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III. Kormányrendeletek

A Kormány 416/2021. (VII. 14.) Korm. rendelete
a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (1b)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet] 14. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  (1)  bekezdés szerint, vasúti vagy vízi személyforgalomban beléptetett, külföldről érkező nem magyar 
állampolgár a  Magyarország területén történő áthaladás során kizárólag az  áthaladáshoz elengedhetetlenül 
szükséges okból – így különösen egészségügyi okból, a  vasúti vagy a  vízi közlekedéssel összefüggően 
bekövetkezett műszaki vagy forgalomtechnikai okból, valamint átszállás érdekében – állhat meg, és a (7) bekezdés 
szerint meghatározott idő – de legfeljebb 24 óra – alatt köteles elhagyni Magyarország területét.
(7) Az  országos rendőrfőkapitány a  közforgalmú menetrendekre is figyelemmel meghatározza, és a  rendőrség 
hivatalos honlapján közzéteszi a  vasúti és a  vízi átutazó személyforgalom be- és kilépésére szolgáló 
határátkelőhelyeket és a Magyarország elhagyására rendelkezésre álló időkeretet.”

 (2) A 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet
a) 14.  § (1)  bekezdésében az „állampolgár személyforgalomban” szövegrész helyébe az „állampolgár közúti, 

vasúti vagy vízi személyforgalomban” szöveg,
b) 14. § (3) és (4) bekezdésében az „Az (1) bekezdés szerint beléptetett” szövegrész helyébe az „Az (1) bekezdés 

szerint, közúti személyforgalomban beléptetett” szöveg,
c) 18.  §-ában az „és a  14.  § (2)–(4)  bekezdése” szövegrész helyébe az „ , a  14.  § (2)–(4)  bekezdése és a  14.  § 

(6) bekezdése” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 417/2021. (VII. 14.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő 
rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet és a honvédek jogállásáról szóló 
2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli intézkedésekről szóló  
548/2020. (XII. 2.) 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 során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő 
rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A veszélyhelyzet során a  személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések 
újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 17. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  (2)  bekezdéstől eltérően 2021. július 19-ét követően a  köztestületi ügy intézésével kapcsolatos eljárási 
cselekmény személyes jelenléttel lefolytatható.”

2. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli 
intézkedésekről szóló 548/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A honvédek jogállásáról szóló 2012.  évi CCV.  törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli intézkedésekről 
szóló 548/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A Hjt. 219. § (1) és (1c) bekezdésétől eltérően a Hjt. 214. § (1a) bekezdése szerinti önkéntes tartalékos katona 
számára a tényleges szolgálatteljesítésének jellegére tekintettel laktanyai elhelyezés is biztosítható.”

3. Záró rendelkezések

3. §  Ez a rendelet 2021. július 19-én lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 418/2021. (VII. 14.) Korm. rendelete
a hulladékgazdálkodási megfelelőségi véleményezési eljárásnak a veszélyhelyzet időszakában 
alkalmazandó egyes szabályairól

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  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 hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 92/F. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően 
a  Ht. szerinti közszolgáltató részére a  2020. évben kiállított és 2021. december 31. napját megelőzően lejáró 
megfelelőségi vélemény hatálya 2021. december 31.

 (2) A  Ht. 92/F.  § (2)  bekezdésétől eltérően az  a  gazdálkodó szervezet, amely közszolgáltatói vagy közszolgáltatói 
alvállalkozói tevékenységét 2021. január 1-jét követően kezdte meg, a  megfelelőségi véleményt első alkalommal 
2022. március 1. napjáig köteles beszerezni.

 (3) A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a Ht. 92/F. § (1) és (2) bekezdésében 
megjelölt határidő lejártára tekintettel az új megfelelőségi vélemény kiállítása iránti, e rendelet hatálybalépése előtt 
benyújtott kérelem alapján indított és folyamatban levő eljárást megszünteti.

 (4) Azon kérelmező részére, aki a 2021. évben megfelelőségi vélemény kiállítása iránt e rendelet hatálybalépése előtt 
kérelmet nyújtott be, a Hivatal a megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat visszatéríti.

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

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

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

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

Az agrárminiszter 25/2021. (VII. 14.) AM rendelete
egyes agrártámogatásokat szabályozó 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 2. és 3. alcím tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében 
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 étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának 
feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet módosításáról

1. §  Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről 
szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet [a továbbiakban: 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet] 5.  §-a a következő (3a) és 
(3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A 2021. évben benyújtott kifizetési kérelmek tekintetében, amennyiben az igénylőnek 2020. július 1-jén még 
nem volt tenyésztésbe vont állománya a  madárinfluenza miatt elrendelt hatósági járványügyi intézkedés miatt, 
úgy a tárgyév végén bennálló állomány vonatkozásában a támogatás alapját képező állományt és a támogatásnál 
figyelembe vehető időszakot (takarmányozási napok) arányosítással kell megállapítani. Az arányosítást az egy tartási 
helyen a  tenyészbaromfi faj egyedei vagy az  átminősített, étkezési tojást termelő tyúkok tenyésztésbe vonásának 
napjától a tárgyév utolsó napjáig tartó időszak naptári napjai számának és a tárgyév összes naptári napjai számának 
hányadosa alapján kell elvégezni. A  létszámot és a  figyelembe vehető napok számát a  kezelő állatorvos igazolja 
az igénylő belső nyilvántartásában szereplő adatok alapján.
(3b) A  (3a)  bekezdés esetén az  igénylőnek a  kifizetési kérelemhez csatolnia szükséges a  (4)  bekezdésben 
meghatározott dokumentumok mellett a  leölési határozatot, melyet 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 alapján bejelentett és a Magyar Államkincstár által jóváhagyott vis maior eseményt 
megalapozó dokumentumnak kell tekinteni. A  leölési határozat kelte nem lehet korábbi, mint a  támogatással 
érintett tárgyévet megelőző tárgyév első napja.”

2. §  A 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet a következő 9/B. §-sal egészül ki:
„9/B.  § E  rendeletnek az  egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló  
25/2021. (VII. 14.) AM rendelettel [a továbbiakban: 25/2021. (VII. 14.) AM rendelet] megállapított 5.  §  
(3a) és (3b)  bekezdését a  25/2021. (VII. 14.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is 
alkalmazni kell.

2. A tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 
41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet módosításáról

3. §  A tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 41/2019. (VIII. 30.)  
AM rendelet [a továbbiakban: 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet] 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  támogatásra bejelentett állatokra, az  apaállat tenyésztésbe állításának támogatásához szükséges 
tehénlétszámra és a  tenyészetekre vonatkozó adminisztratív ellenőrzés során kizárólag azon adatok tekinthetőek 
a  támogatás szempontjából elfogadhatónak, és támogatás kizárólag azon adatok figyelembevételével 
állapítható meg, amelyek az ENAR nyilvántartásba a  támogatási kérelem benyújtási időszak végéig – figyelemmel 
a  99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet szerinti bejelentési határidőkre is – hibátlanul bejelentésre kerültek, és az  ENAR 
nyilvántartásban szerepelnek.”
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4. §  A 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet
a) 2.  § (1)  bekezdésében az  „az állattartó apaállat támogatási időszakban történő tenyésztésbe állítása” 

szövegrész helyébe az „az állattartó az  apaállat támogatási időszakban történő első tenyésztésbe állítása” 
szöveg,

b) 4. § (2) bekezdésében a „kizárólag a tenyésztésbe állítást követő” szövegrész helyébe a „kizárólag az apaállat 
tenyésztésbe állítását követő” szöveg

lép.

3. A mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar beruházási hiteleihez kapcsolódó 
kamattámogatásáról szóló 42/2019. (IX. 20.) AM rendelet módosításáról

5. §  A mezőgazdaság, az  erdőgazdálkodás és az  élelmiszeripar beruházási hiteleihez kapcsolódó kamattámogatásáról 
szóló 42/2019. (IX. 20.) AM rendelet
a) 2. § (5) bekezdésében az „a 2,5%/év szintet” szövegrész helyébe az „az 5%/év szintet” szöveg,
b) 4. § (1) bekezdésében a „2021. június 30-áig” szövegrész helyébe a „2021. december 31-éig” szöveg
lép.

4. A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020–2022 közötti végrehajtási időszakokban 
a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában 
megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 
módosításáról

6. §  A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a  2020–2022 közötti végrehajtási időszakokban a  központi 
költségvetés, valamint az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások 
igénybevételének szabályairól szóló 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet [a továbbiakban: 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet] 
1. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„6. tárgyhónap: az adott végrehajtási időszakban az adott költségek felmerülésének naptári hónapja, kivéve a 9. § 
(1) bekezdés c) pontjában szereplő támogatás esetén.”

7. §  Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 2. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedéseket a]
„d) 2022. augusztus 1-jétől 2022. december 31-éig (a továbbiakban: meghosszabbított III. végrehajtási időszak)”
[tartó időszakokban kell megvalósítani.]

8. § (1) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 3. § (4) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[A kifizetési kérelmet]
„d) a meghosszabbított III. végrehajtási időszakra vonatkozóan 2022. október 16-ától”
[lehet benyújtani a Kincstárhoz a (2) bekezdésében meghatározottak szerint.]

