírása, bélyegző
————————————————————————————————————————————————
Kapcsolattartó neve, beosztása: .......................................................................................................................................................................
Elérhetőségei: ..........................................................................................................................................................................................................
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2. melléklet a 6/2021. (II. 27.) AM rendelethez
NYILATKOZAT
a MAGYARORSZÁG AGRÁRMINISZTERE által
..............................................................................................................

adományozott elismerés elfogadásához
Alulírott
név: ..............................................................................................................................................................................................................................
születési név: ...........................................................................................................................................................................................................
születési hely és idő (év, hó, nap): ....................................................................................................................................................................
anyja neve: ................................................................................................................................................................................................................
lakcíme: ......................................................................................................................................................................................................................
munkahelye*: ..........................................................................................................................................................................................................
munkaköre/beosztása*: .......................................................................................................................................................................................

nyilatkozom, hogy az agrárminiszter által adományozható elismerésben
a)
még nem részesültem**
b)
már részesültem, mégpedig**
elismerés megnevezése:
adományozás időpontja:

Kijelentem, hogy adományozás esetén az elismerést
a)
b)

elfogadom**
nem fogadom el**

Adományozás esetén hozzájárulok természetes személyazonosító adataim és lakcím adatom, valamint
a javaslatban szereplő személyes adataimnak az elismerésben részesülők nyilvántartásában való kezeléséhez,
illetve a nyilvánosság elismerésemről és érdemeimről történő tájékoztatásához. E nyilatkozat az agrárminiszter által
adományozható díjakról és más elismerésekről szóló 6/2021. (II. 27.) AM rendelet 3. § (1) bekezdésén alapul.
Kelt: ..................................................
		
		

..........................................................................................
aláírás

* Nyugalmazott személy esetén volt/utolsó munkahelye és munkaköre (pl. nyugalmazott felügyelő) feltüntetését kérjük.
** A kívánt részt kérjük aláhúzni/bekarikázni.
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A honvédelmi miniszter 8/2021. (II. 27.) HM rendelete
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet és a honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről szóló
21/2018. (XII. 28.) HM rendelet módosításáról
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 3., 4., 11. és 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben
eljárva,
a 2. alcím, valamint a 2. és 3. melléklet tekintetében a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 93. §
1–4., 6., 7., 11. és 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosítása
1. §		
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.)
HM rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § (1) Az MH EK állománya esetén az állományilletékes parancsnoki munkáltatói jogköröket – a (2) bekezdés
és az MH EK alapító okiratában meghatározott, közfinanszírozott területi ellátási kötelezettséggel rendelkező
szervezeti egység állománya kivételével – az MH EK parancsnoka gyakorolja.
(2) Az MH EK-nak az MH PK intézkedésében meghatározott egyes telephelyein szolgálatot teljesítő állománya
tekintetében az MH EK állományába tartozó, a szolgálatteljesítési hely szerinti szervezeti egység vezetője
gyakorolja az állományilletékes parancsnoki munkáltatói jogköröket, ide nem értve a szolgálati viszony létesítésére,
módosítására, megszüntetésére, az illetménymegállapításra vonatkozó, továbbá a fegyelmi, a méltatlansági és
a kártérítési eljárással kapcsolatos állományilletékes parancsnoki munkáltatói jogköröket.
(3) Az (1) bekezdés szerinti, valamint az MH EK-nak a HM és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezet
székhelyén lévő telephelyén szolgálatot teljesítő állományára vonatkozó munkáltatói döntéseket az MH EK
személyügyi szerve, a (2) bekezdés szerinti munkáltatói döntéseket az MH EK-nak az MH PK intézkedésében
meghatározott telephelyével megegyező szolgálatteljesítési hely szerinti honvédségi szervezet személyügyi szerve
készíti elő.”
2. §		
Az R1. 117/A. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az MH EK-ban a teljes napi munkaidőből 6 órát kell a munkavégzés helyén töltenie
a) a szolgálatteljesítési helyén legalább napi 3 órán át sugárártalomnak kitett beosztásban foglalkoztatottnak,
b) szakorvosi rendelőintézetben a szakrendelést ellátó orvosnak, a fogászati alap- és szakellátás orvosának,
az iskolaorvosnak, a fogásznak,
c) bőr- és nemibeteg-, onkológiai, tüdőgyógyászati, pszichiátriai, addiktológiai gondozóban foglalkoztatott
orvosnak,
d) a csecsemőosztály kondicionált részlegében gyermekápolói beosztásban foglalkoztatottnak,
e) a gyógytornásznak, gyógymasszőrnek, ha kizárólag beosztásának megfelelő feladatot végez,
f ) a betegek, ápoltak oktatását, foglalkoztatását nem órarend szerint végzőknek.
(8) A (7) bekezdés alapján a teljes napi munkaidőből fennmaradó időt a (7) bekezdés szerint foglalkoztatott
személynek a munkáltató által meghatározott helyen a szakmai kompetenciáinak bővítésével, adminisztrációs
feladatok ellátásával kell töltenie.”
3. §		
Az R1. 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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2. A honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről szóló
21/2018. (XII. 28.) HM rendelet módosítása
4. §		
A honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről szóló 21/2018. (XII. 28.) HM rendelet
(a továbbiakban: R2.) a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § (1) A Magyar Honvédség Egészségügyi Központnál (a továbbiakban: MH EK) foglalkoztatottak esetén
a munkáltatói jogköröket – a (2) bekezdés és az MH EK alapító okiratában meghatározott, közfinanszírozott területi
ellátási kötelezettséggel rendelkező szervezeti egység állománya kivételével – az MH EK parancsnoka gyakorolja.
(2) Az MH EK-nak a Magyar Honvédség parancsnoka (a továbbiakban: MH PK) intézkedésében meghatározott
egyes telephelyein munkát végző állománya tekintetében az MH EK állományába tartozó, a munkavégzési hely
szerinti szervezeti egység vezetője gyakorolja a munkáltatói jogköröket, ide nem értve a kinevezést, a kinevezés
módosítását, a kinevezéstől eltérő foglalkoztatást, a jogviszony megszüntetését, továbbá a fegyelmi és a kártérítési
eljárással kapcsolatos munkáltatói jogköröket.
(3) Az (1) bekezdés szerinti, valamint az MH EK-nak a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: HM) és
a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezet székhelyén lévő telephelyén munkát végző állományára
vonatkozó munkáltatói döntéseket az MH EK személyügyi szerve, a (2) bekezdés szerinti munkáltatói döntéseket
az MH EK-nak az MH PK intézkedésében meghatározott telephelyével megegyező munkavégzési hely szerinti
honvédségi szervezet személyügyi szerve készíti elő.”
5. §		
Az R2. a következő 12/B. alcímmel egészül ki:

„12/B. A Magyar Honvédség Egészségügyi Központnál foglalkoztatottakra vonatkozó sajátos
szabályok
38/C. § (1) Az MH EK alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkaköröket miniszteri utasításban
meghatározottak szerint kell jelölni az állománytáblában.
(2) Az MH EK-nál foglalkoztatott honvédelmi alkalmazott szakmai gyakorlatának idejébe be kell számítani a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 52. § (5) bekezdés a) pontja hatálya alá tartozó egészségtudományi
képzési területeken, a Magyar Képesítési Keretrendszer 5. szintjéhez tartozó szakirányú végzettséggel betöltött
munkakör gyakorlati idejét.
(3) Az MH EK-nál nem kell gyakornoki időt kikötni egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéshez kötött
munkakörök betöltése esetén.
38/D. § Nem kell próbaidőt megállapítani, ha a jogviszony létesítésére az MH EK-nál igazgatói vagy osztályvezető
főorvosi megbízás ellátása érdekében került sor, és a honvédelmi alkalmazott kinevezéskor legalább ötéves,
költségvetési szervnél eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik.
38/E. § Az MH EK-nál rendszeresíthető honvédelmi alkalmazotti munkakörök elnevezését, fizetési osztályokba
sorolását, a magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízásokat a 7. melléklet tartalmazza.
38/F. § Az MH EK-nál a magasabb vezető és a vezető megbízás ellátására irányuló pályázati felhívást – a 7. §
(2) bekezdésében foglaltakon túl – az Egészségügyi Közlönyben is közzé kell tenni.
38/G. § (1) Az MH EK-nál a teljes napi munkaidőből 6 órát kell a munkavégzés helyén töltenie
a) a munkahelyén legalább napi 3 órán át sugárártalomnak kitett munkakörben foglalkoztatottnak,
b) szakorvosi rendelőintézetben a szakrendelést ellátó orvosnak, a fogászati alap- és szakellátás orvosának,
az iskolaorvosnak, a fogásznak,
c) bőr- és nemibeteg-, onkológiai, tüdőgyógyászati, pszichiátriai, addiktológiai gondozóban foglalkoztatott
orvosnak,
d) a csecsemőosztály kondicionált részlegében gyermekápolói munkakörben foglalkoztatottnak,
e) a gyógytornásznak, gyógymasszőrnek, ha kizárólag munkakörének megfelelő feladatot végez,
f ) a betegek, ápoltak oktatását, foglalkoztatását nem órarend szerint végzőknek.
(2) Az (1) bekezdés alapján a teljes napi munkaidőből fennmaradó időt az (1) bekezdés szerinti honvédelmi
alkalmazottnak a munkáltató által meghatározott helyen a szakmai kompetenciáinak bővítésével, adminisztrációs
feladatok ellátásával kell töltenie.”
6. §

