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III. Kormányrendeletek

A Kormány 137/2021. (III. 23.) Korm. rendelete
egyes, az egészségügyi szolgáltatók irányításával összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról és 
a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek 
irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről szóló 
691/2020. (XII. 29.) 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,
a 8.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a  veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.)  
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a  továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt az  állami fenntartású, 
egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók irányításának a  veszélyhelyzetben alkalmazandó 
szabályairól szóló 507/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdés f ) pontja szerinti városi 
intézmény – a  rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél működtetett egészségügyi szolgáltató kivételével – 
a  területi illetékességi körébe tartozó önkormányzati fenntartású járóbeteg-szakellátó egészségügyi szolgáltató 
tekintetében
a) szakmai irányítási jogkört gyakorol,
b) felügyeli a járóbeteg-szakellátó szolgáltató működését,
c) javaslatot tesz az  országos kórház-főigazgató részére a  járóbeteg-szakellátó egészségügyi szolgáltató 

egészségügyi dolgozói és szakdolgozói jogszabályban meghatározott berendelésére.
 (2) Az  R1. 2.  § (1)  bekezdés e)  pontja szerinti irányító megyei intézmény hatásköre – a  koronavírus elleni védőoltási 

tevékenység szervezése és a  mentési tevékenység kivételével – az  R1.-ben meghatározottakon túl kiterjed 
az  illetékességi területén valamennyi egészségügyi tevékenység irányítására a  rendvédelmi feladatokat ellátó 
szerveknél működtetett egészségügyi szolgáltató által végzett rendvédelmi alapellátásba tartozó tevékenység 
kivételével. Így különösen
a) sürgősség esetén – az  illetékes városi intézmény egyidejű értesítése mellett – gyakorolja a  járóbeteg-

szakellátó egészségügyi szolgáltatók működésével összefüggésben az  (1)  bekezdésben meghatározott 
jogosultságokat,

b) a háziorvosi szolgáltatók tekintetében szakmai irányítási jogot gyakorol,
c) a háziorvosi szakképzettség mellett egyéb szakképzettséggel rendelkező háziorvosokat – a  védőoltási 

tevékenység sérelme nélkül – a  megyén belül működő, fekvőbeteg- vagy járóbeteg-szakellátást nyújtó 
egészségügyi intézményhez kirendelheti,

d) a pandémiás időszakban felmerülő egészségügyi kockázatok mérséklése érdekében javaslatokat 
fogalmazhat meg a megyei, fővárosi védelmi bizottságnak.

 (3) Budapest és Pest megye tekintetében az  irányító megyei intézmények (2)  bekezdés szerinti feladatok ellátására 
vonatkozó illetékességi területét az 1. melléklet tartalmazza.

 (4) Az  irányító megyei intézmény vezetője a veszélyhelyzet ideje alatt felmerülő egészségügyi kockázatok mérséklése 
érdekében az  irányító megyei intézménynél huszonnégy órás vezetői ügyeletet működtet. A  vezetői ügyelet 
kapcsolatot tart az Operatív Törzs Ügyeleti Központjával, az Országos Kórházi Főigazgatósággal, valamint az illetékes 
megyei, fővárosi védelmi bizottsággal. A  vezetői ügyelet működésének rendjét az  irányító megyei intézmény 
vezetője határozza meg azzal, hogy a  vezetői ügyeletben a  munkaidő-szervezésre vonatkozó jogszabályok 
keretei között, annak feltételei megléte esetén egyszerre legalább három, a  megyei intézménynél foglalkoztatott  
– az  egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.)  
Korm. rendelet 5. §-a szerinti – vezető részvételét kell biztosítani.
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 (5) A  Kormány külön rendeletben határozza meg a  honvédelmi miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi 
szolgáltató, valamint az  ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányítására alkalmazandó 
szabályokat.

2. § (1) A veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyi szolgáltató vezetője felel az általa vezetett intézmény, és az  irányított 
intézmények folyamatos, teljes körű, határidőben történő és valós adatszolgáltatásáért, a  vezetett és irányított 
intézmények ellenőrzéséért, amely feladatokat személyesen köteles irányítani.

 (2) A  veszélyhelyzet ideje alatt az  egészségügyi szolgáltató vezetője nyilvántartási rendszert működtet az  általa 
vezetett intézmény egészségügyi ellátásba bevonható intézményi kapacitásainak folyamatos, irányító szerv általi 
ellenőrizhetőségének érdekében. Az  egészségügyi szolgáltató vezetője a  nyilvántartott adatokban bekövetkezett 
változásokról az  1.  § szerinti irányító szerv vezetőjét az  adatváltozás nyilvántartásba vételét követő két órán belül 
tájékoztatja.

 (3) A  veszélyhelyzet ideje alatt az  egészségügyi szolgáltató vezetője köteles a  hatékony és összehangolt védekezés 
érdekében
a) az országos kórház-főigazgató védekezés megszervezésére vonatkozó utasításait végrehajtani,
b) folyamatos kapcsolatot tartani az  irányító szerv vezetőjével, az  Országos Mentőszolgálattal, valamint 

a megyei, fővárosi védelmi bizottsággal.
 (4) Az egészségügyi szolgáltató vezetője fegyelmi felelősséggel tartozik

a) az egészségügyi szolgáltató által kezelt beteg átadásának, átvételének jogszerűségéért, szabályszerűségéért, 
szakszerűségéért,

b) az  egészségügyi szolgáltató által végzett védőoltási tevékenység jogszerűségéért, szabályszerűségéért, 
szakszerűségéért,

c) az (1)–(3) bekezdésben foglaltak betartásáért.

3. §  A veszélyhelyzet ideje alatt az  egészségügyi szolgáltató vezetője – az  egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 
2020. évi C. törvény 4.  § (10)  bekezdésétől eltérően – a  koronavírussal fertőzött vagy fertőzésgyanús betegek 
ellátásához kapcsolódó gyógyító-megelőző tevékenységet korlátozás nélkül folytathatja.