 (2) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 3. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A kifizetési kérelem benyújtásának jogvesztő határideje
a) a 2. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti intézkedés esetén:
aa) az I. végrehajtási időszak vonatkozásában 2020. május 31-e,
ab) a II. végrehajtási időszak vonatkozásában 2021. április 6-a,
ac) a III. végrehajtási időszak vonatkozásában 2022. április 6-a;
b) a  2.  § (1)  bekezdés a)  pont af )  alpontjában foglalt, az  OMME termelői mézesüveg beszerzésének támogatása 
intézkedés, a b) pont bb) alpontja és h) pontja szerinti intézkedés esetén:
ba) az I. végrehajtási időszak vonatkozásában 2020. július 3-a,
bb) a II. végrehajtási időszak vonatkozásában 2021. július 3-a,
bc) a III. végrehajtási időszak vonatkozásában 2022. július 3-a,
bd) a meghosszabbított III. végrehajtási időszak vonatkozásában 2023. január 31-e;
c) a  2.  § (1)  bekezdés a)  pont ae)  alpontja, az  ag)  alpontjában foglalt méhészek kommunikációját és működését 
segítő eszközök beszerzésének támogatása alintézkedés és a c) pontja szerinti intézkedés esetén:
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ca) az I. végrehajtási időszak vonatkozásában 2020. július 3-a,
cb) a II. végrehajtási időszak vonatkozásában 2021. augusztus 10-e,
cc) a III. végrehajtási időszak vonatkozásában 2022. július 3-a,
cd) a meghosszabbított III. végrehajtási időszak vonatkozásában 2023. január 31-e;
d) a 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti intézkedés támogatása esetén:
da) az I. végrehajtási időszak vonatkozásában 2020. augusztus 3-a,
db) a II. végrehajtási időszak vonatkozásában 2021. augusztus 3-a,
dc) a III. végrehajtási időszak vonatkozásában 2022. augusztus 3-a,
dd) a meghosszabbított III. végrehajtási időszak vonatkozásában 2023. január 31-e;
e) a  2.  § (1)  bekezdés a)  pont aa)–ad)  alpontjában, az  a)  pont af )  alpontjában foglalt, a  termelői mézesüveg 
gyártásához szükséges formagarnitúra, a)  pont ag)  alpontjában foglalt méhészek kommunikációját és működését 
segítő eszközök beszerzésének támogatása alintézkedés kivételével, a 2. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja, d), f ) és 
g) pontja szerinti intézkedés esetén:
ea) az I. végrehajtási időszak vonatkozásában 2020. augusztus 15-e,
eb) a II. végrehajtási időszak vonatkozásában 2021. augusztus 15-e,
ec) a III. végrehajtási időszak vonatkozásában 2022. augusztus 15-e,
ed) a meghosszabbított III. végrehajtási időszak vonatkozásában 2023. január 31-e;
f ) a  2.  § (1)  bekezdés a)  pont ab) és ad), valamint b)  pont bc)  alpontja szerinti intézkedések esetén a  rendezvény 
zárónapjától számított kilencvenedik nap, az  adott végrehajtási időszakban október 16-át megelőzően 
megrendezett rendezvények esetén ugyanazon végrehajtási időszak október 16-át követő harmincadik nap, de 
legkésőbb a d) pontban meghatározott határidő azzal, hogy ha a rendezvény több napos, zárónapnak azon utolsó 
napot kell tekinteni, amely napon a támogatható rendezvény megvalósul;
g) a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjához tartozó alintézkedések közül a 9. § (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti 
alintézkedések, továbbá a  2.  § (1)  bekezdés a)  pont ac)  alpontja, valamint g)  pontja szerinti intézkedések esetén 
a tárgyhónap utolsó napját követő hatvanadik nap, de legkésőbb a d) pontban meghatározott határidő.”
(6) A  hiánypótlás benyújtásának jogvesztő határideje a  2.  § (1)  bekezdés a)  pont ae)  alpontja és c)  pontja szerinti 
intézkedés, továbbá a  2.  § (1)  bekezdés a)  pont ag)  alpontja szerinti, méhészek kommunikációját és működését 
segítő eszközök beszerzésének támogatása alintézkedés kivételével:
a) az I. végrehajtási időszak vonatkozásában 2020. szeptember 1-je,
b) a II. végrehajtási időszak vonatkozásában 2021. szeptember 1-je,
c) a III. végrehajtási időszak vonatkozásában 2022. szeptember 1-je,
d) a meghosszabbított III. végrehajtási időszak vonatkozásában: 2023. június 30-a.”

 (3) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 3. §-a a következő (6b) bekezdéssel egészül ki:
„(6b) A hiánypótlás benyújtásának jogvesztő határideje a 2. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontja és c) pontja szerinti 
intézkedés, továbbá a  2.  § (1)  bekezdés a)  pont ag)  alpontja szerinti, méhészek kommunikációját és működését 
segítő eszközök beszerzésének támogatása alintézkedés esetén:
a) az I. végrehajtási időszak vonatkozásában 2020. szeptember 1-je,
b) a II. végrehajtási időszak vonatkozásában 2021. szeptember 15-e,
c) a III. végrehajtási időszak vonatkozásában 2022. szeptember 1-je,
d) a meghosszabbított III. végrehajtási időszak vonatkozásában: 2023. június 30-a.”

9. § (1) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 4. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[A támogatási jogosultságot alátámasztó számlákon és egyéb bizonylatokon szereplő összegekre abban az  esetben 
nyújtható támogatás, ha a kérelmező nevére és a Kincstár által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási 
Rendszerben (a  továbbiakban: ügyfél-nyilvántartási rendszer) a  számla teljesítésének napján nyilvántartott címére 
(a továbbiakban: cím) kiállított számlák, illetve egyéb bizonylatok teljesítési dátuma – az adott intézkedésre vonatkozó, 
e rendeletben előírt eltérő rendelkezés hiányában -]
„d) a meghosszabbított III. végrehajtási időszak tekintetében 2022. augusztus 1. és 2022. december 31.”
[közötti időszakra esik.]

 (2) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 4. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A 2. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontja, az af ) alpontjában foglalt, az OMME termelői mézesüveg beszerzési 
költségének támogatása, az  ag)  alpontjában foglalt, méhészek kommunikációját és működését segítő eszközök 
beszerzési költségének támogatása, a  b)  pont ba) és bb)  alpontja, c), e) és h)  pontja szerinti intézkedések esetén 
a támogatási jogosultság alapja



6156 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 133. szám 

a) az adott végrehajtási időszakra vonatkozó őszi méhegészségügyi vizsgálat során megállapított,
b) a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 
119/2007. (X. 18.) FVM rendeletben [a továbbiakban: 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet] foglaltak szerint megtett 
és az  I. végrehajtási időszakban az  e  rendelet hatálybalépését követő harminc napon belül, a  II. végrehajtási 
időszakban 2020. november 15-éig, a  III. végrehajtási időszakban 2021. november 15-éig, a  meghosszabbított  
III. végrehajtási időszakban 2022. november 15-éig az illetékes megyei kormányhivatalhoz beérkezett bejelentések 
alapján a  119/2007. (X. 18.) FVM rendeletben foglalt Tenyészet Információs Rendszer (a  továbbiakban: TIR) szerint 
nyilvántartásba vett és
c) a kifizetési kérelem benyújtása napján is a kérelmező tulajdonában lévő
méhcsaládok száma.”

 (3) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 4. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) A  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a  továbbiakban: NÉBIH) a  (10)  bekezdés szerinti, a  kifizetési 
kérelem bírálatához szükséges adatokat a Támogatási törvény 26. § (3) bekezdés 19. pontja alapján az I. végrehajtási 
időszakban az e rendelet hatálybalépését követő hatvan napon belül, a II. végrehajtási időszakban 2020. november 
30-áig, a III. végrehajtási időszakban 2021. november 30-áig, a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban 2022. 
november 30-áig elektronikus úton átadja a Kincstár részére.”

10. § (1) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 5. § (1) bekezdés c) pont nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
[Támogatás igénybevételére az a természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: kérelmező) jogosult, aki vagy amely]
„c) a  2.  § (1)  bekezdés a)  pont ae)  alpontjában, az  a)  pont ag)  alpontja szerinti, méhészek kommunikációját és 
működését segítő eszközök beszerzésének támogatása alintézkedés, az af ) alpontjában foglalt, az OMME termelői 
mézesüveg beszerzési költségének támogatása, továbbá a  2.  § (1)  bekezdés b)  pont ba) és bb)  alpontja, c), e) és 
h) pontja szerinti intézkedések esetében:”

 (2) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  2.  § (1)  bekezdés a)  pont ae)  alpontja, az  a)  pont ag)  alpontja szerinti, méhészek kommunikációját és 
működését segítő eszközök beszerzésének támogatása alintézkedés, az  af )  alpontjában foglalt, az  OMME 
termelői mézesüveg beszerzési költségének támogatása, a  2.  § (1)  bekezdés b)  pont ba) és bb)  alpontja, c) és 
e) pontja, f ) pont fc) alpontjához tartozó alintézkedések közül a 27. § (1) bekezdés a) pontja szerinti alintézkedés, 
valamint a  2.  § (1)  bekezdés h)  pontja szerinti intézkedéseken kívüli esetekben a  kérelmező kizárólag az  OMME, 
illetve az  OMME-vel együttműködési megállapodást kötött, önálló jogi személyiségű méhészeti egyesület 
(a továbbiakban: OMME tagszervezete) lehet.”

11. §  Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 6. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A támogatás forrása 50-50%-os társfinanszírozásban]
„b) az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alap terhére a  2021/974/EU bizottsági végrehajtási határozat alapján 
az a) pont szerinti programban”
[meghatározott intézkedések megvalósításának támogatására előirányzott pénzösszeg.]