(1) Az R2. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(2) Az R2. a 3. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.
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7. §		
Az R2. 7. § (2) bekezdésében a „miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: HM)” szövegrész helyébe
a „HM” szöveg lép.
8. §		
Hatályát veszti az R2. 8. § (2) bekezdése.

3. Záró rendelkezések
9. §		
Ez a rendelet 2021. március 1-jén lép hatályba.
Dr. Benkő Tibor s. k.,

		
		

honvédelmi miniszter

1. melléklet a 8/2021. (II. 27.) HM rendelethez
1. Az R1. 5. melléklet B) alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„B) Az MH Parancsnokságán és a 69/A. § (6) bekezdése szerinti szervezetnél rendszeresíthető szolgálati
beosztások
I.

A 69/A. § (4) és (6) bekezdésére figyelemmel a IV., az V. és a VI. besorolási osztály alá tartozó beosztások
A
1

Besorolási
kategória

B

C

D

Rendszeresített rendfokozat

Általános előmeneteli rend

Speciális előmeneteli rend

2

1.

közkatona

3

2.

őrvezető

4

3.

tizedes

5

4.

szakaszvezető

6

5.

őrmester

7

6.

törzsőrmester

8

7.

főtörzsőrmester

9

8.

zászlós

10

9.

törzszászlós

részlegvezető zászlós
Magyar Honvédség vezénylő zászlósa (K);
haderőnemi vezénylő zászlós (K)

11

10.

főtörzszászlós

12

11.

hadnagy

13

12.

főhadnagy

14

13.

százados

tiszt (K)

tiszt
részlegvezető

15

14.

őrnagy

főtiszt;
részlegvezető

16

15.

alezredes

kiemelt főtiszt;
osztályvezető

ezredes

csoportfőnök-helyettes (K);
főnök (K);
főnökhelyettes (K);
irodavezető (K);
irodavezető-helyettes (K);
osztályvezető (K);
vezető szakreferens (K)

17

16.
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18

19

17.

18.

dandártábornok

csoportfőnök (K);
csoportfőnök-helyettes (K);
főnök (K);
haderőnemi szemlélő (K);
irodavezető (K)

vezérőrnagy

csoportfőnök (K);
haderőnemi szemlélő (K);
főnök (K);
parancsnok;
parancsnok-helyettes;
törzsfőnök helyettese (K);
törzsigazgató (K)

20

19.

altábornagy

Magyar Honvédség parancsnokának
helyettese (HVKFh) (K);
törzsfőnök (K)

21

20.

vezérezredes

Magyar Honvédség parancsnoka (HVKF) (K)

II.

A 69/A. § (4) és (6) bekezdésére figyelemmel az I., a II. és a III. besorolási osztály alá tartozó beosztások
A
1

Besorolási
kategória

B

C

D

Rendszeresített rendfokozat

Általános előmeneteli rend

Speciális előmeneteli rend

2

1.

közkatona

3

2.

őrvezető

4

3.

tizedes

5

4.

szakaszvezető

6

5.

őrmester

7

6.

törzsőrmester

8

7.

főtörzsőrmester

altiszt (K)

altiszt

9

8.

zászlós

zászlós

zászlós

10

9.

törzszászlós

zászlós

segédtiszt;
zászlós

11

10.

főtörzszászlós

szakreferens zászlós (K)

12

11.

hadnagy

13

12.

főhadnagy

14

13.

százados

tiszt (K)

tiszt

15

14.

őrnagy

főtiszt

főtiszt

16

15.

alezredes

kiemelt főtiszt

kiemelt főtiszt

17

16.

ezredes

18

17.

dandártábornok

19

18.

vezérőrnagy

20

19.

altábornagy

21

20.

vezérezredes
”
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2. Az R1. 5. melléklete a következő BA) alcímmel egészül ki:

„BA) A Honvédség 69/A. § (4) bekezdése szerinti kutatás-fejlesztési és innovációs feladatokat ellátó
szervezeténél rendszeresíthető szolgálati beosztások
I.

A VI. besorolási osztály alá tartozó beosztások
A
1

Besorolási
kategória

B

C

D

Rendszeresített rendfokozat

Általános előmeneteli rend

Speciális előmeneteli rend

2

1.

közkatona

3

2.

őrvezető

4

3.

tizedes

5

4.

szakaszvezető

6

5.

őrmester

7

6.

törzsőrmester

8

7.

főtörzsőrmester

9

8.

zászlós

10

9.

törzszászlós

11

10.

főtörzszászlós

12

11.

hadnagy

13

12.

főhadnagy

14

13.

százados

15

14.

őrnagy

16

15.

alezredes

kiemelt főtiszt

17

16.

ezredes

igazgató (K);
osztályvezető (K);
parancsnok-helyettes (K);
törzsfőnök (K);
vezető szakreferens (K)

18

17.

dandártábornok

parancsnok (K)

19

18.

vezérőrnagy

20

19.

altábornagy

21

20.

vezérezredes

II.

A III. besorolási osztály alá tartozó beosztások
A
1

Besorolási
kategória

B

C

D

Rendszeresített rendfokozat

Általános előmeneteli rend

Speciális előmeneteli rend

2

1.

közkatona

3

2.

őrvezető

anyagmozgató;
gépkocsivezető

4

3.

tizedes

gépkocsivezető (K);
nyilvántartó (K);
szakmunkás (K)

5

4.

szakaszvezető

adatkezelő (K);
gépkocsivezető (K)

6

5.

őrmester

7

6.

törzsőrmester
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8

7.

főtörzsőrmester

altiszt (K)

altiszt

9

8.

zászlós

zászlós

zászlós
zászlós

10

9.

törzszászlós

zászlós

11

10.

főtörzszászlós

zászlós

12

11.

hadnagy

13

12.

főhadnagy

tiszt (P)

14

13.

százados

tiszt (K)

tiszt

15

14.

őrnagy

főtiszt

főtiszt

16

15.

alezredes

kiemelt főtiszt

17

16.

ezredes

18

17.

dandártábornok

19

18.

vezérőrnagy

20

19.

altábornagy

21

20.

vezérezredes
”

3. Az R1. 5. melléklet C) alcímének címe helyébe a következő cím lép:

„C) Az MH katonai szervezeteinél rendszeresíthető szolgálati beosztások a B), a BA) és a D) alcím
kivételével”
4. Az R1. 5. melléklet D) alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„D) A honvéd egészségügyben rendszeresíthető szolgálati beosztások
I.

Az V. besorolási osztály alá tartozó beosztások
A
1

Besorolási
kategória

B

C

D

Rendszeresített rendfokozat

Általános előmeneteli rend

Speciális előmeneteli rend

2

1.

közkatona

3

2.

őrvezető

4

3.

tizedes

5

4.

szakaszvezető

6

5.