4. §  A veszélyhelyzet ideje alatt az  egészségügyi intézmények az  egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének 
egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendeletben meghatározottaktól eltérően folyamatos 
munkarendben működnek.

5. §  A veszélyhelyzet ideje alatt az  egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről 
szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet szerinti minimumfeltételeknek történő megfelelés alól
a) városi egészségügyi intézmény tekintetében az irányító megyei intézmény,
b) megyei egészségügyi intézmény tekintetében az országos kórház-főigazgató
egyedileg, az érintett intézményi kör meghatározásával vagy az egészségügyi szolgáltatások meghatározott körére 
vonatkozóan felmentést adhat, meghatározva a teljesítendő szakmai minimumfeltételeket.

6. §  Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működtetője a  pandémiás helyzet egészségügyi kockázatainak 
mérsékléséhez szükséges mentési tevékenység megszervezése céljából megismerhetővé teszi az  állami 
mentőszolgálat számára az  egyes fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmények betegellátás céljára 
felhasznált kapacitásaira, valamint szabad kapacitásaira vonatkozó adatokat.

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő második napon lép hatályba.
 (2) A 8. § az e rendelet kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

8. § (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.
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9. §  A honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az  ennek irányítása 
alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről szóló 691/2020. (XII. 29.)  
Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység vezetője a veszélyhelyzet időszakában a pandémiával 
összefüggésben felmerülő egészségügyi kockázatok mérséklése érdekében huszonnégy órás vezetői ügyeletet 
működtet. A  vezetői ügyelet kapcsolatot tart az  Operatív Törzs Ügyeleti Központjával, az  Országos Kórházi 
Főigazgatósággal, valamint az illetékes védelmi bizottsággal. A vezetői ügyelet működésének rendjét a honvédelmi 
egészségügyi szolgáltató szervezeti egység vezetője határozza meg azzal, hogy a vezetői ügyeletben a munkaidő-
szervezésre vonatkozó jogszabályok keretei között, annak feltételei megléte esetén egyszerre legalább három fő 
vezető részvételét kell biztosítani.
(5) Az egyes, az egészségügyi szolgáltatók irányításával összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról és a honvédelemért 
felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az  ennek irányítása alá tartozó egyéb 
egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről szóló 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 137/2021. (III. 23.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ában foglaltakat megfelelően alkalmazni kell, azzal 
az  eltéréssel, hogy ahol egészségügyi szolgáltató vezetője szerepel, azon a  honvédelmi egészségügyi szolgáltató 
szervezeti egység vezetőjét kell érteni.”

10. §  Az R2. 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység vezetőjének vagy átruházott hatáskörben a  3.  § 
(3) bekezdése szerinti vezetőjének hatásköre – a koronavírus elleni védőoltási tevékenység szervezése és a mentési 
tevékenység kivételével – a  2.  mellékletben meghatározott illetékességi területén valamennyi egészségügyi 
tevékenység irányítására kiterjed. Így különösen
a) a járóbeteg-szakellátó egészségügyi szolgáltatók működésével összefüggésben, sürgősség esetén  
– az  illetékes városi intézmény egyidejű értesítése mellett – az  (1)  bekezdésben meghatározott jogosultságokat 
gyakorolja,
b) a háziorvosi szolgáltatók tekintetében szakmai irányítási jogot gyakorol,
c) a háziorvosi szakképzettség mellett egyéb szakképzettséggel rendelkező háziorvosokat – a  védőoltási 
tevékenység sérelme nélkül – a  megyén belül működő, fekvőbeteg- vagy járóbeteg-szakellátást nyújtó 
egészségügyi intézményhez kirendelheti,
d) a veszélyhelyzet időszakában a  pandémiával összefüggésben felmerülő egészségügyi kockázatok mérséklése 
érdekében javaslatokat fogalmazhat meg a megyei, fővárosi védelmi bizottságnak.”

11. §  Az R2. a következő 4/A. és 4/B. §-sal egészül ki:
„4/A.  § Az  1.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti egészségügyi szolgáltatók vezetői a  területi illetékességi körükbe 
tartozó önkormányzati fenntartású járóbeteg-szakellátó egészségügyi szolgáltató tekintetében
a) szakmai irányítási jogkört gyakorolnak,
b) felügyelik a járóbeteg-szakellátó szolgáltató működését,
c) javaslatot tesznek az  országos kórház-főigazgató részére a  járóbeteg-szakellátó egészségügyi szolgáltató 
egészségügyi dolgozói és szakdolgozói jogszabályban meghatározott berendelésére.
4/B. § A  veszélyhelyzet ideje alatt az  egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 
minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet szerinti minimumfeltételeknek történő megfelelés 
alól
a) az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató tekintetében a 3. § (3) bekezdése szerinti vezetője,
b) a honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység tekintetében az országos kórház-főigazgató 
egyedileg, az érintett intézményi kör meghatározásával vagy az egészségügyi szolgáltatások meghatározott körére 
vonatkozóan felmentést adhat, meghatározva a teljesítendő szakmai minimumfeltételeket.”