12. §  Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 8. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[A Kincstár a kifizetési kérelmek elbírálását és a jóváhagyott támogatások összegének kifizetését]
„d) a meghosszabbított III. végrehajtási időszak tekintetében 2023. október 15-éig”
[végzi el.]

13. § (1) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 9. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti intézkedés vonatkozásában támogatás]
„a) a  Méhészeti Program képzési feladatainak folyamatos szakmai koordinálását végző személy és egy fő 
koordinátori asszisztens egyéni vagy társas vállalkozói jogviszonyban történő feladatának ellátásával kapcsolatos 
vállalkozói díjának finanszírozására az  I. végrehajtási időszakban, az  e  rendeletben meghatározott díjszabás 
szerinti havi díjazására a II., a III. és a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban, továbbá az I. és II. végrehajtási 
időszakban internetes honlap készítésére, fenntartására,”
[vehető igénybe.]

 (2) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  támogatás keretösszege az  I. végrehajtási időszakban legfeljebb 310 000 eurónak megfelelő forintösszeg, 
amelyből az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti intézkedésre legfeljebb 155 000 eurónak megfelelő forintösszeg, 
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az  (1)  bekezdés d)  pontja szerinti intézkedésre legfeljebb 15 500 eurónak megfelelő forintösszeg használható 
fel. A  támogatás keretösszege a  II. végrehajtási időszakban 241 000 eurónak, a  III. végrehajtási időszakban  
331 000 eurónak megfelelő forintösszeg. A  meghosszabbított III. végrehajtási időszakra vonatkozó támogatás 
a 2023. méhészeti évre biztosított keret terhére kerül kifizetésre.”

 (3) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti intézkedésre támogatás végrehajtási időszakonként a  tárgyhónapokra 
vonatkozó tételes elszámolással igényelhető. A Méhészújság elkészítése, méhészeknek postai úton való eljuttatása 
vonatkozásában tárgyhónapnak a  Méhészújság megjelenésének hónapját kell tekinteni. Ha végrehajtási 
időszakonként a  július tárgyhónapra vonatkozó tételes elszámolásnál a  kifizetési kérelem alapjául szolgáló 
költségeket igazoló bizonylatok bármelyikének teljesítési dátuma a következő végrehajtási időszakra esik, azonban 
a felmerült költségek a megelőző végrehajtási időszakra vonatkoznak, akkor ezen költségeket a július tárgyhónapra 
vonatkozó tételes elszámolásnál kell figyelembe venni, függetlenül a  kiállított számla teljesítési dátumától. Ha 
a  költségeket igazoló bizonylatok bármelyikének teljesítési dátuma az  előző végrehajtási időszakra esik, azonban 
a felmerült költségek a kifizetési kérelem benyújtásához kapcsolódó végrehajtási időszakra vonatkoznak, akkor ezen 
költségek elszámolhatók az adott végrehajtási időszakban.”

 (4) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 9. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti intézkedés keretében a következő költségek számolhatóak el:
a) a  koordinátori tevékenységet végző személy vállalkozói díja az  I. végrehajtási időszakban legfeljebb  
985 000 forint/hó, a  koordinátori tevékenységet végző személy havi díja a  II–III. és a  meghosszabbított  
III. végrehajtási időszakra vonatkozó díjszabás szerint 600 000 forint/hó,
b) az internetes honlap készítése, fenntartása, frissítése esetén kizárólag az I. és II. végrehajtási időszakban legfeljebb 
1 000 000 forint/év,
c) elektronikus jogszabály-nyilvántartási rendszer beszerzéséhez legfeljebb 150 000 forint/év,
d) a koordinátori asszisztens vállalkozói díja az I. végrehajtási időszakban legfeljebb 600 000 forint/hó, a koordinátori 
asszisztens havi díja a  II–III. és a  meghosszabbított III. végrehajtási időszakra vonatkozó díjszabás szerint  
500 000 forint/hó.”

 (5) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 9. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti intézkedés támogatása esetén a  kapcsolódó költségek méhegészségügyi 
szakirodalom fordítása esetén az  I. és II. végrehajtási időszakban legfeljebb 3,0 forint/karakterig, a  III. és 
a  meghosszabbított III. végrehajtási időszakban legfeljebb 4,0 forint/karakterig támogathatóak, szóközök nélkül 
számolva a  célnyelvi szöveg karakterszáma alapján. Megbízás esetén ennek közterhekkel növelt összege vehető 
figyelembe.”

 (6) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 9. § (13) bekezdése a következő f )–h) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés c) pontja szerinti intézkedés keretében a következő költségek számolhatóak el:]
„f ) a nyomdai tördelést végző személy megbízási vagy vállalkozói díja,
g) a grafikai szerkesztést végző személy megbízási vagy vállalkozói díja,
h) a digitális képi anyagok beszerzésének költségei.”

 (7) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 9. § (14) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az (1)  bekezdés c)  pontja szerinti intézkedés igénylése esetén a  kifizetési kérelemhez csatolni kell az  alábbi 
dokumentumok másolati példányát:]
„b) az  I. végrehajtási időszak első kifizetési kérelmével egyidejűleg, és ha a  szerkesztői tevékenységet végző, 
a  cikkíró, a  nyelvi korrektor, a  nyomdai tördelést, grafikai szerkesztést végző személy személyében, továbbá 
a megbízási vagy vállalkozói szerződésben változás következik be:
ba) a szerkesztői tevékenységet végző személy, a cikkíró, a nyelvi korrektor, a nyomdai tördelést, grafikai szerkesztést 
végző személy cégszerű aláírással ellátott vállalkozói vagy a  megbízási szerződése, megbízási szerződés esetén 
a megbízási díj kifizetési lista, valamint a megbízási díj kifizetési lista alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló 
bizonylat,
bb) a  szerkesztői tevékenységet végző személy, a  cikkíró, a  nyelvi korrektor, a  nyomdai tördelést, grafikai 
szerkesztést végző személy vállalkozói igazolványának vagy egyéni vállalkozóként, egyéni cégként történő 
bejegyzését igazoló internetes nyilvántartás nyomtatott példánya, társas vállalkozás esetén a társasági szerződés;
c) a szerkesztői tevékenységet végző személy, a cikkíró, nyelvi korrektor, a nyomdai tördelést, grafikai szerkesztést 
végző személy tevékenységéről szóló tárgyhavi jelentés, amely tartalmazza a  tárgyhavi eredmények értékeléséről 
szóló beszámolót;”
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14. §  Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 10. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A meghosszabbított III. végrehajtási időszakra vonatkozó támogatás a 2023. méhészeti évre biztosított keret 
terhére kerül kifizetésre.

15. § (1) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti intézkedés keretében a következő költségek számolhatóak el:]
„a) előadói díj az  I. és II. végrehajtási időszakban legfeljebb 40 000 forint/előadó/rendezvény, a  III. és 
a  meghosszabbított III. végrehajtási időszakban legfeljebb 50 000 forint/előadó/rendezvény megbízási szerződés 
esetén ennek közterhekkel növelt összegéig, a tolmács díja legfeljebb 50 000 forint/tolmács/rendezvény, megbízási 
szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összegéig;”

 (2) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 11. § (2) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 10.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti intézkedés igénylése esetén a  kifizetési kérelemhez csatolni kell az  alábbi 
dokumentumok másolati példányát:]
„l) az  OMME nyilatkozata a  rendezvény Méhészeti Programba illeszkedéséről, amennyiben a  kérelmet az  OMME 
tagszervezete nyújtja be;”

16. §  Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti intézkedés keretében a következő költségek számolhatóak el:]
„a) előadói díj az  I. és II. végrehajtási időszakban legfeljebb 40 000 forint/előadó/rendezvény, a  III. és 
a  meghosszabbított III. végrehajtási időszakban legfeljebb 50 000 forint/előadó/rendezvény megbízási szerződés 
esetén ennek közterhekkel növelt összege;”

17. § (1) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 13. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 10. § (1) bekezdés c) pontja szerinti programon történő részvétel céljára nyújtott támogatás igénylése esetén a kifizetési 
kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:]
„h) a résztvevők OMME-vel kötött megbízási szerződése vagy ennek hiányában a résztvevők OMME tagságáról szóló 
igazolása;”

 (2) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 13. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 10.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti program megszervezése céljára nyújtott támogatás keretében a  következő 
költségek számolhatóak el:]
„a) előadói díj az  I. és II. végrehajtási időszakban legfeljebb 40 000 forint/előadó/rendezvény, a  III. és 
a  meghosszabbított III. végrehajtási időszakban legfeljebb 50 000 forint/előadó/rendezvény, megbízási szerződés 
esetén ennek közterhekkel növelt összege, külföldi előadó esetén legfeljebb 100 000 forint/előadó/rendezvény, 
megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összege, tolmács díja legfeljebb 50 000 forint/tolmács/
rendezvény, megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összege;”

18. § (1) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 14. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A támogatás keretösszege az I. végrehajtási időszakban legfeljebb 530 000 eurónak, a II. végrehajtási időszakban 
500 000 eurónak, a  III. végrehajtási időszakban 800 000 eurónak megfelelő forintösszeg. A  meghosszabbított  
III. végrehajtási időszak a 2023. méhészeti évre biztosított keret terhére kerül kifizetésre.”