őrmester

7

6.

törzsőrmester

altiszt (K);
altiszt (P);
parancsnok (K);
parancsnok-helyettes (P)

8

7.

főtörzsőrmester

altiszt (K);
parancsnok (K)

parancsnok;
altiszt

9

8.

zászlós

zászlós

laktanyaügyeleteshelyettes;
zászlós

10

9.

törzszászlós

laktanyaügyeletes (K);
zászlós;
vezénylő zászlós

zászlós

11

10.

főtörzszászlós

vezénylő zászlós (K)

12

11.

hadnagy
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13

14

15

16

12.

13.

14.

15.

főhadnagy

parancsnok (K);
parancsnok (P);
parancsnok-helyettes (K);
parancsnok-helyettes (P)

százados

alosztályvezető-helyettes (K);
központparancsnok-helyettes (K);
részlegvezető (K);
részlegvezető-helyettes (K)

parancsnok;
laktanyaügyeletes;
tiszt

őrnagy

alosztályvezető;
főnökhelyettes;
főtiszt;
gyógyszertárvezető-helyettes;
könyvtárvezető;
központparancsnok;
központparancsnok-helyettes;
osztályvezető-helyettes
parancsnok;
parancsnok-helyettes;
rendelőintézet vezető asszisztens;
részlegvezető;
telepvezető;
vezető dietetikus;
vezető gyógytornász;
vezető közegészségügyi felügyelő

főtiszt;
parancsnok;
parancsnok-helyettes

alezredes

alosztályvezető;
főnök;
főnökhelyettes;
főorvos;
gyógyító referens;
gyógyszertárvezető;
intézetparancsnok-helyettes;
intézetvezető;
intézetvezető-helyettes;
kiemelt főtiszt;
központparancsnok;
központparancsnok-helyettes;
osztályvezető;
osztályvezető-helyettes;
parancsnok-helyettes;
rehabilitációs referens;
részlegvezető;
titkárságvezető;
törzsfőnök
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17

16.

ezredes

felügyeleti főigazgató-helyettes (K);
főnök (K);
hivatalvezető (K);
igazgató (K);
igazgatóhelyettes (K);
igazságügyi szakértő főorvos (K);
intézetvezető (K);
irodavezető (K);
központparancsnok (K);
osztályvezető (K);
osztályvezető főorvos (K);
főszakorvos (K);
főpszichológus (K);
parancsnok-helyettes (K);
rendelővezető (K);
részlegvezető (K);
titkárságvezető (K);
törzsfőnök (K);
vezető szakreferens (K)

18

17.

dandártábornok

főigazgató (K);
főnök (K);
igazgató (K);
parancsnok-helyettes (K)

19

18.

vezérőrnagy

parancsnok (MH egészségügyi főnök) (K)

20

19.

altábornagy

21

20.

vezérezredes

II.

Az I. és a II. besorolási osztály alá tartozó beosztások
A
1

2

3

4

Besorolási
kategória

1.

2.

3.

B

C

D

Rendszeresített rendfokozat

Általános előmeneteli rend

Speciális előmeneteli rend

közkatona

őrvezető

ellátó;
gépkocsivezető;
harcjárművezető;
kezelő;
raktáros;
szakács;
szakmunkás;
szerelő

tizedes

beteghordó (K);
egészségügyi katona (K);
gépkocsivezető (K);
harcjárművezető (K);
kezelő (K);
nyilvántartó (K)
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adatkezelő (K);
egészségügyi kisegítő (K);
gépkocsivezető (K);
harcjárművezető (K);
kezelő (K);
kidolgozó (K);
műtőssegéd (K)

5

4.

szakaszvezető

6

5.

őrmester

7

6.

törzsőrmester

altiszt (K);
altiszt (P)

8

7.

főtörzsőrmester

altiszt (K)

altiszt

9

8.

zászlós

zászlós

zászlós

10

9.

törzszászlós

zászlós

zászlós

11

10.

főtörzszászlós

zászlós

12

11.

hadnagy

13

12.

főhadnagy

tiszt (P)

14

13.

százados

tiszt (K)

tiszt

15

14.

őrnagy

főtiszt

főtiszt

16

15.

alezredes

kiemelt főtiszt

17

16.

ezredes

18

17.

dandártábornok

19

18.

vezérőrnagy

20

19.

altábornagy

21

20.

vezérezredes
”

5. Az R1. 5. melléklet E) alcím I. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„I.

Az V. besorolási osztály alá tartozó beosztások

1

A

B

Besorolási

Rendszeresített

kategória

rendfokozat

2

1.

közkatona

3

2.

őrvezető

4

3.

tizedes

5

4.

szakaszvezető

6

5.

őrmester

7

6.

törzsőrmester

8

7.

főtörzsőrmester

9

8.

zászlós

10

9.

törzszászlós

11

10.

főtörzszászlós

12

11.

hadnagy

13

12.

főhadnagy

14

13.

százados

15

14.

őrnagy

C
Speciális előmeneteli rend

alosztályvezető;
vezető-helyettes
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16

17

15.

16.

alezredes

egyetemi docens;
adjunktus;
dékáni titkárságvezető;
gazdasági igazgató-helyettes;
igazgató;
irodavezető;
kiemelt főtiszt;
központparancsnok;
parancsnok-helyettes;
központvezető;
osztályvezető

ezredes

egyetemi docens;
egyetemi tanár;
hivatalvezető;
parancsnok;
vezető szakreferens

18

17.

dandártábornok

egyetemi docens;
egyetemi tanár;
szervezési igazgató

19

18.

vezérőrnagy

egyetemi tanár

20

19.

altábornagy

21

20.

vezérezredes
”

2. melléklet a 8/2021. (II. 27.) HM rendelethez
		 Az R2. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat címe helyébe a következő cím lép:
„1. A honvédelmi alkalmazotti munkakörök, a vezetői megbízással ellátható magasabb vezetői és vezetői
beosztások megnevezése, fizetési osztályokba sorolása és a vezetői pótlék mértéke, a kulturális szakmai és kulturális
működéstámogató munkakörök, valamint az MH EK-nál rendszeresíthető munkakörök kivételével”

3. melléklet a 8/2021. (II. 27.) HM rendelethez
„7. melléklet a 21/2018. (XII. 28.) HM rendelethez

Az MH EK-nál rendszeresíthető munkakörök megnevezése, fizetési osztályokba sorolása és a vezetői
pótlék mértéke
A
1

B

C

D

E

Munkakörök megnevezése

2

I. Megbízott vezetők

4

a) Magasabb vezető
beosztás

5

főigazgató

6

főigazgató-helyettes

G

H

I

J

K

L
Vezetői pótlék

Fizetési osztályok
A

3

F

B

C

D

E

F

%-a
G

H

*

I

J

*

*

*

300

*

*

*

250
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A
1

B

C

D

E

F

Munkakörök megnevezése

2

G

H

I

J

K

L
Vezetői pótlék

Fizetési osztályok
A

B

C

D

E

F

%-a
G

I

J

*

*

*

*

200

*

*

*

*

150

rendelőintézet igazgató

*

*

*

150

intézetvezető

*

*

*

150

*

*

*

*

*

*

*

100

intézetvezető helyettes
(ápolási, gyógyító,
gazdasági, rehab.
intézetnél)

*

*

*

100

15

főgyógyszerész

*

*

*

150

16

vezető főorvos
(osztály-, részleg-,
rendelő)

*

*

*

150

17

ápolási
igazgató-helyettes

18

vezető ápoló

19

II. Csoportvezetők

20

laboratóriumvezető

21

gyógyszertárvezető

22

7

igazgató (ápolási,
gazdasági, orvos,
tudományos)

8

b) Vezető beosztás

9

hivatalvezető

10
11
12

osztályvezető

13

rendelőintézet
igazgató-helyettes

14

*

H

*

150

*

*

*

150

*

*

*

*

*

*

egészségügyi
szolgálatvezető

*

*

*

23

csoportvezető,
részlegvezető

*

*

*

24

vezető (asszisztens,
műtős, szülésznő)