12. §  Az R2. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 137/2021. (III. 23.) Korm. rendelethez

Budapesten és Pest megyében működő egyes irányító megyei intézmények illetékességi területe

 1.  a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet:
a) Budapesten a VII., VIII, IX., X., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXIII. kerület
b) Pest megyében a Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, Vecsési 

járások
 2.  az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő:

a) Budapesten az I., II., III., XII. kerület
b) Pest megyében a Budakeszi, Pilisvörösvári, Szentendrei járások

 3.  a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház:
a) Budapesten a XI., XXII. kerület
b) Pest megyében az Érdi járás

2. melléklet a 137/2021. (III. 23.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység illetékességi területe

 1. Budapesten a IV., V., VI., XIII., XIV., XV., XVI. kerület
 2. Pest megyében az Aszódi, Dunakeszi, Gödöllői, Szobi, Váci járás”
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A Kormány 138/2021. (III. 23.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló  
501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet módosításáról

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

1. §  A veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló 501/2020. (XI. 14.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  jogosult az  (1) és (1a)  bekezdése szerinti kedvezményre vonatkozó igényét a  veszélyhelyzet idején 
alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet] 28. §-ában meghatározott időpontig jelezheti az elektronikus hírközlésről szóló 
törvény szerinti szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) felé.”

2. §  Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  szolgáltató a  kibocsátásra kerülő számlákban az  1.  § (1) és (1a)  bekezdése szerinti kedvezményt legkésőbb 
a  484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 28.  §-ában meghatározott dátumot követő hatodik hónap végéig jóváírja 
a kedvezményre jogosult részére.”

3. §  Az R. 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  tárgyhónapot megelőző igénybejelentés a  következő hónapokra vonatkozó kedvezmény jóváírására 
mindaddig jogosít, amíg annak a jogszabályi feltételei az adott jogosult vonatkozásában fennállnak.”

4. §  Hatályát veszti az R. 2. § (4) bekezdése.

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

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

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 5/2021. (III. 23.) NVTNM rendelete
a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának 
kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető 
tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló  
1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az  államot megillető tulajdonosi jogok és 
kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  A Rendelet 1. melléklet IV. pontjában foglalt táblázat A:4 mezőjében a „Duna Palota Kulturális” szövegrész helyébe 
a „Duna Művészegyüttes” szöveg lép.

3. §  Hatályát veszti a Rendelet 1. melléklet IV. pontjában foglalt táblázat 25. sora.

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

  Mager Andrea s. k.,
  nemzeti vagyon kezeléséért felelős 
  tárca nélküli miniszter

1. melléklet az 5/2021. (III. 23.) NVTNM rendelethez

A Rendelet 1. melléklet X. pontjában foglalt táblázat a következő 18. sorral egészül ki:

(A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége)

18.
Magyar Fejlesztésösztönző Iroda 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-380926 2022. december 31.
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Az agrárminiszter 12/2021. (III. 23.) AM rendelete
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes 
támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79.  § 
1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez 
teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges  
feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 
50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet módosítása

1. §  Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes 
Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre 
való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet
a) 1.  számú melléklet 2.1.  pontjában az „Öntözési célú vízhasználat” szövegrész helyébe az „Engedélyköteles 

öntözési célú vízhasználat” szöveg,
b) 2. számú mellékletében foglalt táblázat A:2 mezőjében az „Öntözési célú vízhasználatra” szövegrész helyébe 

az „Engedélyköteles öntözési célú vízhasználatra” szöveg,
c) 2. számú mellékletében foglalt táblázat D:2 mezőjében az „öntözési célú vízhasználathoz” szövegrész helyébe 

az „engedélyköteles öntözési célú vízhasználathoz” szöveg
lép.

2. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, 
valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes 
kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet módosítása

2. §  Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az  ahhoz 
kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) 
FM rendelet [a továbbiakban: 5/2015. (III. 13.) FM rendelet] 15. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a  mezőgazdasági termelő a  birtokon tartási kötelezettség ideje alatt megváltoztatja a  kérelmezett 
állatállomány tartási helyét, tenyészetét, akkor köteles azt a  változás bekövetkezésétől – tartási hely változtatása 
esetén az  állatállomány átszállításának napjától, tenyészet megváltoztatása esetén az  ENAR nyilvántartásban 
bejegyzett állatmozgás dátumától – számított tizenöt napon belül, ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton 
a Kincstár részére bejelenteni.”

3. §  Az 5/2015. (III. 13.) FM rendelet
a) 7.  § (2b)  bekezdésében az  „a tárgyévet követő év január 30-ig” szövegrész helyébe a  „tárgyév 

december 31-éig” szöveg,
b) 21. § (2) bekezdésében az „a kérelmezett állatállomány tartási helyét” szövegrész helyébe az „a kérelmezett 

állatállomány tartási helyét vagy tenyészetét” szöveg
lép.

3. A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló  
9/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

4. §  A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 
[a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
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5. §  A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet
a) 1. § 14. pontjában a „2020. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2022. december 31-éig” szöveg,
b) 2. § (2) bekezdésében a „2015–2020. évi támogatási keretösszegeket” szövegrész helyébe a „2021–2022. évi 

támogatási keretösszegeket” szöveg,
c) 9.  § (6a)  bekezdésében az  „a tárgyévet követő év január 31-éig” szövegrész helyébe a  „tárgyév 

december 31-éig” szöveg,
d) 14.  § (6)  bekezdésében az  „a Kincstár helyszíni ellenőrzés során” szövegrész helyébe az  „a  Kincstár 

a mezőgazdasági termelő által vagy a helyszíni ellenőrzés során” szöveg
lép.

6. §  Hatályát veszti a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 11. § (6) bekezdés e) pontja.

4. A fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 11/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

7. §  A fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 11/2015. (III. 13.) FM rendelet 4.  § (2)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) A  támogatás a  mezőgazdasági tevékenység megkezdésétől számított ötéves időtartamra nyújtható, amelyet 
a mezőgazdasági termelő legkésőbb a 2022. évi egységes kérelmében igényelhet.”

5. A mezőgazdasági kistermelői támogatásról szóló 16/2015. (IV. 9.) FM rendelet módosítása

8. §  A mezőgazdasági kistermelői támogatásról szóló 16/2015. (IV. 9.) FM rendelet 2. § (1) bekezdésében a „2020. évig” 
szövegrész helyébe a „2022. évig” szöveg lép.

6. Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral 
összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet módosítása

9. § (1) Az  elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a  vis maiorral összefüggő 
egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet [a továbbiakban: 94/2015. (XII. 23.) 
FM rendelet] 3. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A 2. § alkalmazása során a Kincstár különösen a következő eseményeket ismeri el:)
„l) a koronavírus-járvány miatt elrendelt kormányzati intézkedések (a továbbiakban: veszélyhelyzet alapjául szolgáló 
járványveszély) miatt bekövetkezett akadályoztatás.”

 (2) A 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet 3. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az (1) bekezdés g) és h) pontja alá tartozó, a végrehajtásban közreműködő szerv hatáskörén kívüli események 
a szolgáltató állatorvos által kiállított igazolással vagy laboratóriumi vizsgálattal igazolható.”

10. §  A 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet 6. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A 3. § (1) bekezdés g) és h) pontjában meghatározott esetben, ha a 3. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében 
nem szükséges az ott megjelölt végrehajtásban közreműködő szerv megkeresése, a bejelentéshez elektronikus úton 
mellékelni kell a szolgáltató állatorvos igazolása vagy az elvégzett laboratóriumi vizsgálatot igazoló dokumentum 
másolati példányát.”

11. §  A 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet 6/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6/A.  § (1) Kamarai meghatalmazott eljárása esetén, ha a  természetes személy ügyfél ügyfélkapuval nem 
rendelkezik, vagy ha ügyfélkapuval rendelkezik, és elektronikus úton úgy nyilatkozik, hogy postai úton történő 
közlést kér, akkor az ügyfél felé irányuló közlést postai úton kell megküldeni.
(2) A kamarai meghatalmazás benyújtása kapcsán a 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet szabályait kell alkalmazni.”

12. §  A 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet
a) 3. § (4) bekezdésében a „szakhatóságot” szövegrész helyébe a „végrehajtásban közreműködő szervet” szöveg,
b) 6.  § (2)  bekezdés b)  pontjában az  „esemény bekövetkezésének helyét, időpontját, az  esemény leírását” 

szövegrész helyébe az „esemény bekövetkezésének helyét, időpontját, időtartamát, továbbá az  esemény 
leírását” szöveg

lép.



1972 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 47. szám 

13. §  Hatályát veszti a 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet 6. § (6) és (7) bekezdése.

7. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből 
finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló  
22/2016. (IV. 5.) FM rendelet módosítása

14. §  Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a  központi költségvetésből finanszírozott egyes 
támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet [a továbbiakban: 
22/2016. (IV. 5.) FM rendelet] 2. § (6a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6a) A  szőlőültetvényekben végzett zöldszüretre igényelhető támogatásról szóló 22/2019. (V. 31.) AM rendelet 
1.  § b)  pontja szerinti intézkedésbe vont, zöldszürettel érintett területen termesztett minőségi- és egyéb 
borszőlőültetvény-kultúrára vonatkozóan
a) ha az ügyfél a zöldszürettel érintett kárenyhítési évben nem igényelt kárenyhítő juttatást, akkor a zöldszürettel 
érintett kárenyhítési év hozamát az  Mkk. tv. 2.  § 2a.  pontja szerinti, az  AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság által meghatározott, zöldszürettel érintett kárenyhítési év országos átlaghozama 
alapján a Kincstár állapítja meg,
b) ha az  ügyfél a  zöldszürettel érintett kárenyhítési évben igényelt kárenyhítő juttatást, akkor a  kárenyhítési 
hozzájárulás megfizetésével, valamint a  kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 
27/2014. (XI. 25.) FM rendelet [a továbbiakban: 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet] 7. § (5) és (6) bekezdésében foglaltak 
szerint a  kárenyhítő juttatás iránti kérelemben már kiszámított, zöldszürettel érintett kárenyhítési év hozamát kell 
figyelembe venni.”

15. §  A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § Az Mkk. tv. szerinti kockázatközösségi tag és a mezőgazdasági biztosítási szerződés díjához támogatást igénylő 
mezőgazdasági termelő az egységes kérelemben nyilatkozik
a) az érintett növénykultúra esetén a termesztés típusáról (fóliás vagy szaporítóanyag-célú termesztés) és
b) bejelentett ültetvény esetén a 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 4. § (13) bekezdése szerinti termőre fordulás tényéről.”

16. §  A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a  jogszerű földhasználattal kapcsolatos kétség a  mezőgazdasági őstermelők családi gazdaságában tag 
(a  továbbiakban: tag) ügyfelek által benyújtott ugyanazon, az  általuk alapított őstermelők családi gazdaságába 
bevitt földterületek vonatkozásában áll fenn, és a  jogszerű földhasználó az eljárási törvény 44. § (7) bekezdésének 
egyik pontja alapján sem állapítható meg, akkor a  jogszerű földhasználattal összefüggő adategyeztetés során azt 
kell igazolni, hogy
a) a  tag a  mezőgazdasági őstermelők családi gazdaságáról vezetett nyilvántartásban őstermelők családi 
gazdaságának képviselőjeként van bejegyezve, vagy az  őstermelők családi gazdaságának alapításáról szóló 
szerződésben képviselőként szerepel,
b) – ha az  a)  pontban foglalt feltétel nem áll fenn – a  tag az  őstermelők családi gazdaságának alapításáról szóló 
szerződésben foglaltak alapján a közös tevékenység nyereségéből és veszteségéből magasabb aránnyal részesül,
c) – ha az a) és a b) pontban foglalt feltételek nem állnak fenn – a tag az érintett tagok közül az általa az egységes 
kérelemben megjelölt további földterületek vonatkozásában nagyobb területen minősül földhasználati 
nyilvántartásba bejegyzett földhasználónak,
d) – ha az  a)–c)  pontban foglalt feltételek nem állnak fenn – a  tag az  adott földterület vonatkozásában az  előző 
évben jogszerű földhasználónak minősült.”