 (2) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 14. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A támogatás keretében a következő költségek számolhatóak el:]
„a) az  OMME által méhészeti szaktanácsadónként éves szinten meghatározott vállalkozói díj az  I. végrehajtási 
időszakban legfeljebb 600 000 forint/hó összegig, amely tartalmazza a  vállalkozói szerződésben foglalt feladatok 
teljesítéséhez kapcsolódó összes költséget, az  OMME által méhészeti szaktanácsadónként havi szinten, területi 
illetékesség alapján, az  1.  mellékletben meghatározott vállalkozói díjszabás a  II., a  III. és a  meghosszabbított  
III. végrehajtási időszakban, amely tartalmazza a  vállalkozói szerződésben foglalt feladatok teljesítéséhez 
kapcsolódó összes költséget:”

19. § (1) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A támogatás keretösszege az I. végrehajtási időszakban legfeljebb 110 000 eurónak, a II. végrehajtási időszakban 
legfeljebb 20 000 eurónak, a  III. végrehajtási időszakban legfeljebb 110 000 eurónak megfelelő forintösszeg. 
A meghosszabbított III. végrehajtási időszak a 2023. méhészeti évre biztosított keret terhére kerül kifizetésre.”
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 (2) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 15. § (7) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A támogatás keretében a következő költségek számolhatóak el:]
„c) résztvevők elszállásolási költsége legfeljebb egy éjszakára, legfeljebb 5000 forint/fő összegig, ha az oda-vissza út 
távolsága az I. és II. végrehajtási időszakban a 400 kilométert, a III. és a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban 
a 300 kilométert meghaladja.”

 (3) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 15. § (8) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:]
„h) az OMME nyilatkozata a  rendezvény Méhészeti Programba illeszkedéséről, amennyiben a kérelmező az OMME 
tagszervezete.”

20. § (1) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A támogatás keretösszege az I. végrehajtási időszakban legfeljebb 450 000 eurónak, a II. végrehajtási időszakban 
legfeljebb 500 000 eurónak, a  III. végrehajtási időszakban legfeljebb 550 000 eurónak megfelelő forintösszeg. 
A meghosszabbított III. végrehajtási időszakra vonatkozó támogatás a 2023. méhészeti évre biztosított keret terhére 
kerül kifizetésre.”

 (2) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 16. § (4) bekezdés p) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A támogatás az alábbi eszközcsoportok beszerzéséhez vehető igénybe:]
„p) kerethuzalozó kapocsbelövő vagy kapocsbelövő,”

 (3) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 16. § (4) bekezdése a következő s)–x) ponttal egészül ki:
[A támogatás az alábbi eszközcsoportok beszerzéséhez vehető igénybe:]
„s) külső virágporszedő,
t) a méz tárolására alkalmas 120 literes, bilinccsel záródó, élelmiszeripari tanúsítvánnyal (műbizonylattal) rendelkező 
műanyag hordó,
u) mézszűrő kád,
v) léptároló konténer,
w) melegvizes magasnyomású mosó,
x) kizárólag a II. végrehajtási időszakban minimum 10 m2 alapterületű könnyűszerkezetes tárolóépítmény.”

 (4) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 16. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(8) A kérelmező a (4) és (5) bekezdés szerinti eszközcsoportba tartozó eszközt – a (4) bekezdés s) és t) pontja szerinti 
eszköz kivételével – köteles a támogatást megállapító határozat kézhezvételét követő naptól kezdődően öt éven át 
folyamatosan birtokában tartani és rendeltetésszerűen használni.
(9) A  kérelmező – a  (4)  bekezdés s) és t)  pontja szerinti eszköz, valamint a  termelői csoport kivételével – 
eszközcsoportonként egy eszközre igényelhet támogatást, ha a kifizetési kérelem benyújtásának napjától számított 
öt évben belül ugyanolyan eszközcsoportra nem állapítottak meg részére támogatást.”

 (5) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 16. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) A  támogatás mértéke az  I. és II. végrehajtási időszakban kifizetési kérelmenként az  eszköz beszerzési árának 
50%-a, de legfeljebb 130 000 forint, mézszűrő kád esetén a  beszerzési ár 50%-a, de legfeljebb 250 000 forint, 
léptároló konténer esetén a  beszerzési ár 70%-a, de legfeljebb 500 000 forint, melegvizes magasnyomású mosó 
beszerzési értékének 50%-a, de legfeljebb 500 000 forint, minimum 10 m2 alapterületű könnyűszerkezetes tároló 
építmény beszerzési árának 70%-a, de legfeljebb 700 000 forint, külső virágporszedő esetén az  eszköz beszerzési 
árának 50%-a, legfeljebb 1000 forint, méz tárolására alkalmas 120 literes, bilinccsel záródó, élelmiszeripari 
tanúsítvánnyal (műbizonylattal) rendelkező műanyag hordó esetében 350 forint/méhcsalád, de legfeljebb 
a  teljes beszerzési ár, léptároló fagyasztókamra hűtőgépészeti berendezésének beszerzése és üzembe helyezése, 
mézletöltőgép és fűtött késes fedelezőgép beszerzése esetén a  beszerzési és üzembe helyezési ár 50%-a, de 
legfeljebb 400 000 forint, fagyasztóház (hűtőgépészettel együtt) vagy fagyasztókonténer (hűtőgépészettel együtt) 
építése, beszerzése és üzembe helyezése esetén az építési, beszerzési és üzembe helyezési ár 50%-a, de legfeljebb  
1 000 000 forint eszközönként.”

 (6) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 16. §-a a következő (12a) bekezdéssel egészül ki:
„(12a) A támogatás mértéke a III. és a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban a (4) bekezdés b), e), f ), g), h), 
k), o) és p) pontja szerinti eszközre az eszköz beszerzési árának 50%-a, de legfeljebb 65 000 forint, a (4) bekezdés a), 
d), j), l), m), n), q) és r) pontja szerinti eszközre és a fedelezőgépre az eszköz beszerzési árának 50%-a, de legfeljebb 
200 000 forint, a  támogatás mértéke a  (4) bekezdés s) pontja szerinti eszközre az eszköz beszerzési árának 50%-a, 
legfeljebb 1000 forint, a  támogatás mértéke a  (4)  bekezdés t)  pontja szerinti eszközre a  teljes beszerzési ár, de 
legfeljebb 350 forint/méhcsalád, léptároló fagyasztókamra hűtőgépészeti berendezésének beszerzése és üzembe 
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helyezése, mézletöltőgép és fűtött késes fedelezőgép beszerzése esetén a beszerzési és üzembe helyezési ár 50%-a, 
de legfeljebb 500 000 forint, fagyasztóház (hűtőgépészettel együtt) vagy fagyasztókonténer (hűtőgépészettel 
együtt) építése, beszerzése és üzembe helyezése esetén az  építési, beszerzési és üzembe helyezési ár 50%-a, 
de legfeljebb 1 500 000 forint, mézszűrő kád esetén a beszerzési ár 50%-a, de legfeljebb 250 000 forint, léptároló 
konténer esetén a  beszerzési ár 70%-a, de legfeljebb 400 000 forint, melegvizes magasnyomású mosó beszerzési 
értékének 50%-a, de legfeljebb 500 000 forint eszközönként.”

 (7) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 16. § (13) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát]
„c) új fagyasztóház (hűtőgépészettel együtt) építése, új fagyasztókonténer (hűtőgépészettel együtt) építése és 
minimum 10 m2 alapterületű könnyűszerkezetes tároló építmény esetén a műszaki dokumentáció,
d) méz tárolására alkalmas 120 literes, bilincsel záródó, élelmiszeripari tanúsítvánnyal (műbizonylattal) rendelkező 
műanyag hordó esetén a hordó élelmiszeripari tanúsítványa.”

21. § (1) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  támogatás keretösszege az  I. végrehajtási időszakban legfeljebb 360 000 eurónak megfelelő forintösszeg, 
amelyből az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti intézkedésre 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg, az  (1)  bekezdés 
b)  pontja szerinti intézkedésre 320 000 eurónak megfelelő forintösszeg használható fel, a  II–III. végrehajtási 
időszakban 300 000 eurónak megfelelő forintösszeg végrehajtási időszakonként. A  meghosszabbított  
III. végrehajtási időszakra vonatkozó támogatás a 2023. méhészeti évre biztosított keret terhére kerül kifizetésre.”

 (2) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  OMME az  I. végrehajtási időszakra vonatkozóan e  rendelet hatálybalépését követő kilencven napon belül,  
a  II. végrehajtási időszakra vonatkozóan 2020. október 15-éig, a  III. végrehajtási időszakra vonatkozóan  
2021. október 15-éig, a meghosszabbított III. végrehajtási időszakra vonatkozóan 2022. október 15-éig elektronikus 
úton a  Kincstár rendelkezésére bocsátja az  OMME termelői mézesüveget forgalmazók listáját, amely tartalmazza 
a  forgalmazó nevét, címét, adószámát. Az  OMME a  listában bekövetkezett változásról elektronikus úton 
haladéktalanul tájékoztatja a Kincstárt.”

 (3) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 17. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  támogatás mértéke az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti intézkedés esetén kifizetési kérelmenként az  OMME 
termelői mézesüveg beszerzési árának az  I. és II. végrehajtási időszakban 50%-a, a  III. és a  meghosszabbított  
III. végrehajtási időszakban 75%-a, de legfeljebb – a  4.  § (10)  bekezdésében meghatározott méhcsaládállomány 
alapján – az I–III. és a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban 3300 forint/méhcsalád.”