*

*

*

25

osztályvezető-helyettes

*

*

*

26

alosztályvezető

*

*

*

27

telepvezető

*

*

*

*

*

28

diszpécser

*

*

*

*

*

29

III. Szakalkalmazottak, alkalmazottak

30

adjunktus

*

*

*

31

kutató, vezető kutató

*

*

*

32

alorvos

*

*

*

33

orvos

*

*

*

34

szakorvos

*

*

*

35

dietetikus

*

*

36

szociális munkás

*

*

*

*

37

fogorvos

*

*

*

38

pszichológus,
szakpszichológus

*

*

*

100

*

*

*

*

*

*
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A
1

B

C

D

E

F

Munkakörök megnevezése

2

G

H

I

J

K

L
Vezetői pótlék

Fizetési osztályok
A

B

C

D

E

F

%-a
G

H

I

*

J

39

főorvos

40

okleveles, diplomás
ápoló

*

*

*

41

logopédus

*

*

*

42

gyógyszerész

*

*

*

43

gyógyszertárvezető
helyettes

*

*

*

44

biológus

*

*

*

45

konduktor

46

vezető
közegészségügyi
felügyelő

*

*

*

47

közegészségügyi
felügyelő

*

*

48

közegészségügyi és
járványügyi felügyelő

*

*

*

49

vegyész

50

mikrobiológus

*

*

51

szonográfus

*

*

52

védőnő

*

*

53

gyógytornász

*

*

54

műtős/nő, főműtős/nő

*

*

*

55

szakasszisztens

*

*

*

56

iskolapszichológus

57

ellenőr, főellenőr

*

*

*

58

belső ellenőr

*

*

*

59

informatikus

*

*

60

mentőápoló

61

segédápoló

62

szakápoló, vezető
szakápoló

63

szülésznő

64

egészségügyi
gázmester

65

üzemeltetés vezető

66

szakoktató

67

asszisztens

68

laborasszisztens

*

*

69

ápoló/nő

*

*

*

70

ápolási asszisztens

*

*

*

71

laboráns

*

*

*

72

sterilizáló

*

*

73

beteghordó

*

*

*

74

boncmester

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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A
1

B

C

D

E

F

Munkakörök megnevezése

2

G

H

I

J

K

L
Vezetői pótlék

Fizetési osztályok
A

B

C

D

E

75

gyógymasszőr

*

*

*

76

műtőssegéd

*

*

*

77

jogász

78

könyvtárvezető

F

*

*

%-a
G

*

*

H

I

J

*
*

*

*

*

*

*

*

79

könyvtáros

*

*

*

*

*

80

mérnök

*

*

*

*

*

81

étkezdevezető

*

*

*

*

*

82

szolgálatvezető

*

*

*

*

*

*

83

szakács, főszakács

*

*

*

84

büfévezető

*

*

*

85

főmunkatárs

*

*

*

86

főelőadó

*

*

*

87

előadó

*

*

*

88

technikus, főtechnikus

*

*

*

89

adminisztrátor

*

*

*

90

ügykezelő, vezető
ügykezelő

*

*

*

91

ügykezelő gépíró,
orvosírnok,
egészségügyi irattáros

*

*

*

92

nyilvántartó

93

tájékoztató

94

ergonómus

*

*

95

mentő gépjárművezető

96

szakmunkás

97

gépmester

98

raktárvezető,

*

99

raktáros

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

100 stúdiós

*

*

101 pénztáros

*

*

*

102 üzemeltető

*

*

*
*

*

*

*

104 gépjárművezető

103 masszőr
*

*

*

*

105 portás

*

*

*

106 takarító

*

*

*

107 gondnok

*

*

*

108 anyagmozgató

*

*

*

109 targoncavezető

*

*

*

110 betanított munkás

*

*

111 segédmunkás

*

112 rakodómunkás

*

113 egészségügyi kisegítő

*
”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1076/2021. (II. 27.) Korm. határozata
a koronavírus-világjárvány elleni védekezéssel kapcsolatos egyes kérdésekről
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében és a Magyarország
2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 4. § (4) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva – figyelemmel a veszélyhelyzet ideje alatt a központi költségvetésre vonatkozó
szabályoktól eltérő rendelkezésekről szóló 13/2021. (I. 22.) Korm. rendelet 1. § b) pontjára – 6 400 000 000 forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap
fejezet, 2. Járvány Elleni Védekezési Alap cím, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka alcím előirányzatának
terhére, a 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoporton belül
az 1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás jogcím javára, az 1. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1076/2021. (II. 27.) Korm. határozathoz
LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

LXXII.

Cím
szám

1

Alcím
szám

2

222134
LXXII.

Jogcím
csop.
szám

7

Jogcím
szám

1

Kiemelt
előir.
szám

K5

2

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap
Egészségbiztosítási Alap
Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
Gyógyító-megelőző ellátás
Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap
Járvány Elleni Védekezési Alap
Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka

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

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

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Egyéb működési célú kiadások

6 400 000 000

Egyéb működési célú kiadások

- 6 400 000 000

BEVÉTEL

forintban

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

forintban

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

I. n.év

II. n.év

Kiemelt előirányzat
neve

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

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár

1 példány

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

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

forintban

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen
6 400 000 000

III. n.év

IV. n.év

6 400 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1077/2021. (II. 27.) Korm. határozata
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2021. évi programstratégiájáról
A Kormány
1. egyetért a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (a továbbiakban: NKFI Alap) céljainak hatékonyabb
és eredményesebb megvalósulása érdekében az NKFI Alap 2021. évi keretének 3 500 000 000 forinttal történő
megemelésével;
2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a pénzügyminiszter előzetes hozzájárulásának
megadása után gondoskodjon a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény
1. melléklet LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet, 2. Innovációs Alaprész cím 2021. évi kiadási
előirányzatának 3 500 000 000 forinttal történő megemeléséről az NKFI Alap felhalmozott maradványa terhére;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
az NKFI Alap 2020. évi költségvetési beszámolója kincstári jóváhagyását követő 15 napon belül
3. megtárgyalta és elfogadta az NKFI Alap 2021. évi programstratégiáját (a továbbiakban: Programstratégia),
az 1. melléklet szerint;
4. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs
Hivatal elnöke útján gondoskodjon a 3. pontban meghatározott Programstratégia végrehajtásáról.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2021. december 31-ig folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1212

1. melléklet az 1077/2021. (II. 27.) Korm. határozathoz
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2021. évi programstratégiája
A
1.

A konstrukció megnevezése

B

C

2021. évi kifizetés

Összes keret

(milliárd forint)

(milliárd forint)

D
Rövid ismertetés

Innovációs Alaprész

2.
3.

Piacvezérelt vállalati KFI támogatása

14,0

50,0

A vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységét támogatja piacképes termék,
technológia, szolgáltatás kifejlesztése érdekében.

4.

Start KKV program

2,5

8,0

A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységének kisebb összegű támogatása.

5.

Gyorsítósáv program

1,5

2,0

A program a gyors növekedésre képes és jelentős hazai hozzáadott értéket felmutató társaságok
támogatását célozza.

6.

Iparjog

0,2

0,4

A program célja a szellemitulajdon-védelem eszköztára tudatos, versenyképességet erősítő, minél
szélesebb körű alkalmazásának támogatása.

7.

Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma

1,5

2,0

A program célja az egyetemi tudástranszfer irodák támogatása.

8.

Nemzetközi programok

1,67

4,5

A keret célja bilaterális tudományos és technológiai (TéT) programok és Horizont 2020 programban
való hazai részvétel ösztönzése, a kapcsolódó partnerségi programokban való magyar részvétel
elősegítése.

9.

Piacravitel

1,0

1,0

A program célja a már prototípussal rendelkező vállalkozások piacraviteli tevékenységének, továbbá
az innovációs ötletek és technológiák validációjának támogatása.

Befektetés a jövőbe Alap

3,5

7,0

11.

Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése

1,63

1,63

A program célja az alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése. A hálózat kialakításához a Fraunhofer
Társaság szolgált kiindulópontként.

12.

Innovációs Alaprész részösszeg

27,5

76,53
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10.

A keret célja a koronavírus okozta későbbi nehézségek megelőzését, elkerülését, az új lehetőségek
kihasználását szolgáló kutatás-fejlesztési projektek támogatásának biztosítása. A Befektetés a jövőbe
Alap esetén a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs hozza meg a szakmai
támogatói döntéseket.