17. §  A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 23. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Ha az  ügyfél az  eljárási törvény 44.  § (6)  bekezdése szerinti igazolási kötelezettsége alapján a  földhasználata 
jogszerűségét igazoló, birtokában lévő valamennyi dokumentációt csatolja az egységes kérelméhez és az egységes 
kérelmén megtett nyilatkozatával tudomásul veszi, hogy a  jogszerű földhasználat igazolásával kapcsolatosan 
részére a Kincstár nem küld további felszólítást, a Kincstár az erre vonatkozó, további felhívás megküldését mellőzi.”
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18. §  A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 24. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  (3)  bekezdés szerinti jogosulatlan igénylés mindaddig fennáll, amíg valamelyik érintett ügyfél a  jogvita 
elbírálására egyébként illetékes hatóság vagy bíróság jogerős határozatával nem igazolja jogosultságát vagy 
az érintett ügyfelek együttesen nem helyesbítik a kérelmeiket.”

19. § (1) A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  bejelentett tábla tekintetében a  helyszíni ellenőrzés során mértnél nagyobb terület bejelentése esetén 
az  ugyanazon terménycsoportba tartozó egyéb tábla esetében a  helyszíni ellenőrzés során mértnél kisebb 
terület bejelentését együttesen, a  többletet és a  hiányt egybeszámítva kell figyelembe venni (a  továbbiakban: 
területkompenzációs mechanizmus). A  helyszíni ellenőrzésbe nem értendő bele az  a  mérés, amelynek 
eredményeként a bejelentett tábla egybeművelt tábla részeként kerül megállapításra.”

 (2) A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  területkompenzációs mechanizmusban azon támogatásra bejelentett tábla vehető figyelembe, amelynek 
megállapított területét az  (1)  bekezdés szerinti helyszíni ellenőrzés eredményeként vagy egyéb, az  (1)  bekezdés 
szerinti helyszíni ellenőrzés eredményét legalább megerősítő ellenőrzés eredményeként határozták meg.”

 (3) A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 26. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A területkompenzációs mechanizmust a 2. § (1) bekezdés b), c), e) és f ) pontjában meghatározott támogatások 
esetében kell alkalmazni.”

20. §  A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 27. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A kamarai meghatalmazott eljárása esetén a természetes személy ügyfél ügyfélkapuval nem rendelkezik, vagy 
ha ügyfélkapuval rendelkezik, és úgy nyilatkozik, hogy postai úton történő közlést kér, akkor ezen ügyfélhez szóló 
közléseket – a (4) bekezdésben foglalt esetek kivételével – postai úton kell megküldeni.
(3) A  kamarai meghatalmazott által képviselt természetes személy ügyfél az  elektronikus kapcsolattartástól eltérő 
kapcsolattartási formára irányuló nyilatkozatát – az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül vagy papír alapon 
megküldött nyilatkozatban – visszavonhatja.”

21. §  Hatályát veszti a 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 26. § (5) bekezdése.

8. Záró rendelkezések

22. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

9. Az Európai Unió jogának való megfelelés

23. §  Ez a rendelet
a) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű támogatásokra való 

alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendeletnek,
b) 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 
rendeletnek,

c) a  közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a  352/78/EGK, a  165/94/EK, 
a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,

d) a  közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a  mezőgazdasági termelők részére 
nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a  637/2008/EK és  
a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek,

e) a  közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a  mezőgazdasági termelők részére 
nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1307/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről és X.  mellékletének módosításáról szóló, 2014. március 11-i 
639/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek,



1974 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 47. szám 

f ) az  1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az  integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, 
a  kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a  közvetlen kifizetésekre, 
a  vidékfejlesztési támogatásokra és a  kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók 
tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló 
bizottsági rendeletnek,

g) az  1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az  integrált igazgatási 
és kontrollrendszer, a  vidékfejlesztési intézkedések és a  kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő 
megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek

történő megfelelést szolgálja.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

1. melléklet a 12/2021. (III. 23.) AM rendelethez
„1. melléklet a 9/2015. (III. 13.) FM rendelethez

Az egyes termeléshez kötött közvetlen támogatási jogcímekre vonatkozó  
2021–2022. évi támogatási keretösszegek (millió euró)

1.
A B C

Támogatási jogcím megnevezése 2021 2022

2. Anyatehéntartás 33,956 33,959

3. Hízottbikatartás  4,366  4,366

4. Tejhasznú tehéntartás 66,942 66,948

5. Anyajuhtartás 21,344 21,346

6. Cukorrépa termesztés  7,761  7,762

7. Rizstermesztés  1,941  1,941

8. Ipari zöldségnövény termesztés 11,135 11,135

9. Zöldségnövény termesztés  4,905  4,905

10. Ipari olajnövény termesztés  1,372  1,372

11. Extenzív gyümölcstermesztés  9,485  9,485

12. Intenzív gyümölcstermesztés  6,523  6,524

13. Szemes fehérjetakarmány-növény termesztés 13,056 13,057

14. Szálas fehérjetakarmány-növény termesztés 13,056 13,057
“
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Az agrárminiszter 13/2021. (III. 23.) AM rendelete
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2021. évi 
igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás 
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a), h) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79.  § 2.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E  rendelet alkalmazásában egységes kérelem az  1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 72.  cikk 
(1)  bekezdése alapján, a  640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 11.  cikke szerint benyújtásra 
kerülő kifizetési kérelem az elektronikusan és papír alapon benyújtott kérelemrészekkel együtt.

 (2) E  rendelet alkalmazása során az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a  központi költségvetésből 
finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.)  
FM rendelet (a továbbiakban: egységes kérelemről szóló FM rendelet) 1. §-ában meghatározott rendelkezéseket is 
alkalmazni kell.