22. § (1) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 18. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  2.  § (1)  bekezdés a)  pont ag)  alpontja szerinti intézkedés vonatkozásában támogatás a  méhész szervezetek 
működésének és kohéziójának elősegítése céljából
a) az OMME szervezeti ülés (a továbbiakban: szervezeti ülés) lebonyolítása,
b) az  OMME tagszervezetek kommunikációját és működését segítő eszközök (különösen fénymásoló, nyomtató, 
szkenner, projektor, számítógép, számítástechnikai kellékanyagok, operációs rendszer, irodai programcsomag, 
informatikai adattároló eszköz) beszerzése,
c) OMME kommunikációját és működését segítő eszközök (különösen fénymásoló, nyomtató, szkenner, projektor, 
számítástechnikai eszközök, informatikai adattároló eszköz, szoftverek) beszerzése és üzembe helyezése, 
számítástechnikai eszközök javítása, szoftverfejlesztés, informatikai rendszer működtetése, fejlesztése és üzembe 
helyezése, számítástechnikai kellékanyagok, továbbá a III. és a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban ezeken 
felül internetes honlap készítése, fenntartása,
d) a  II–III. és a  meghosszabbított III. végrehajtási időszakban a  méhészeti szervezetek működéséhez szükséges 
ingatlan tartós bérlése az OMME részére, rezsi költségei (különösen víz, áram, gáz, takarítás), irodabútorok vásárlása,
e) méhészek kommunikációját és működését segítő eszközök (különösen asztali vagy hordozható számítógép, 
multifunkcionális lézernyomtató) beszerzése
költségeinek megtérítésére vehető igénybe.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti támogatás keretösszege az  I. végrehajtási időszakban legfeljebb 100 000 eurónak 
megfelelő forintösszeg, amelyen belül az  (1)  bekezdés a) és c)  pontja szerinti intézkedések keretösszege  
60 000 eurónak megfelelő forintösszeg, az (1) bekezdés b) pontja szerinti intézkedés keretösszege 40 000 eurónak 
megfelelő forintösszeg. A  II. végrehajtási időszakban legfeljebb 850 000 eurónak, a  III. végrehajtási időszakban 
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legfeljebb 250 000 eurónak megfelelő forintösszeg. A  meghosszabbított III. végrehajtási időszakra vonatkozó 
támogatás a 2023. méhészeti évre biztosított keret terhére kerül kifizetésre.
(3) Az (1) bekezdés a), c), d) pontja szerinti intézkedések igénybevételére az OMME jogosult.
(4) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti intézkedés igénylésére az OMME tagszervezetei jogosultak.
(4a) Az  (1)  bekezdés e)  pontja szerinti intézkedés igénylésére a  kifizetési kérelem benyújtásának évére vonatkozó, 
érvényes OMME tagsági viszonnyal rendelkező kérelmező jogosult, aki a  kifizetési kérelem benyújtásának napján 
legalább egy méhcsaláddal rendelkezik.
(5) Az  (1)  bekezdés szerinti intézkedések esetében a  támogatás végrehajtási időszakonként több alkalommal is 
igényelhető.”

 (2)  Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 18. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés a) pontja szerinti intézkedés keretében a következő költségek számolhatóak el:]
„a) előadó és tolmács díja, a  nem OMME tag vagy nem az  OMME alkalmazásában lévő (a  továbbiakban: külsős) 
előadó és tolmács esetén az előadói díj az I. és II. végrehajtási időszakban legfeljebb 40 000 forint/előadó/alkalom, 
a  III. és a  meghosszabbított III. végrehajtási időszakban legfeljebb 50 000 forint/előadó/alkalom, megbízási 
szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összegéig, a  tolmács díja legfeljebb 50 000 forint/tolmács/alkalom, 
megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összegéig;”

 (3)  Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 18. § (8) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
[Az (1)  bekezdés b)  pontja szerinti intézkedés keretében a  következő eszközcsoportok beszerzésének költsége  
számolható el:]
„i) számítástechnikai kellékanyagok maximum 50 000 forint/végrehajtási év összegig.”

 (4)  Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 18. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti intézkedés esetében a  támogatás mértéke eszközcsoportonként  
– a számítástechnikai kellékanyagokat kivéve – az elszámolható költség, amely a beszerzési ár 100%-a, de legfeljebb 
200 000 forint.”

 (5)  Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 18. § (14) bekezdése a következő e) és f ) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés c) pontja szerinti intézkedés keretében a következő költségek számolhatóak el:]
„e) interneteshonlap-készítés, -fenntartás;
f ) számítástechnikai kellékanyagok.”

 (6) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 18. §-a a következő (20)–(30) bekezdéssel egészül ki:
„(20) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti intézkedés keretében az alábbi költségek számolhatóak el:
a) a  méhészeti szervezetek működéséhez szükséges ingatlan tartós bérlet és annak minden költsége (ideértve 
az ügyvédi díjat, közjegyzői díjat is);
b) ingatlan rezsiköltsége (különösen víz, áram, gáz, takarítás);
c) irodabútorok vásárlása.
(21) Az  (1)  bekezdés d)  pontja szerinti támogatás igénylése esetén a  kifizetési kérelemhez csatolni kell az  alábbi 
dokumentumok másolati példányát:
a) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylat, azaz a kérelmező nevére és címére kiállított 
számla és az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat;
b) ingatlan tartós bérleti szerződése.
(22) Az  (1)  bekezdés e)  pontja szerinti intézkedés keretében támogatás az  alábbi eszközcsoportok beszerzéséhez 
vehető igénybe:
a) asztali vagy hordozható számítógép;
b) multifunkcionális lézernyomtató.
(23) Az  (1)  bekezdés e)  pontja szerinti intézkedés esetében a  támogatás mértéke az  asztali vagy hordozható 
számítógép esetén a  beszerzési ár 70%-a, de legfeljebb 200 000 forint, multifunkcionális lézernyomtató esetén 
a beszerzési ár 70%-a, de legfeljebb 35 000 forint.
(24) A  kérelmező, az  (1)  bekezdés e)  pontja szerinti intézkedés esetében, eszközcsoportonként egy eszközre 
igényelhet támogatást, ha a  kifizetési kérelem benyújtásának napjától számított három éven belül ugyanolyan 
eszközcsoportra nem állapítottak meg részére támogatást.
(25) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti intézkedés esetében egy kifizetési kérelemben egyszerre több eszközcsoport 
is megjelölhető.
(26) A  kérelmező a  (22)  bekezdés szerinti eszközcsoportba tartozó eszközt köteles a  támogatást megállapító 
határozat kézhezvételét követő naptól kezdődően három éven át folyamatosan birtokában tartani és 
rendeltetésszerűen használni.
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(27) A  (22)  bekezdés szerinti eszközcsoportba tartozó eszköz beszerzésénél a  kifizetési kérelemben az  eszközök 
egyedi azonosítására alkalmas jelölését fel kell tüntetni. Nem fogadható el egyedi azonosítására alkalmas jelölésként 
a típusszám, gyártói cikkszám, cikkszám, gyártási év, vámtarifaszám, leltár szám.
(28) Ha a  kérelmező a  (26)  bekezdésben meghatározott határidőig nem tesz eleget az  üzemben tartási, illetve 
megőrzési kötelezettségének, akkor az  adott kifizetési kérelemre igénybe vett támogatás egésze jogosulatlannak 
minősül.
(29) A  nettó 100 000 forintot meghaladó beszerzési értékű eszköz esetében az  üzemben tartási kötelezettség 
alatt bekövetkezett lopást, illetve működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén az  üzemben tartási 
kötelezettséget érintő eseményt – az  erre a  célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül – 
a bekövetkezését követően haladéktalanul be kell jelenteni a Kincstár részére.
(30) Az  (1)  bekezdés e)  pontja szerinti támogatás igénylése esetén a  kifizetési kérelemhez csatolni kell a  kifizetési 
kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylat, azaz a  kérelmező nevére és címére kiállított számla és 
az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát.”