14.

15.

16.

17.

Tématerületi Kiválósági Program 2021
(Nemzeti – Egészség – Védelmi)

Új Nemzeti Kiválóság Program

Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági
program és Kutatási témapályázatok

Mecenatúra pályázat

5,5

4,0

3,9

0,25

75,0

A program két, 2018–2019 között elkülönült program, a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program
és a Tématerületi Kiválósági Program összevonásával valósul meg 2021-ben, melynek célja a
felsőoktatási intézmények és az állam által alapított kutatóintézetek hatékony és eredményes szakmai
munkájának támogatása. A korábbi programok mentén megmarad a bottom up és a top-down
megközelítés is az intézmények kulcsterületeinek meghatározásában (bottom up: intézményfejlesztési
tervek, illetve intézmények által javasolt területek; top-down: tématerületek). A program keretében
szakmai kiválóságra építő célzott forrásallokáció annak érdekében történik, hogy az intézmények
számára egy kiszámítható és fenntartható finanszírozási rendszer keretfeltételeit biztosítsa.

4,0

Az Új Nemzeti Kiválóság Program célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást,
a tudományos és művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten
is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját. A program 2020-tól kibővült a pályájuk kezdeti
fázisában lévő, friss tudományos fokozatot szerzett (illetve azt rövid időn belül megszerző) fiatalok
támogatásával.

13,0

A kutatási témapályázatok célja a kutatói kiválóság megerősítése – tematikus megkötés nélkül –
olyan kutatói kezdeményezésű, ígéretes alapkutatási projektek támogatásával, amelyekből
világviszonylatban is kiemelkedő tudományos eredmények várhatók, növelve ezzel a hazai kutatók és
kutatási intézmények nemzetközi elismertségét. A posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program
a jelentős kutatási eredményt felmutató országokban bevett gyakorlatnak megfelelően a kutatói
életpálya kezdetén járó kiváló kutatók támogatását célozza meg két lépcsőben. Az egyik alprogram
a friss posztdoktorok kutatói pályán történő elindulását segíti. A másik alprogram célja – tematikus
megkötés nélkül – a fiatal kutatók posztdoktori időszakuk után kezdeményezett kutatásának
támogatása a kiemelkedő tudományos eredmények elérése érdekében. További cél, hogy támogassa
a nemzetközi kutatási infrastruktúrák (KI) által nyújtott kutatási és mérési lehetőségek hazai kutatók
általi kihasználását – különösen azon infrastruktúrák esetében, amelyekhez Magyarország teljes
jogú tagként csatlakozott –, másrészt támogassa a jelentős hazai kutatási infrastruktúrák nemzetközi
kutatók általi kihasználását, elősegítve ezzel a nemzetközi vérkeringésbe való bekapcsolódásukat és
a tudásáramlást.

1,0

A program célja a hazai tudományos kutatói közösség nemzetközi vérkeringésbe történő
bekapcsolódásának ösztönzése: hazai közfinanszírozású támogatás igénybevételével elért kutatási
eredmények nemzetközi tudományos konferencián való bemutatásának, tudományos cikk vagy
könyv formájában való megjelentetésének támogatása, hazai rendezésű nemzetközi konferenciák
támogatása, a nemzetközi tudományos szervezetekben való részvétel ösztönzése.
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Kutatási Alaprész

13.
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19.

Élvonal – Kutatási Kiválósági Program

20.

Kooperatív Doktori Program

21.

0,55

0,6

1,0

A program az eredményeikkel korábban már nemzetközi hatást kiváltó kutatók és kutatócsoportjaik
számára nyújt támogatást, a legnagyobb presztízsű tudományos folyóiratokban, az adott területen
a felső öt százalékban megjelenő, sokszor használt és idézett kutatási eredmények létrehozásának
kiemelt támogatását célozza.

3,0

A program a legdinamikusabb alkotási szakaszban lévő, kiváló, a nemzetközi tudományos világ
élmezőnyébe tartozó kutatókat ösztönzi, akik szakterületük formálóiként, iskolateremtő vezető
kutatóként ígéretes kutatási projektjeik megvalósításával hozzájárulnak Magyarország fejlett
országokhoz történő felzárkózásához. A program európai szinten is különleges, mivel az EU kutatási
támogatások „kiválósági pecsét” – „seal of excellence” logikáját követi.

4,12

8,762

Kutatási Alaprész részösszeg

18,92

105,762

22.

Az alaprészek 2021. évi új kifizetési
kötelezettsége

46,42

23.

2021. évi pályázatok keretösszege

1214

18.

Nemzetközi hatású kiemelkedő
eredményeket elért kutatócsoportok
támogatása

A Kooperatív Doktori Program célja, hogy a kutatás-fejlesztés-innováció területén tovább bővítse
azon munkavállalók létszámát – elsődlegesen az MTMI (matematikai, természettudományi,
műszaki és informatikai) területeken –, akik szakmai ismereteiket a legfrissebb tudományos
kutatási eredményekkel kívánják gyarapítani, és elkötelezettek tudásuk társadalmi és gazdasági
hasznosításában.

182,292
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A Kormány 1078/2021. (II. 27.) Korm. határozata
a szabályozott piacra bevezetett értékpapírokra vonatkozó éves pénzügyi jelentés egységes elektronikus
beszámolási formátumban való közzétételének feltételes halasztásáról
A Kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy az elfogadás alatt álló, a Covid19-világjárványt követő helyreállítás elősegítése
érdekében az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő
bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. június 14-i
2017/1129/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az uniós helyreállítási tájékoztató és a pénzügyi közvetítőkre vonatkozó
célzott kiigazítások tekintetében történő, valamint a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos
információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló,
2004. december 15-i 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (a továbbiakban: Irányelv) az egységes elektronikus
beszámolási formátum éves pénzügyi beszámolók elkészítéséhez való használata tekintetében történő módosításáról szóló
európai parlamenti és tanácsi rendelet tervezetében foglaltakra tekintettel
1. tájékoztassa az érintetteket arról, hogy Magyarország él azon lehetőséggel, hogy a szabályozott piacra
bevezetett értékpapírok kibocsátói a 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az egységes
elektronikus beszámolási formátumot meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő
kiegészítéséről szóló, 2018. december 17-i 2019/815/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek az Irányelv
4. cikk (7) bekezdésében foglalt rendelkezésére figyelemmel megalkotott – az éves pénzügyi jelentés egységes
elektronikus beszámolási formátumban való elkészítésére vonatkozó – előírásokat a 2021. január 1-jén kezdődő
pénzügyi évekre alkalmazzák;
2. az éves pénzügyi jelentés egységes elektronikus beszámolási formátumban való elkészítésére vonatkozó előírások
kötelező alkalmazásának Magyarország általi halasztásáról tájékoztassa az Európai Bizottságot.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1079/2021. (II. 27.) Korm. határozata
egyes települési önkormányzatok fejlesztési és működési feladatainak támogatásáról, helyi
önkormányzatokat érintő kormányhatározat módosításáról
1. A Kormány
a)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi
XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének
a 12. Települési önkormányzatok fejlesztési, működési feladatainak támogatása címmel és az 1. mellékletben
meghatározott alcímekkel történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
b)
az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a települési önkormányzatok
támogatása érdekében – elrendeli 1 292 046 000 forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő
támogatásai cím, 1. A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása alcím terhére,
a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 12. Települési önkormányzatok fejlesztési,
működési feladatainak támogatása cím 1. melléklet szerinti alcímei javára, az ott meghatározott célok
megvalósítása érdekében, a 2. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
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c)

egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, az abban
meghatározott támogatási célra, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül vissza nem térítendő egyedi
támogatást nyújtson az 1. melléklet szerinti önkormányzatok részére támogatási előlegként, a támogatás
felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;
d)
egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3. pont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói okirat
kiadását követően folyósítsa az 1. melléklet szerinti települési önkormányzatok számára.
2. A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból
történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás
engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről
és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat 4. mellékletében foglalt
táblázat „Támogatási cél” oszlop 2. sorában az „óvoda felújításának támogatása” szövegrész helyébe az „óvoda
építésének támogatása” szöveg lép.
3. Az egyes térségi fejlesztési igények támogatásáról szóló 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt
táblázat „Támogatási cél” oszlop 38. sorában a „temető felújítása (kápolna- és kerítésfelújítás)” szövegrész helyébe
a „temető felújítása, új ravatalozó építése” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1079/2021. (II. 27.) Korm. határozathoz
Alcímszám

Alcímnév

Támogatási összeg
(forint)

Támogatási cél

1.