2. § (1) E  rendelet hatálya az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a  továbbiakban: EMVA) finanszírozott 
2007–2013 programozási időszak következő támogatásaira terjed ki:
1.  az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó 

támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet alapján igénybe 
vehető támogatás,

2.  az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az  erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet [a továbbiakban: 124/2009. (IX. 24.) 
FVM rendelet] alapján igénybe vehető támogatás.

 (2) E  rendelet hatálya kiterjed továbbá az  EMVA-ból finanszírozott, a  2014–2020 programozási időszakban 
a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, következő kódszámú és megnevezésű intézkedésekre:
  1.  VP4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés,
  2.  VP4-11.1.1-11.2.1-15 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása,
  3.  VP5-8.1.1-16 Erdősítés támogatása,
  4.  VP4-4.4.1-16 Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások,
  5.  VP4-4.4.2.2-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése,
  6.  VP4-10.2.1.1-15 A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ 

megőrzése,
  7.  VP3-14.1.1-16 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás,
  8.  VP4-10.1.1-16 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés,
  9.  VP4-10.2.1.2-17 Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex situ 

vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása,
10.  VP5-8.4.1-16 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása,
11.  VP4-12.1.1-16 Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések,
12.  VP4-12.2.1-16 Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések,
13.  VP3-17.1.1-16 Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás,
14.  VP4-15.1.1-17 Erdő-környezetvédelmi kifizetések,
15.  VP5-8.2.1-16 Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása,
16.  VP5-8.3.1-17 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése,
17.  VP5-8.5.1-16 Az  erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó 

beruházások,
18.  VP3-14.1.1-18 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás,
19.  VP4-11.1.-11.2.-18 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása.

3. § (1) Egységes kérelemben kell bejelenteni a  2.  § (1) és (2)  bekezdésében felsorolt jogcímekre és intézkedésekre 
vonatkozó igényléseket.

 (2) Az egységes kérelem a 2. § (1) bekezdésében meghatározott jogcímek esetében kifizetési kérelemnek minősül.
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 (3) Az  egységes kérelem a  2.  § (2)  bekezdés 1–9., valamint 14–19.  pontja esetében kifizetési kérelemnek, 
a 10–13. pontja esetében támogatási és egyben kifizetési kérelemnek minősül.

 (4) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott jogcímek alapján igényelhető támogatások tekintetében e rendeletet a 2. § 
(1) bekezdésében meghatározott, egyes jogcímekre vonatkozó miniszteri rendeletekben eltérően nem szabályozott 
tárgykörökben kell alkalmazni.

4. § (1) Az  egységes kérelem tartalmára az  egységes kérelemről szóló FM rendelet szabályait kell alkalmazni azzal, hogy 
a bejelentett táblát az egységes kérelemről szóló FM rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti grafikus azonosításkor úgy 
kell megadni, hogy az nem metszheti a 2. § (2) bekezdés 1., 2., 4., 5., 8. és 19. pontja szerinti intézkedések esetén 
a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek határát sem.

 (2) A  124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet vonatkozásában az  ügyfélnek a  Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről 
szóló 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet (a továbbiakban: MePAR rendelet) szerinti fizikai blokk numerikus azonosításával, 
valamint az  erdőrészlet azonosító megjelölésével kell megadni a  területadatokat. Az  erdőállományok kézimunka-
igényes ápolási célprogram részterületen történő megvalósítása esetén az  ügyfélnek a  MePAR rendelet szerinti 
fizikai blokk numerikus, továbbá az erdőrészlet numerikus és grafikus azonosításával kell megadni a területadatokat.

 (3) A  2.  § (1)  bekezdés 1. és 2.  pontja szerinti jogcímek esetén a  124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet vonatkozásában 
kizárólag az  erdőállományok kézimunka-igényes ápolási célprogram részterületen történő megvalósítása esetén, 
az  ügyfélnek a  rendelkezésére álló, a  koordináták pontosságát alátámasztó mérési jegyzőkönyvnek megfelelő 
adatok feltüntetésével kell megadni a területadatokat.

 (4) A  2.  § (2)  bekezdés 1. és 8.  pontja szerinti intézkedések esetén az  agrotechnikai műveletekkel kapcsolatos 
bejelentést az ügyfélnek elektronikus úton, az egységes kérelem erre szolgáló elektronikus felületén kell megadni 
az intézkedésekre vonatkozó rendelkezések figyelembevételével.

5. § (1) A  2.  § (1)  bekezdésében meghatározott jogcímek esetében az  egységes kérelem benyújtásának szabályaira 
az egységes kérelemről szóló FM rendelet előírásait kell alkalmazni azzal, hogy
a) az  egységes kérelemről szóló FM rendelet 10.  § (5)  bekezdése szerinti, az  ügyfélre nézve terhelő 

megállapításokat tartalmazó jegyzőkönyvre vonatkozó észrevétel a 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja szerinti 
jogcímek esetében kizárólag az elektronikus űrlapkitöltő felületen nyújtható be,

b) az  egységes kérelem mellékleteit és a  mellékletekre vonatkozó adatváltozást a  2.  § (1)  bekezdés 1. és 
2. pontja szerinti jogcímek esetén az ügyfélnek az elektronikus űrlapkitöltő felületen kell benyújtania.

 (2) A 2. § (2) bekezdésében felsorolt intézkedések tekintetében az egységes kérelemről szóló FM rendelet 1., 3., 4. és 
9–27. §-át kell alkalmazni.

6. § (1) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott jogcímek esetében a kifizetésekre az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007.  
(IV. 17.) FVM rendelet, valamint a 2. § (1) bekezdésében felsorolt miniszteri rendeletek rendelkezéseit kell alkalmazni.

 (2) A  2.  § (2)  bekezdésében meghatározott intézkedésekkel kapcsolatos kifizetések tekintetében a  2014–2020 
programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 
szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint a 2. § (2) bekezdésében felsorolt kódszámú felhívások rendelkezései 
irányadók.