23. §  Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § (1) A 2. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti támogatás
a) a  méhcsaládok engedélyezett szerrel történő, a  varroa atka, a  nozematózis, illetve az  egyéb kártevők és 
betegségek elleni, szakszerű állategészségügyi kezelés költségeihez, az  (5)  bekezdés szerinti készítmények és 
eszközök beszerzéséhez,
b) kizárólag a  III. végrehajtási időszakban új fa kaptár, fa keretléc, viaszcsere költsége, műlép, ózongenerátor és 
méhlegelő célú facsemeték, cserjék, félcserjék, bokrok beszerzéséhez
igényelhető.
(2) A  támogatás keretösszege az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti alintézkedésre az  I. végrehajtási időszakban 
legfeljebb 2 190 000 eurónak, a  II. végrehajtási időszakban legfeljebb 3 419 046 eurónak megfelelő forintösszeg. 
A  támogatás keretösszege az  (1)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti alintézkedésekre a  III. végrehajtási időszakban 
együttesen legfeljebb 4 309 712 eurónak megfelelő forintösszeg.
(3) Az  (1)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti alintézkedésnél a  támogatás igénybevételére a  kifizetési 
kérelem benyújtásának évére vonatkozó érvényes OMME tagsági viszonnyal rendelkező kérelmező – a  4.  § 
(10) bekezdésében meghatározott méhcsaládállomány alapján – jogosult.
(4) Az  (1)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti alintézkedésekre végrehajtási időszakonként külön-külön egy kérelem 
nyújtható be.
(5) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti alintézkedés tekintetében támogatás a  vényköteles és nem vényköteles 
állatgyógyászati készítmények (gyógyszer), a  méhészetben használatos gyógyhatású készítmények, illetve azok 
kijuttatásához szükséges új eszközök, a kérelmező egészségvédelmét szolgáló új munkavédelmi légzésvédő teljes 
álarc, új légzésvédő kámzsa és új légzésvédő szűrőbetét, továbbá a  készítmények hatékonyságának növelése 
érdekében a méhészetben felhasznált cukor, cukorlepény, ipari fondant beszerzésének számlával igazolt költségére 
vehető igénybe.
(6) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti alintézkedés esetén az I. és II. végrehajtási időszakban a cukor, a cukorlepény, 
az  ipari fondant, a  méhészetben használatos gyógyhatású készítmények, a  vényköteles és nem vényköteles 
állatgyógyászati készítmények kijuttatásához szükséges új eszközök, valamint a  méhészetben használatos 
gyógyhatású készítmények kijuttatásához szükséges új eszközök, illetve a kérelmező egészségvédelmét szolgáló új 
munkavédelmi légzésvédő teljes álarc, új légzésvédő kámzsa és az új légzésvédő szűrőbetét vásárlása önállóan nem 
támogatható, csak vényköteles vagy nem vényköteles állatgyógyászati készítmények (gyógyszer) együttes vásárlása 
esetén.
(7) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti alintézkedés esetén a III. végrehajtási időszakban a cukor, a cukorlepény, az ipari 
fondant és a méhészetben használt vényköteles és nem vényköteles állatgyógyászati készítmények kijuttatásához 
szükséges új eszközök, valamint a méhészetben használatos gyógyhatású készítmények kijuttatásához szükséges új 
eszközök, illetve a  kérelmező egészségvédelmét szolgáló új munkavédelmi légzésvédő teljes álarc, új légzésvédő 
kámzsa és az  új légzésvédő szűrőbetét vásárlása önállóan nem támogatható, csak vényköteles vagy nem 
vényköteles állatgyógyászati készítmények (gyógyszer) vagy gyógyhatású készítmények együttes vásárlása esetén.
(8) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti alintézkedés esetén a  szennyezett cukor, a  sepert cukor, az  izo-glukóz és 
a gabonakeményítőből gyártott cukor (izocukor) beszerzésének költsége nem támogatható.
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(9) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti alintézkedés esetén a  méhcsaládokat megtámadó kártevők és betegségek 
– ideértve a  varroatózis – állategészségügyi kezeléséhez az  alábbi, kizárólag Magyarországon megvásárolt 
készítmények után igényelhető támogatás:
a) az  állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet [a továbbiakban: 128/2009. (X. 6.)  
FVM rendelet] szerint forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező és nyilvántartásba vett – vényköteles és nem 
vényköteles – állatgyógyászati készítmények (gyógyszer),
b) a  128/2009. (X. 6.) FVM rendelet szerint nyilvántartásba vett, szabadon forgalmazható, az  állatgyógyászatban 
használatos gyógyhatású készítmények.
(10) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti alintézkedés esetén az  I. és II. végrehajtási időszakban a  varroa 
atka, a  nozematózis, illetve az  egyéb kártevők, betegségek elleni szakszerű állategészségügyi kezeléshez 
méhcsaládonként – számla alapján – legfeljebb 1600 forint összegű támogatás igényelhető, amelyből 
a  méhészetben használatos gyógyhatású készítményekre és a  cukor, cukorlepény, ipari fondant beszerzési 
költségére méhcsaládonként legfeljebb 1200 forint összegű támogatás igényelhető. A  méhészetben használatos 
gyógyhatású készítményekre és a  cukor, cukorlepény, ipari fondant beszerzési költségére igényelt támogatás 
összege nem haladhatja meg
a) a  128/2009. (X. 6.) FVM rendelet szerint forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező és nyilvántartásba vett  
– vényköteles és nem vényköteles – állatgyógyászati készítményekhez (gyógyszer),
b) a  minimum három vegyes százalék (g/100 ml) oxálsav hatóanyagot tartalmazó, méhészeti célra használatos 
gyógyhatású készítményekhez,
c) a  vényköteles és nem vényköteles állatgyógyászati készítmények (gyógyszer) és gyógyhatású készítmények 
kijuttatásához szükséges új eszközökhöz,
d) a  minimum A2B2E2P3 (vagy ennél magasabb védelmi fokozatú) új szűrőbetéttel ellátott, vagy anélküli új 
munkavédelmi légzésvédő teljes álarchoz,
e) a minimum A2B2E2P3 (vagy ennél magasabb védelmi fokozatú) új szűrőbetéthez és
f ) új légzésvédő kámzsához
jóváhagyott, együttes támogatás háromszoros mértékét.
(11) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti alintézkedés esetén a III. végrehajtási időszakban a varroa atka, a nozematózis, 
illetve az  egyéb kártevők, betegségek elleni szakszerű állategészségügyi kezeléshez méhcsaládonként – számla 
alapján – legfeljebb 1800 forint összegű támogatás igényelhető, amelyből a  cukor, cukorlepény, ipari fondant 
beszerzési költségére méhcsaládonként legfeljebb 1350 forint összegű támogatás igényelhető. A  cukor, 
cukorlepény, ipari fondant beszerzési költségére igényelt támogatás összege nem haladhatja meg
a) 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet szerint forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező és nyilvántartásba vett  
– vényköteles és nem vényköteles – állatgyógyászati készítményekhez (gyógyszer),
b) méhészetben használatos gyógyhatású készítményekre,
c) a  vényköteles és nem vényköteles állatgyógyászati készítmények (gyógyszer) és gyógyhatású készítmények 
kijuttatásához szükséges új eszközökhöz,
d) a  minimum A2B2E2P3 (vagy ennél magasabb védelmi fokozatú) új szűrőbetéttel ellátott, vagy anélküli új 
munkavédelmi légzésvédő teljes álarchoz,
e) a minimum A2B2E2P3 (vagy ennél magasabb védelmi fokozatú) új szűrőbetéthez és
f ) új légzésvédő kámzsához
jóváhagyott, együttes támogatás háromszoros mértékét.
(12) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti alintézkedés esetén a  kifizetési kérelemhez csatolni kell az  alábbi 
dokumentumok másolati példányát:
a) a  méhcsaládokat megtámadó kártevők és betegségek elleni védekezéshez használt, a  (9)  bekezdés szerinti 
készítmények és azok kijuttatásához szükséges eszköz, a  minimum A2B2E2P3 (vagy ennél magasabb védelmi 
fokozatú) szűrőbetéttel ellátott vagy anélküli munkavédelmi légzésvédő teljes álarc, a  minimum A2B2E2P3  
(vagy ennél magasabb védelmi fokozatú) új szűrőbetét, új légzésvédő kámzsa vásárlásáról – a kérelmező nevére és 
címére – kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat és
b) a  cukor, cukorlepény, ipari fondant vásárlásáról kiállított számla, valamint az  ellenérték megtérítését igazoló 
bizonylat.
(13) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti alintézkedés esetén a  kérelmező köteles a  128/2009. (X. 6.) FVM rendelet 
76.  § (4)  bekezdése szerinti nyilvántartást vezetni, a  nyilvántartás hiánya, hiányossága a  támogatás jogosulatlan 
igénybevételének minősül.
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(14) A 19. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alintézkedés keretében az alábbi költségek támogathatóak:
a) az OMME által kiadott, a honlapján közzétett közleményben felsorolt méhlegelő célú facsemete, cserje, félcserje, 
bokor vásárlása, maximum a növényegyedek beszerzési áráig,
b) új fa kaptár, fa keretléc, viaszcsere, műlép, ózongenerátor beszerzése, maximum a  termékek beszerzési árának 
mértékéig.
(15) A (14) bekezdés b) pontja szerinti alintézkedés esetén a támogatás kizárólag az OMME által kiadott, a honlapján 
közzétett közleményben felsorolt növényfajokra és növényfajtákra vehető igénybe. Az  OMME az  általa közzétett 
növénylistát 2021. augusztus 31. napjáig elektronikus úton a  Kincstár rendelkezésére bocsátja, annak változása 
esetén 72 órán belül elektronikus úton jelzi a Kincstár felé a változásokat.
(16) A  (14)  bekezdés b)  pontja szerinti műlépvásárlás és viasz csere szolgáltatás igénybevétele csak hatósági 
engedéllyel rendelkező műlépüzemektől lehetséges. A  méhállományok védelméről és a  mézelő méhek egyes 
betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet alapján kiadott engedéllyel 
rendelkező műlépüzemet a Kincstár a NÉBIH honlapján közzétett adatok alapján ellenőrzi,
(17) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti alintézkedésre benyújtott kifizetési kérelemhez csatolni kell a  kérelmező 
nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát.
(18) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti alintézkedésre méhcsaládonként – számla alapján – legfeljebb 500 forint 
összegű támogatás igényelhető.”

24. §  Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A támogatás keretösszege az I. végrehajtási időszakban legfeljebb 500 000 eurónak, a II. végrehajtási időszakban 
legfeljebb 150 000 eurónak, a  III. végrehajtási időszakban legfeljebb 150 000 eurónak megfelelő forintösszeg. 
A meghosszabbított III. végrehajtási időszakra vonatkozó támogatás a 2023. méhészeti évre biztosított keret terhére 
kerül kifizetésre.”

25. § (1) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  támogatás keretösszege legfeljebb 30 000 eurónak megfelelő forintösszeg végrehajtási időszakonként. 
A meghosszabbított III. végrehajtási időszakra vonatkozó támogatás a 2023. méhészeti évre biztosított keret terhére 
kerül kifizetésre.”