Aszófő Község Önkormányzata fejlesztési
feladatainak támogatása

230 000 000

többfunkciós önkormányzati épület
építése

2.

Balatonszepezd Község Önkormányzata
településüzemeltetési feladatainak támogatása

15 000 000

munkagépek beszerzése

3.

Budapest V. kerület Belváros–Lipótváros
Önkormányzata feladatainak támogatása

90 990 000

Idősügyi Infokommunikációs
Program folytatása érdekében
támogatás nyújtása

4.

Budapest XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzata fejlesztési feladatainak
támogatása

225 000 000

önkormányzati fejlesztések
kiegészítő munkáinak támogatása

5.

Cserkút Község Önkormányzata
szennyvízelvezetési feladatainak támogatása

173 000 000

szennyvízelvezetési feladatok
megvalósítása

6.

Gánt Község Önkormányzata feladatainak
támogatása

156 158 000

tartozások rendezése

7.

Hajós Város Önkormányzata ivóvíz-ellátási
feladatainak támogatása

25 000 000

új ivóvízkút létesítése

8.

Óbánya Község Önkormányzata ivóvíz-ellátási
feladatainak támogatása

80 000 000

új ivóvízkút létesítése

9.

Simontornya Város Önkormányzata
ivóvíz-ellátási feladatainak támogatása

36 018 000

új ivóvízkút létesítése

10.

Szenna Község Önkormányzata ivóvíz-ellátási
feladatainak támogatása

6 350 000

ivóvízkút felújítása

11.

Szokolya Község Önkormányzata bölcsőde és
óvoda beruházásának támogatása

143 784 000

bölcsőde- és óvodafejlesztés
többletkiadásainak támogatása,
kapacitásbővítés

12.

Tenk Község Önkormányzata feladatainak
támogatása

110 746 000

tartozás rendezése

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
szám szám szám cím cím
előir.
név
csop. szám szám
szám
IX.

380073
391251
391262

2
12

1
1

391273

2

391284

3

391295

4

391373

5

391306

6

391317

7

391328

8

391339

9

391340

10

391351

11

K5
K8
K8
K5
K8
K8
K5
K8

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Helyi önkormányzatok támogatásai
A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Települési önkormányzatok fejlesztési, működési feladatainak támogatása
Aszófő Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Balatonszepezd Község Önkormányzata településüzemeltetési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Budapest V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Cserkút Község Önkormányzata szennyvízelvezetési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Gánt Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Hajós Város Önkormányzata ivóvíz-ellátási feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8
K8
K8
K8

391362
12
K5
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-1 292 046 000
230 000 000
15 000 000
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2. melléklet az 1079/2021. (II. 27.) Korm. határozathoz

90 990 000
225 000 000
173 000 000
156 158 000
25 000 000

Óbánya Község Önkormányzata ivóvíz-ellátási feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Simontornya Város Önkormányzata ivóvíz-ellátási feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Szenna Község Önkormányzata ivóvíz-ellátási feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Szokolya Község Önkormányzata bölcsőde és óvoda beruházásának támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Tenk Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb működési célú kiadások

80 000 000
36 018 000
6 350 000
143 784 000
110 746 000

forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
szám szám szám cím cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

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 Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
szám szám szám cím cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

Cím
név

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

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

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

Összesen

I.n.év
1 292 046 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

1 292 046 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1080/2021. (II. 27.) Korm. határozata
egyes víziközmű-beruházások megvalósításához szükséges kormányhatározatok módosításáról
1. A komáromi ipari park víziközmű-hálózat fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1050/2020. (II. 18.)
Korm. határozat [a továbbiakban: 1050/2020. (II. 18.) Korm. határozat] 3. és 3a. pontja helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
(A Kormány)
„3. egyetért a Beruházás megvalósítása érdekében a víziközmű-hálózatokhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztéssel
összefüggő feladatok elvégzésével, valamint a megvalósításukhoz szükséges 12 141 212 951 forint biztosításával;
3a. egyetért a Beruházás megvalósításához kapcsolódó fejlesztések komplex előkészítése, megvalósítása és
az ezekkel összefüggő feladatok elvégzése érdekében a források alábbi ütemezésével:
a) a 2020. évben 8 637 728 554 forint,
b) a 2021. évben 3 503 484 397 forint;”
2. Az 1050/2020. (II. 18.) Korm. határozat a következő 3b. és 3c. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„3b. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával a Beruházás
megvalósításához kapcsolódó fejlesztések komplex előkészítése, megvalósítása és az ezekkel összefüggő feladatok
elvégzése érdekében – a 2020. évben már biztosított és a 2021. évi központi költségvetésben már szereplő
forrásokon felül – gondoskodjon a központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet,
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 35. Energetikai és fenntarthatósági ágazati feladatok alcím,
3. Fenntarthatósági feladatok és közmű-szolgáltatások jogcímcsoport javára a 2021. évben 349 184 397 forint forrás
biztosításáról;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
3c. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
jóváhagyja, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter a 2. pont a) és b) alpontja szerinti fejlesztések
megvalósítása érdekében legfeljebb 12 135 145 378 forint kötelezettséget vállaljon;”
3. Az 1050/2020. (II. 18.) Korm. határozat 4a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„4a. egyetért azzal, hogy a 2. pont a) és b) alpontja szerinti fejlesztés megvalósítása érdekében az innovációért és
technológiáért felelős miniszter támogatási szerződést kössön Komárom Város Önkormányzatával, az ÉDV Zrt.-vel
és az NFP Nonprofit Kft.-vel mint Kedvezményezettekkel, azzal, hogy a támogatás felhasználásának határideje
2023. december 31. napja;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a forrás rendelkezésre állását követően azonnal”
4. A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra-fejlesztéseiről szóló
1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat] 1.10. alpontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„1.10. egyetért a gödi ipari-innovációs fejlesztési területhez kapcsolódó – 2. melléklet szerinti – víziközműhálózatokhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő feladatok elvégzésével, valamint a megvalósításukhoz
szükséges 32 254 575 648 forint biztosításával;”
5. Az 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat a következő 1.10a. alponttal egészül ki:
(A Kormány)
„1.10a. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával
az 1.10. alpontban foglalt fejlesztések komplex előkészítése, megvalósítása és az ezekkel összefüggő feladatok
elvégzése érdekében gondoskodjon az 1.10. pontban foglalt feladat ellátására szolgáló előirányzat javára
a) a 2020. évben 1 021 910 700 forint,
b) a 2021. évben 21 561 621 843 forint,
c) a 2022. évben 6 385 331 070 forint,
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d) a 2023. évben 2 230 494 690 forint,
e) a 2024. évben 1 055 217 345 forint
forrás biztosításáról;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében azonnal
a b) alpont tekintetében a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során
a c)–e) alpont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során”
6. Az 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat 1.11. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„1.11. az Áht. 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy az innovációért és
technológiáért felelős miniszter az 1.10. alpontban foglalt fejlesztések megvalósítása érdekében legfeljebb
32 238 967 120 forint kötelezettséget vállaljon;”
7. Az 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat a következő 1.11a. alponttal egészül ki:
„1.11a. az Áht. 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva az 1.10. alpontban foglalt fejlesztések
komplex előkészítése, megvalósítása és az ezekkel összefüggő feladatok elvégzése érdekében a központi
költségvetés XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaságvédelmet
szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Gazdaságfejlesztési feladatok
jogcímcsoport, 3. Térségi fejlesztési feladatok jogcím terhére vállalható kötelezettségvállalás felső korlátját
a) a 2021. év vonatkozásában 21 550 846 420 forint,
b) a 2022. év vonatkozásában 6 382 140 000 forint,
c) a 2023. év vonatkozásában 2 229 380 000 forint,
d) a 2024. év vonatkozásában 1 054 690 000 forint
összegben állapítja meg.”
8. Az 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1080/2021. (II. 27.) Korm. határozathoz
„2. melléklet az 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozathoz
Víziközmű-hálózatokhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő feladatok
Sorszám

Projekt

1.