7. §  Az egységes kérelemről szóló FM rendelet előírásait kell alkalmazni
a) az egységes kérelem késedelmes benyújtására,
b) az egységes kérelem módosítására,
c) a hiánypótlásra,
d) az adatváltozás bejelentésére,
e) a másodvetés, zöldtrágyázás bejelentésére,
f ) az előzetes ellenőrzésre,
g) az adminisztratív és helyszíni ellenőrzésekre, valamint
h) – az 5. § (1) bekezdésében foglalt eltérésekkel – az elektronikus kapcsolattartás szabályaira.

8. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 47. szám 1977

9. §  Ez a rendelet
a) a  közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a  352/78/EGK, a  165/94/EK, 

a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásra 
vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról, az  1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek a  források és a  források 2014. évben történő elosztása tekintetében történő módosításáról, 
valamint a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek és az 1307/2013/EU, az 1306/2013/EU és az 1308/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek a  2014. évben való alkalmazásuk tekintetében történő módosításáról 
szóló, 2013. december 17-i 1310/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból 2021-ben 
és 2022-ben nyújtandó támogatásokra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról és 
az  1305/2013/EU, az  1306/2013/EU és az  1307/2013/EU rendeletnek a  források és a  2021-ben és 2022-ben 
való alkalmazás tekintetében, valamint az  1308/2013/EU rendeletnek a  források és az  ilyen támogatások 
2021-re és 2022-re vonatkozó elosztása tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. december 23-i 
2220/2020/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

d) az  1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az  integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, 
a  kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a  közvetlen kifizetésekre, 
a  vidékfejlesztési támogatásokra és a  kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók 
tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló 
bizottsági rendelet,

e) az  1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az  integrált igazgatási 
és kontrollrendszer, a  vidékfejlesztési intézkedések és a  kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő 
megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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A honvédelmi miniszter 10/2021. (III. 23.) HM rendelete
az állami repülések céljára kijelölt légterekben végrehajtott repülések szabályairól szóló  
3/2006. (II. 2.) HM rendelet módosításáról

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74.  § (2)  bekezdés m)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107.  §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva 
– a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116.  § 18.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró közlekedésért felelős miniszterrel, valamint a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. 
(V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 20.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró rendészetért felelős miniszterrel 
egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  Az állami repülések céljára kijelölt légterekben végrehajtott repülések szabályairól szóló 3/2006. (II. 2.) HM rendelet 
(a továbbiakban: HM rendelet) 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„33.  § (1) Budapest FIR-ben pilóta nélküli állami légijárművel a  magyar légtér igénybevételéről szóló 
kormányrendeletben meghatározottak szerint lehet repülést végrehajtani.
(2) Az állami repülések céljára kijelölt légtérben a pilóta nélküli állami légijármű a repülőtérrendben, veszélyes légtér 
esetén a lőtérhasználati utasításban rögzített részletes eljárások alapján vagy eseti légtérben üzemeltethető.”

2. §  A HM rendelet 84. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„3. Állami repülések céljára kijelölt légtér: az  állami célú légi közlekedés által speciális szabályok alapján igénybe 
vett meghatározott kiterjedésű légtér, amely lehet katonai repülőtéri irányítói körzet (MCTR), katonai közelkörzeti 
irányítói körzet (MTMA), időszakosan korlátozott légtér, veszélyes légtér, csökkentett koordinációs légtér és előzetes 
koordinációs légtér.”

3. §  A HM rendelet
a) 4. § (3) bekezdés c) pont cd) alpontjában a „személyzet nélküli állami légi jármű” szövegrész helyébe a „pilóta 

nélküli állami légijármű” szöveg,
b) 22.  § (7)  bekezdésében a  „Magyar Honvédség, valamint a  katonai légügyi hatóság” szövegrész helyébe 

a „honvédelmi szervezet” szöveg,
c) 32. §-át követő alcím címében a „Személyzet” szövegrész helyébe a „Pilóta” szöveg,
d) Mellékletében foglalt táblázatban a „Személyzet nélküli állami légi jármű” szövegrész helyébe a „Pilóta nélküli 

állami légijármű” szöveg
lép.

4. §  Hatályát veszti a HM rendelet
a) 50. §-a,
b) 52. §-a,
c) 84. § 50. pontja.

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1132/2021. (III. 23.) Korm. határozata
a H8 Budapest–Gödöllő és a H9 Budapest-Cinkota–Csömör HÉV-vonalszakaszok korszerűsítéséről és 
az Örs vezér terén az M2 metróvonallal történő összekötéséről, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési 
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 
módosításáról

 1. A Kormány – a  Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa javaslata, a  kiemelt budapesti közösségi fejlesztések 
megvalósításának támogatása keretében, valamint a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai 
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.  rendelet 
[a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 4. § (1) bekezdés c) pontja alapján –
a) összhangban a  budapesti elővárosi gyorsvasúti vonalak (HÉV) egységes rendszerben történő fejlesztéséről 

szóló 1565/2018. (XI. 10.) Korm. határozatban meghatározott célokkal egyetért a  Gödöllő–Mogyoród– 
Kerepes–Kistarcsa–Budapest  (H8) és Csömör–Cinkota  (H9) HÉV-vonalak Budapesten kívüli és budapesti 
szakasza korszerűsítése, valamint az  Örs vezér terén az  M2  metróvonallal történő összekötése, továbbá 
a  metró és elővárosi vasúti üzemre képes járművek beszerzése [a  továbbiakban: Gödöllői HÉV  (H8) és 
Csömöri HÉV (H9) vonalszakaszok korszerűsítése és M2 metróvonallal történő összekötése, valamint metró és 
elővárosi vasúti üzemre képes járművek beszerzése] előkészítésével;