 (2) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 21. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A támogatás keretében a következő költségek számolhatóak el:]
„a) az  előadói díj az  I. és II. végrehajtási időszakban legfeljebb 40 000 forint/előadó/rendezvény a  III. és 
a  meghosszabbított III. végrehajtási időszakban 50 000 forint/előadó/rendezvény összegig, megbízási szerződés 
esetén ennek közterhekkel növelt összegéig;”

 (3) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 21. § (8) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:]
„k) az  OMME nyilatkozata a  képzés Méhészeti Programba illeszkedéséről, amennyiben a  kérelmező az  OMME 
tagszervezete.”

26. § (1) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  támogatás keretösszege az  I. végrehajtási időszakban legfeljebb 510 000 eurónak megfelelő 
forintösszeg, amelyből 260 000 eurónak megfelelő forintösszeg a  (4)  bekezdés a)–h)  pontjában meghatározott,  
250 000 eurónak megfelelő forintösszeg a  (4)  bekezdés i)–u)  pontjában meghatározott eszközcsoportok 
beszerzésének támogatásához használható fel, a  II. végrehajtási időszakban 1 101 000 eurónak megfelelő 
forintösszeg, a  III. végrehajtási időszakban 635 000 eurónak megfelelő forintösszeg. A  meghosszabbított  
III. végrehajtási időszakra vonatkozó támogatás a 2023. méhészeti évre biztosított keret terhére kerül kifizetésre.”

 (2) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 22. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A támogatás az alábbi eszközcsoportok beszerzéséhez vehető igénybe
1. kaptárak szállítására kialakított, a  közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM 
rendelet (a továbbiakban: KöHÉM rendelet) szerinti pótkocsi, az alábbiak szerint:
a) a KöHÉM rendelet 2. § (9) bekezdés h) pontja szerinti pótkocsi (O2 kategória),
b) a KöHÉM rendelet 2. § (9) bekezdés g) pontja szerinti pótkocsi (O1 kategória, legfeljebb 0,75 tonna),
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2. a KöHÉM rendelet 2. § (9) bekezdés d) pontja szerinti tehergépkocsi, az alábbiak szerint:
a) kizárólag az  I. és II. végrehajtási időszakban a  KöHÉM rendelet 2.  § (9)  bekezdés d)  pontja szerinti, legalább 
differenciálzárral ellátott, 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű, nyitott rakfelülettel is rendelkező 
tehergépkocsi,
b) kizárólag a  III. és a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban a KöHÉM rendelet 2. § (9) bekezdés d) pontja 
szerinti, 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi,
3. a KöHÉM rendelet 2. § (9) bekezdés e) pontja szerinti tehergépkocsi, az alábbiak szerint:
a) kizárólag az  I. és II. végrehajtási időszakban a  KöHÉM rendelet 2.  § (9)  bekezdés e)  pontja szerinti, legalább 
differenciálzárral ellátott, legfeljebb 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi,
b) kizárólag a  III. és a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban a KöHÉM rendelet 2. § (9) bekezdés e) pontja 
szerinti, legfeljebb 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi,
4. tehergépkocsira szerelhető daru,
5. emelőhátfal,
6. terepjáró villástargonca,
7. kormányművel, vezetőüléssel ellátott önjáró rakodógép,
8. méhek tartására szolgáló, kész műszaki állapotú, új építésű konténer,
9. benzines, elektromos vagy akkumulátoros szívó-fúvó gép,
10. benzinmotoros fűkasza, bozótvágó,
11. aggregátor vagy robbanómotorral meghajtott áramfejlesztő,
12. csörlő,
13. kézi hidraulikus emelő,
14. legalább 5 km-es hatótávú elektronikus táv-kaptármérleg,
15. robbanómotoros szivattyú,
16. elektronikus méhes vagyonvédelmi rendszer eszközcsoportokba tartozó új eszközök,
17. kaptáremelő (kaptárlift),
18. napelemes áramellátó berendezés,
19. méhlesöprő berendezés,
20. magasnyomású mosó,
21. legalább 36 V feszültséggel üzemelő akkumulátoros fűkasza,
22. akkumulátoros láncfűrész,
23. kizárólag a II. végrehajtási időszakban benzines láncfűrész
24. kizárólag a II. végrehajtási időszakban fűnyíró traktor (minimum 10 kW motorteljesítmény)
25. kizárólag a II. végrehajtási időszakban autós tetősátor.
(5) A (4) bekezdés
a) 1. pont a) alpontja 2., 4. és 5. pontja szerinti eszközre vonatkozó támogatást legalább hatvan méhcsaláddal,
b) 1. pont b) alpontja 8. és 24. pontja szerinti eszközre vonatkozó támogatást legalább harminc méhcsaláddal,
c) 3., 6. és 7. pontja szerinti eszközre vonatkozó támogatást legalább száz méhcsaláddal
rendelkező kérelmező igényelheti.”

 (3) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 22. § (9)–(11) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(9) A  támogatás mértéke a  kifizetési kérelmenként az  elszámolható költség – így a  beszerzési ár, valamint 
a (4) bekezdés 1–3. és 5. pontja szerinti eszköz beszerzése esetén az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 24. §-a 
szerint meghatározott vagyonszerzési illeték, a forgalmi engedély és törzskönyv kiállításának közigazgatási hatósági 
eljárási illetéke, a  rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díja, valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatal közúti 
gépjármű-közlekedési hatósági feladatkörében elvégzett műszaki vizsga díj – 50%-a, de a  (4)  bekezdés 1.  pont 
a)  alpontja, 5. és 8.  pontja szerinti eszköz beszerzése esetén az  I., illetve II. végrehajtási időszakban legfeljebb  
400 000 forint, a III., illetve a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban 600 000 forint eszközönként.
(10) A  (4)  bekezdés 2–4., 6. és 7.  pontja szerinti eszköz beszerzése esetén a  támogatás mértéke a  kifizetési 
kérelmenként elszámolható költség – így a  beszerzési ár – 50%-a, de az  I., illetve II. végrehajtási időszakban 
legfeljebb 650 000 forint, a III., illetve a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban 1 000 000 forint eszközönként. 
A (4) bekezdés 1. pont b) alpontja szerinti eszköz beszerzése esetén a támogatás mértéke a kifizetési kérelmenként 
elszámolható költség – így a beszerzési ár – 50%-a, de legfeljebb 200 000 forint eszközönként.
(11) Az  I. és II. végrehajtási időszakban a  támogatás mértéke legfeljebb 3 kW névleges elektromos teljesítményű 
aggregátor vagy robbanómotorral meghajtott áramfejlesztő, valamint a  (4)  bekezdés 9., 10., 12–15., 18–20. és 
21. pontja szerinti eszköz beszerzése esetén legfeljebb 65 000 forint, 3 kW feletti névleges elektromos teljesítményű 
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aggregátor vagy robbanómotorral meghajtott áramfejlesztő, valamint a  (4)  bekezdés 16. és 22.  pontja szerinti 
eszköz beszerzése esetén legfeljebb 130 000 forint.”

 (4) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 22. §-a a következő (11a) és (11b) bekezdéssel egészül ki:
„(11a) A  III., illetve a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban a támogatás mértéke legfeljebb 3 kW névleges 
elektromos teljesítményű aggregátor vagy robbanómotorral meghajtott áramfejlesztő, valamint a  (4)  bekezdés  
9., 13–15., 17., 19., 20. és 21. pontja szerinti eszköz beszerzése esetén a kifizetési kérelmenként elszámolható költség 
– így a beszerzési ár – 50%-a, de legfeljebb 65 000 forint, 3 kW feletti névleges elektromos teljesítményű aggregátor 
vagy robbanómotorral meghajtott áramfejlesztő, valamint a  (4)  bekezdés 10., 12., 16., 18. és 22.  pontja szerinti 
eszköz beszerzése esetén legfeljebb 130 000 forint, a  (4)  bekezdés 1.  pont b)  alpontja szerinti eszköz beszerzése 
esetén legfeljebb 200 000 forint eszközönként.
(11b) A  támogatás mértéke kizárólag a  II. végrehajtási időszakban a  (4)  bekezdés 23.  pontja szerinti eszközre 
a beszerzési ár 70%-a, de legfeljebb 130 000 forint, a (4) bekezdés 24. pontja szerinti eszközre a beszerzési ár 70%-a, 
de legfeljebb 1 500 000 forint, a  (4)  bekezdés 25.  pontja szerinti eszközre a  beszerzési ár 70%-a, de legfeljebb  
700 000 forint eszközönként.”