Vác Déli-Forte vízbázis területén található ivóvíztermelő kutak és a kutakat összekötő vezeték
rekonstrukciója

2.

Vác Déli-Forte vízbázis területén létrehozandó vízkivételi mű és egy Ultraszűrő rendszert tartalmazó
vízkezelő technológia kialakítása

3.

Vác Déli-Forte vízbázis és a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület közötti vízvezetékek építése

4.

A gödi ipari-innovációs fejlesztési területen keletkező kommunális és ipari szennyvizek teljes körű
tisztítása

5.

A gödi ipari-innovációs fejlesztési terület és a váci szennyvíztelep közötti szennyvízvezeték építése
”

1220

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 31. szám

A Kormány 1081/2021. (II. 27.) Korm. határozata
a külpiaci mintafarm-hálózat létrehozásáról és az első ütemében megvalósítandó projektről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy Magyarország az agrár- és élelmiszerpiaci, valamint környezettechnológiai, üzleti és oktatási,
tudományos és fejlesztési együttműködések megerősítése céljából mintafarm-hálózatot hozzon létre, különös
tekintettel az afrikai kontinensre;
2. felhívja az agrárminisztert, hogy a külgazdasági és külügyminiszterrel egyeztetve, a mintafarm-hálózat koordinátor
szervezetével írja alá a mintafarm-hálózat első ütemében a kenyai mintafarm létrehozását és fenntartását célzó
indikátorokat és azok monitoring rendszerét is tartalmazó támogatói okiratot;
Felelős:
agrárminiszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2021. május 31.
3. felhívja az agrárminisztert, hogy a 2. pont szerinti mintafarm hatékony működése érdekében a növényfajta
kísérletek, a vetőmagok és vegetatív szaporítóanyagok, növényvédő szerek, termésnövelő anyagok, a mintafarmon
bemutatásra kerülő egyéb agrár- és élelmiszeripari termékek, valamint a mezőgazdasági és környezetügyi
technológiák helyi regisztrációjának és forgalomba hozatalának elősegítése érdekében kössön megállapodást
az érintett állam hatóságaival;
Felelős:
agrárminiszter
Határidő:
folyamatos
4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a 2021–2024. évekre vonatkozóan a 2. pont szerinti mintafarm működése
fedezetének biztosítása érdekében gondoskodjon:
a)
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet
XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Ágazati szakmai és társadalmi
szervezetek támogatása alcím javára 49 100 000 forint,
b)
a 2022. évi központi költségvetés XII. Agrárminisztérium fejezetében 49 100 000 forint,
c)
a 2023. évi központi költségvetés XII. Agrárminisztérium fejezetében 49 100 000 forint,
d)
a 2024. évi központi költségvetés XII. Agrárminisztérium fejezetében 49 100 000 forint
rendelkezésre állásáról;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében a felmerülés ütemében
a b), c) és d) alpont tekintetében az adott év központi költségvetésének tervezése során
5. felhívja külgazdasági és külügyminisztert, hogy a 2021–2024. évekre vonatkozóan biztosítsa a Külgazdasági és
Külügyminisztériumnál jelentkező adminisztráció, valamint a külképviseleti közreműködés költségeinek fedezetét;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
6. felhívja az agrárminisztert, valamint a külgazdasági és külügyminisztert, hogy készítsenek a Kormány részére
a)
összefoglaló jelentést a 2. pont szerinti mintafarm pénzügyi és szakmai beszámolójáról,
b)
részletes jelentést a 2. pont szerinti mintafarm elért eredményeiről és tapasztalatairól, javaslatot téve
a hálózat jövőjére;
Felelős:
agrárminiszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében minden év április 30.
a b) alpont tekintetében 2022. június 30.
7. felhívja az agrárminisztert, a külgazdasági és külügyminisztert, a Miniszterelnökséget vezető minisztert,
az innovációért és technológiáért felelős minisztert, valamint az emberi erőforrások miniszterét, hogy
a mintafarmoknak helyt adó államokat célzó tudományos, nemzetközi fejlesztési, gazdasági jellegű projektjei
tervezése során építsen az e kormányhatározatban létrehozott kapacitásokra, törekedve a magyar projektek közötti
szinergiára.
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Felelős:

Határidő:

agrárminiszter
külgazdasági és külügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
emberi erőforrások minisztere
folyamatos

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1082/2021. (II. 27.) Korm. határozata
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, ingó vagyon
és vagyoni értékű jog 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 – tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy
az 1. mellékletben meghatározott egyházi fenntartókkal a tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő
bejegyzésére alkalmas szerződések megkötésre kerüljenek.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az e határozat közzétételét követő hatvan napon belül
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1082/2021. (II. 27.) Korm. határozathoz
Egyházi fenntartók tulajdonába kerülő ingatlanok jegyzéke
A

B

Ingatlan címe és helyrajzi száma

Tulajdonba vevő egyházi fenntartó neve és székhelye

1.

3882 Abaújkér, Sport utca 6.
hrsz. 300/2

Miskolci Egyházmegye
3526 Miskolc, Szeles utca 59.

2.

3881 Abaújszántó, Dobszai út 19.
hrsz. 826

Miskolci Egyházmegye
3526 Miskolc, Szeles utca 59.

3.

3873 Garadna, Petőfi út 38.
hrsz. 187/3

Miskolci Egyházmegye
3526 Miskolc, Szeles utca 59.

4.

3874 Hernádvécse, Kossuth utca 272-2.
hrsz. 272/3

Miskolci Egyházmegye
3526 Miskolc, Szeles utca 59.

5.

3718 Megyaszó, Fő út 7/A
hrsz. 468/1

Miskolci Egyházmegye
3526 Miskolc, Szeles utca 59.
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6.

3718 Megyaszó, Iskola út 3.
hrsz. 87

Miskolci Egyházmegye
3526 Miskolc, Szeles utca 59.

7.

3718 Megyaszó, Diófa út 21/A
hrsz. 830/3

Miskolci Egyházmegye
3526 Miskolc, Szeles utca 59.

8.

3718 Megyaszó, Esze Tamás út 79.
hrsz. 954

Miskolci Egyházmegye
3526 Miskolc, Szeles utca 59.

9.

3872 Novajidrány, Vizsolyi út 9.
hrsz. 488/5

Miskolci Egyházmegye
3526 Miskolc, Szeles utca 59.

10.

4063 Debrecen II. kerület, Arató utca 39.
hrsz. 67001/16

Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária körút 200.

11.

4063 Debrecen II. kerület, Arató utca 59.
hrsz. 67001/6

Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária körút 200.

12.

Debrecen I. kerület, Csongrád utca 14.
hrsz. 11738/491

Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária körút 200.

13.

Debrecen I. kerület, Csongrád utca 16.
hrsz. 11738/492

Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária körút 200.

14.

4031 Debrecen II. kerület, Kálmán utca 28.
hrsz. 18473

Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária körút 200.

15.

4030 Debrecen I. kerület, Ladik utca 1., A épület
hrsz. 14825/1

Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária körút 200.

16.

4030 Debrecen I. kerület, Pákász utca 11.
hrsz. 14598/82

Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária körút 200.

17.

4030 Debrecen I. kerület, Paprika utca 3.
hrsz. 30222/2

Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária körút 200.

18.

4030 Debrecen I. kerület, Poroshát utca 33.
4030 Debrecen I. kerület, Poroshát utca 35.
hrsz. 11904/7

Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária körút 200.

19.

Debrecen I. kerület, Sőrés utca 21.
hrsz. 12135

Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária körút 200.

20.

Debrecen II. kerület, Ibolya utca 22.
hrsz. 20159

Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
1146 Budapest, Hungária körút 200.