b) egyetért a Gödöllői HÉV (H8) és Csömöri HÉV (H9) vonalszakaszok korszerűsítése és M2 metróvonallal történő 
összekötése, valamint metró és elővárosi vasúti üzemre képes járművek beszerzése előkészítése érdekében 
a Budapest Főváros Önkormányzata által megkezdett „M2-es metró és a Gödöllői HÉV összekötése, valamint 
a  rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása projekt” (a  továbbiakban: Projekt) állami fejlesztésként történő 
folytatásával;

c) a  Gödöllői HÉV  (H8) és Csömöri HÉV  (H9) vonalszakaszok korszerűsítése és M2  metróvonallal történő 
összekötése, valamint metró és elővárosi vasúti üzemre képes járművek beszerzése előkészítésének 
folytatása érdekében felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és felkéri Budapest főpolgármesterét, 
hogy folytassanak egyeztetéseket a  Projekthez kapcsolódó tervezési Keretmegállapodás és a  hatályban 
lévő Egyedi Szerződések átruházási lehetőségéről, és törekedjenek ezek átruházását lehetővé tevő 
szerződéses keret megteremtésére, továbbá gondoskodjanak az  eddig megszerzett hatósági engedélyek, 
illetve elkészült tervezési dokumentumok – valamennyi, a  továbbtervezés lehetőségét biztosító joggal 
együttesen – Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (a  továbbiakban: BKK Zrt.) által a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt.) részére történő 
– lehetőség szerint – térítésmentes átadásáról;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2021. május 31.

d) felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert és a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli 
minisztert, hogy az  innovációért és technológiáért felelős miniszterrel együttműködve a  Gödöllői HÉV  (H8) 
és Csömöri HÉV (H9) vonalszakaszok korszerűsítése és M2 metróvonallal történő összekötése, valamint metró 
és elővárosi vasúti üzemre képes járművek beszerzése előkészítési feladatait a  BFK Budapest Fejlesztési 
Központ Nonprofit Zrt. mint Konzorciumvezető és a  MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság konzorcium útján – a BKK Zrt. bevonásával – valósítsák meg;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: 2023. december 31.
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e) a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 44/C. § (3) bekezdése alapján egyetért a „Gödöllői HÉV (H8) és Csömöri HÉV 
(H9) vonalszakaszok korszerűsítése és az Örs vezér terén az M2 metróvonallal történő összekötése, valamint 
metró és elővárosi vasúti üzemre képes járművek beszerzése előkészítése” kiemelt projektnek – összesen 
nettó 4  622  033  269  forint költséggel – az  Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési 
keretében előkészítési célú projektként történő nevesítésével;

f ) felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter 
egyetértésével – gondoskodjon a „Gödöllői HÉV  (H8) és Csömöri HÉV  (H9) vonalszakaszok korszerűsítése 
és az  Örs vezér terén az M2  metróvonallal történő összekötése, valamint metró és elővárosi vasúti 
üzemre képes járművek beszerzése előkészítése” kiemelt projekt támogatási szerződésének az  Integrált 
Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének 1.  melléklet szerinti módosítása alapján 
történő megkötéséről;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 

Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2021. július 31.

g) felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy 
amennyiben a  Gödöllői HÉV  (H8) és Csömöri HÉV  (H9) vonalszakaszok korszerűsítése és M2 metróvonallal 
történő összekötése, valamint metró és elővárosi vasúti üzemre képes járművek beszerzése előkészítése 
támogatásához a  rendelkezésre álló támogatási kereten felüli nettó 4 622 033 269 forint összegű 
többletkötelezettség-vállalás nem szükséges az  Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program teljes 
forrásfelhasználásához, gondoskodjanak annak a  2021–2027 közötti európai uniós programozási időszak 
forrásai terhére történő átcsoportosításról és az európai uniós források terhére történő elszámolásáról;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 

Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2023. december 31.

h) felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert és az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, 
hogy tegyenek javaslatot a  Gödöllői HÉV (H8) és Csömöri HÉV (H9) vonalszakaszok korszerűsítése és 
M2 metróvonallal történő összekötése, valamint metró és elővárosi vasúti üzemre képes járművek beszerzése 
megvalósításának a megfelelő európai uniós operatív programban történő nevesítésére.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 

innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a programok elfogadását követően azonnal

 2. Az  Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. 
(V. 18.) Korm. határozat a  [továbbiakban: 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat] 2.  melléklete az  1.  melléklet szerint 
módosul.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1132/2021. (III. 23.) Korm. határozathoz

Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 109. sorral egészül ki:

[A B C D E

1.
Felhívás 

azonosító jele
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív 

támogatási kerete 

(Mrd Ft)

Szakmai elvárások]

109. IKOP-3.1.0-15

Gödöllői 
HÉV (H8) és 

Csömöri HÉV (H9) 
vonalszakaszok 

korszerűsítése és 
az Örs vezér terén 

az M2 metróvonallal 
történő 

összekötése, 
valamint metró 

és elővárosi 
vasúti üzemre 

képes járművek 
beszerzése 

előkészítése

BFK Nonprofit Zrt. 
(konzorciumvezető) 

és a MÁV-HÉV 
Helyiérdekű Vasút 

Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

konzorcium

4,63 
(becsült 

támogatási 
intenzitás: 100%)

A Gödöllői HÉV (H8) és 
Csömöri HÉV (H9) HÉV-vonalak 
rekonstrukciójának
és az Örs vezér terén 
az M2 metróvonallal történő 
összekötésének teljes körű 
előkészítése, a kivitelezésre 
irányuló közbeszerzési 
eljárás megindításához 
szükséges tartalmú és 
részletezettségű terveinek, 
tenderdokumentációjának 
elkészítése, továbbá a fejlesztéshez 
illeszkedő metró és elővárosi 
vasúti üzemre képes járművek 
beszerzésének előkészítése.
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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.
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