A Kormány 1083/2021. (II. 27.) Korm. határozata
a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-világjárvány vállalkozásokra gyakorolt gazdasági
hatásainak mérséklése érdekében szükséges további intézkedésekről
1. A Kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az intézményi kezességi díjtámogatások
finanszírozásához szükséges legfeljebb 2 360 000 000 forint többletforrás biztosításáról a Magyarország 2021. évi
központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaságvédelmet szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok
alcím, 2. Gazdaságfejlesztési feladatok jogcímcsoport, 2. Gazdaságfejlesztési programok jogcím javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 31. szám

1223

2. A kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának összegéről szóló 1778/2018. (XII. 21.) Korm. határozat
[a továbbiakban: 1778/2018. (XII. 21.) Korm. határozat] 2. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány
felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének
támogatása keretében)
„d) gondoskodjon a hitelintézetek által 2020. október 22. napjától kezdődően a Közlemény alapján az Európai
Bizottság határozataiban jóváhagyott határidőig kibocsátott, legfeljebb 10 év futamidejű, valamint
2021. március 1. napjától kezdődően a legfeljebb 15 év futamidejű beruházási célú új hitelek és hitelkiváltások
– ideértve a 2020. október 22. és 2021. február 28. között kibocsátott hitelek legfeljebb 15 év futamidőre történő
meghosszabbítását is, és ide nem értve a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukcióinak keretében, valamint
a b) és c) alpont alapján támogatott ügyleteket – kölcsönösszegére, azok teljes futamidejére a Garantiqa
Hitelgarancia Zrt. által vállalt kezességi díjakhoz évente, maximálisan 100 000 000 forint hitelösszeg esetén a teljes
hitelösszeg legfeljebb 1%-át kitevő mértékű garanciadíj-támogatás, 100 000 000 forintot meghaladó hitelösszeg
esetén a teljes hitelösszeg legfeljebb 2%-át kitevő mértékű garanciadíj-támogatás biztosításáról azzal, hogy
a garanciadíj-támogatást figyelembe véve 80%-os mértékű, tőkére vállalt készfizető kezesség esetén a mikro-, kis- és
középvállalkozások által fizetett éves kezességvállalási díj mértéke nem haladhatja meg a teljes hitelösszeg 1%-át,
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos”
3. Az 1778/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az 1. és 2. pont szerinti feladat végrehajtásához szükséges
költségvetési források rendelkezésre állásáról a 2021. és 2036. közötti időszakban;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2021. év tekintetében a felmerülés ütemében
a 2022–2036. évek tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során”
4. A Garantiqa Krízis Garanciaprogram kiterjesztésével kapcsolatos feladatokról szóló 1684/2020. (X. 21.)
Korm. határozat 1. pont 1.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„1.3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a Garantiqa Krízis Garanciaprogram Investment Hitelgarancia
bevezetésével az intézményi kezességi díjtámogatások és a gazdaságfejlesztést szolgáló feladatok finanszírozásához
szükséges költségvetési források rendelkezésre állásáról a 2022–2036 közötti időszakban;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2022–2036. évi központi költségvetés tervezése során”
5. A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint
nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen
Működő Részvénytársaság által megvalósított garanciakonstrukciók további támogatásával kapcsolatos
intézkedésekről szóló 1857/2020. (XI. 28.) Korm. határozat 1. pont b) alpontjában a „2 200 000 000 000” szövegrész
helyébe a „2 500 000 000 000” szöveg lép.
6. A Széchenyi Kártya Programmal kapcsolatos feladatokról szóló 1913/2020. (XII. 16.) Korm. határozat
[a továbbiakban: 1913/2020. (XII. 16.) Korm. határozat] 4–6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított
jogkörében eljárva a 2021. évben a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 6. Gazdaságvédelmet szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím,
2. Gazdaságfejlesztési feladatok jogcímcsoport, 2. Gazdaságfejlesztési programok jogcím terhére vállalható
kötelezettség mértékét a 2022–2036. közötti évekre az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a 2022. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 51 700 000 000 forint,
b) a 2023. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 43 700 000 000 forint,
c) a 2024. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 22 500 000 000 forint,
d) a 2025. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 12 000 000 000 forint,
e) a 2026–2036. évekre vonatkozó kötelezettségvállalások felső korlátja évente 9 500 000 000 forint;
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5. A Kormány a 4. pontban megállapított mértéken belül a gazdaságfejlesztést szolgáló feladatok finanszírozásához
vállalható kötelezettség mértékét az alábbiak szerint határozza meg:
a) a 2022. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 41 500 000 000 forint,
b) a 2023. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 35 500 000 000 forint,
c) a 2024. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 18 000 000 000 forint,
d) a 2025. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 9 000 000 000 forint,
e) a 2026–2036. évekre vonatkozó kötelezettségvállalások felső korlátja évente 7 000 000 000 forint;
6. A Kormány a 4. pontban megállapított mértéken belül az intézményi kezességi díjtámogatások finanszírozásához
vállalható kötelezettségek mértékét az alábbiak szerint határozza meg:
a) a 2022. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 10 200 000 000 forint,
b) a 2023. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 8 200 000 000 forint,
c) a 2024. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 4 500 000 000 forint,
d) a 2025. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 3 000 000 000 forint,
e) a 2026–2036. évekre vonatkozó kötelezettségvállalások felső korlátja évente 2 500 000 000 forint.”
7. Az 1913/2020. (XII. 16.) Korm. határozat 2. pontjában a „20 339 800 000” szövegrész helyébe a „21 839 800 000”
szöveg lép.
8. A határozat 4., 6. és 7. pontja a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1084/2021. (II. 27.) Korm. határozata
a kéményseprő-ipari szerv többletfeladatainak ellátásához kapcsolódó forrásbiztosításról
A Kormány
1. egyetért a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főváros közigazgatási területén jelentkező
kéményseprő-ipari tevékenységéhez kapcsolódó többletfeladat ellátásával összefüggő fejlesztésekkel;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a kéményseprő-ipari szerv többletfeladatainak ellátása érdekében gondoskodjon
932 000 000 forint többletforrás biztosításáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi
XC. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 12. BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság cím
javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. úgy határoz, hogy a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kéményseprő-ipari tevékenységéhez
kapcsolódó beszerzések lefolytatása során a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek
eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat 1. pontját nem kell alkalmazni.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 9/2021. (II. 27.) ME határozata
a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program monitoring bizottsága elnökének
felmentéséről és a monitoring bizottság elnökének kinevezéséről
1. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdése alapján
a)
Dányi Gábort a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program monitoring bizottsága elnöki
tisztségének ellátása alól – 2021. február 28-i hatállyal – felmentem, és
b)
Vartus Gergelyt, a Miniszterelnökség helyettes államtitkárát a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés
Operatív Program monitoring bizottsága elnökévé – 2021. március 1-i hatállyal – kinevezem.
2. Visszavonom a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program monitoring bizottsága elnökének
felmentéséről és a monitoring bizottság elnökének kinevezéséről szóló 61/2020. (VIII. 7.) ME határozatot.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Az igazságügyi miniszter 1/2021. (II. 27.) IM határozata
a veszélyhelyzet idejére eső időközi választásokra, valamint az országos és helyi népszavazásokra vonatkozó
átmeneti rendelkezésekről szóló 30/2021. (I. 29.) Korm. rendelet hatályvesztésének időpontjáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 11. §-a alapján, a veszélyhelyzet idejére eső időközi választásokra,
valamint az országos és helyi népszavazásokra vonatkozó átmeneti rendelkezésekről szóló 30/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése szerinti jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:
Megállapítom, hogy a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló törvény hatálybalépése időpontja mint
hatályvesztési feltétel 2021. február 22. napján 23 órakor – a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló
2021. évi I. törvény hatálybalépésével – bekövetkezett, ezáltal a veszélyhelyzet idejére eső időközi választásokra,
valamint az országos és helyi népszavazásokra vonatkozó átmeneti rendelkezésekről szóló 30/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet hatályvesztésének időpontja 2021. február 22. napja 23 óra, azaz kettőezerhuszonegy február
huszonkettedik napja huszonhárom óra.
		
		

Dr. Varga Judit s. k.,
igazságügyi miniszter
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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.