 (5) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 22. §-a a következő (17)–(23) bekezdéssel egészül ki:
„(17) A 4. § (3) bekezdésében és a 22. § (1)–(16) bekezdésében foglaltakat a legfeljebb 5 éves futamidejű, zártvégű 
pénzügyi lízingszerződéssel beszerzett (4) bekezdés 2. pont b) alpontja és a 3. pont b) alpontja szerinti új gépjármű 
esetén az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni.
(18) A (4) bekezdés 2. pont b) alpontja és a 3. pont b) alpontja szerinti új gépjárműbeszerzésnél, a legfeljebb 5 éves 
futamidejű, zártvégű lízingszerződéssel történő beszerzés is támogatható.
(19) Végrehajtási időszakonként egy alkalommal, a  lízingszerződés pénzügyi teljesítésének mértékéig igényelhető 
támogatás. Az  első kifizetési kérelmet abban a  végrehajtási időszakban kell benyújtani, amelyikben a  megkötött 
lízingszerződés első pénzügyi teljesítése megtörtént. Kizárólag a  kérelembenyújtás végrehajtási időszakában 
törlesztett lízingdíjak után igényelhető támogatás, a  július hónapban történt pénzügyi teljesítések kivételével. 
A júliusban történő pénzügyi teljesítések a következő végrehajtási időszakban számolhatóak el.
(20) A kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:
a) lízingszerződés;
b) a lízingszerződés módosítása esetén a módosított szerződés;
c) amennyiben a pénzügyi teljesítés díjbekérő alapján történik, a díjbekérő.
(21) Végtörlesztés esetén a  kérelmezőnek a  végtörlesztés végrehajtási évében elektronikus úton be kell nyújtania 
a  Kincstárhoz a  gépjármű tulajdonba kerülését igazoló dokumentum másolatát, illetve a  forgalmi engedély 
másolatát, amelyben a kérelmező tulajdonosként van feltüntetve.
(22) Ha a kérelmező a (21) bekezdésben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, akkor az adott kifizetési 
kérelemre igénybe vett támogatás egésze jogosulatlannak minősül.
(23) A  kérelmező köteles a  gépjárművet az  első támogatást megállapító határozat kézhezvételét követő naptól 
kezdődően öt éven át folyamatosan birtokában tartani és rendeltetésszerűen használni.”

27. §  Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  támogatás keretösszege legfeljebb 100 000 eurónak megfelelő forintösszeg végrehajtási időszakonként. 
A meghosszabbított III. végrehajtási időszakra vonatkozó támogatás a 2023. méhészeti évre biztosított keret terhére 
kerül kifizetésre.”

28. § (1) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  támogatás keretösszege az  I. végrehajtási időszakban 401 000 eurónak megfelelő forintösszeg,  
a  II. végrehajtási évben 850 000 eurónak megfelelő forintösszeg, a  III végrehajtási időszakban 401 000 eurónak 
megfelelő forintösszeg. A meghosszabbított III. végrehajtási időszakra vonatkozó támogatás a 2023. méhészeti évre 
biztosított keret terhére kerül kifizetésre.”

 (2) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 24. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az MMOE az I. végrehajtási időszakra vonatkozóan 2020. május 31-éig, a II. végrehajtási időszakra vonatkozóan 
2021. május 31-éig, a III. végrehajtási időszakra vonatkozóan 2022. május 31-éig, a meghosszabbított III. végrehajtási 
időszakra vonatkozóan 2022. október 31-éig elektronikus úton a  Kincstár rendelkezésére bocsátja az  általa 
törzskönyvezett méhanyákkal rendelkező méhanya-nevelő telepek listáját, amely tartalmazza a  méhanya-nevelő 
telep üzemeltetőjének és a  vele közös gazdálkodást folytató személy vagy személyek nevét, címét, adószámát és 
a törzskönyvezett méhanyák törzskönyvi számát.”
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 (3) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 24. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A támogatás mértéke
a) párzott, petéző méhanyánként az  I. végrehajtási időszakban legfeljebb 1600 forint, a  II. végrehajtási időszakban 
2800 forint, a  III., illetve a  meghosszabbított III. végrehajtási időszakban legfeljebb 1750 forint végrehajtási 
időszakonként,
b) párzatlan anyánként és anyabölcsőnként az  I. végrehajtási időszakban legfeljebb 650 forint, a  II. végrehajtási 
időszakban 1100 forint, a  III., illetve a  meghosszabbított III. végrehajtási időszakban legfeljebb 700 forint 
végrehajtási időszakonként.”

29. §  Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  támogatás keretösszege legfeljebb 20 000 eurónak megfelelő forintösszeg végrehajtási időszakonként. 
A meghosszabbított III. végrehajtási időszakra vonatkozó támogatás a 2023. méhészeti évre biztosított keret terhére 
kerül kifizetésre.”

30. § (1) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A támogatás keretösszege az I. végrehajtási időszakban legfeljebb 120 000 eurónak, a II. végrehajtási időszakban 
legfeljebb 134 000 eurónak, a  III. végrehajtási időszakban legfeljebb 134 000 eurónak megfelelő forintösszeg. 
A meghosszabbított III. végrehajtási időszakra vonatkozó támogatás a 2023. méhészeti évre biztosított keret terhére 
kerül kifizetésre.”

 (2) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 26. § (6) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés a) pontja szerinti intézkedés keretében a következő költségek számolhatóak el:]
„e) a  III. és a  meghosszabbított III. végrehajtási időszakban vizsgálatokhoz szükséges anyagok, eszközök, kellékek, 
valamint élő méhek beszerzésének költsége.”

31. § (1) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 27. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 2. § (1) bekezdés f) pont fc) alpontja szerinti intézkedés vonatkozásában támogatás]
„c) a  kutatási tervet végrehajtó szervezet, intézmény által elkészített kutatási beszámoló elbírálása érdekében 
az  OMME elnöksége által felkért szakmai bíráló bizottság díja – amelynek mértéke legfeljebb 40 000 forint/fő/
kutatási téma, megbízási vagy vállalkozói szerződés alapján –”
[finanszírozásához vehető igénybe.]

 (2) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 27. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  támogatás keretösszege az  I. végrehajtási időszakban legfeljebb 150 000 eurónak, a  II. végrehajtási 
időszakban 150 000 eurónak, a  III. végrehajtási időszakban legfeljebb 50 000 eurónak megfelelő forintösszeg. 
A meghosszabbított III. végrehajtási időszakra vonatkozó támogatás a 2023. méhészeti évre biztosított keret terhére 
kerül kifizetésre.”

 (3) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 27. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti intézkedés keretében a miniszter által jóváhagyott kutatási tervvel és az OMME 
által elfogadott kutatási beszámolóval összefüggő költség számolható el.”

 (4) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 27. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti intézkedés keretében a  kutatási beszámoló bírálati díja legfeljebb  
40 000 forint/fő/kutatási téma értékben, megbízási vagy vállalkozói szerződés alapján számolható el.”

 (5) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 27. § (9) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1)  bekezdés a)  pontja szerinti intézkedés esetén a  kifizetési kérelemhez csatolni kell az  alábbi dokumentumok 
másolati példányát:]
„a) a  kutatással kapcsolatban felmerült, a  kutatást végző nevére és címére kiállított számlák és az  ellenérték 
megtérítését igazoló bizonylatok, ha a  kutatáshoz kapcsolódóan kiállításra került vállalkozói vagy megbízási 
szerződés, akkor a  kutatási tervnek megfelelő vállalkozói vagy megbízási szerződés, ha a  kutatással kapcsolatban 
megbízásidíj-kifizetés történt, akkor a  megbízásidíj-kifizetési lista, továbbá a  megbízásidíj-kifizetési lista alapján 
történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat,”

32. § (1) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 28. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  2.  § (1)  bekezdés g)  pont szerinti intézkedés vonatkozásában támogatás a  magyar méhészeti ágazathoz 
kapcsolódó marketing tevékenység koordinálására, országos szintű megszervezéséhez egy fő mézmarketing-
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koordinátor egyéni vagy társas vállalkozói jogviszonyban történő feladatának ellátásával kapcsolatos e rendeletben 
meghatározott díjszabás szerinti havi díjazására vehető igénybe.
(2) A támogatás keretösszege az I. végrehajtási időszakban legfeljebb 25 000 eurónak, a II. végrehajtási időszakban 
legfeljebb 55 000 eurónak, a  III. végrehajtási időszakban legfeljebb 55 000 eurónak megfelelő forintösszeg. 
A meghosszabbított III. végrehajtási időszakra vonatkozó támogatás a 2023. méhészeti évre biztosított keret terhére 
kerül kifizetésre.”

 (2) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 28. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  intézkedés keretében a  koordinátori tevékenységet végző személy vállalkozói díja, az  e  rendeletben 
meghatározott díjszabás szerint 600 000 forint/hó számolható el.”

33. §  Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 29. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A támogatás keretösszege az I. végrehajtási időszakban legfeljebb 30 000 eurónak, a II. végrehajtási időszakban 
legfeljebb 15 000 eurónak, a  III. végrehajtási időszakban legfeljebb 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg 
végrehajtási időszakonként. A meghosszabbított III. végrehajtási időszakra vonatkozó támogatás a 2023. méhészeti 
évre biztosított keret terhére kerül kifizetésre.”

34. §  Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 30. § (2) bekezdése helyéve a következő rendelkezés lép:
„(2) A  támogatás keretösszege legfeljebb 4000 eurónak megfelelő forintösszeg végrehajtási időszakonként. 
A meghosszabbított III. végrehajtási időszakra vonatkozó támogatás a 2023. méhészeti évre biztosított keret terhére 
kerül kifizetésre.”

35. §  Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet az 1. melléklettel egészül ki.

36. §  Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet
a) 9. § (1) bekezdés b) pontjában a „méhegészségügyi” szövegrész helyébe a „méhészeti” szöveg,
b) 10. § (2) bekezdés b) pontjában a „303 408” szövegrész helyébe a „103 408” szöveg,
c) 10.  § (6)  bekezdésében az  „ideértve újsághirdetés” szövegrész helyébe az  „ideértve többek között 

újsághirdetés” szöveg,
d) 14.  § (7)  bekezdés b)  pontjában a  „vállalkozói díj legfeljebb 985 000 forint/hó” szövegrész helyébe 

a „vállalkozói díj az I. végrehajtási időszakban legfeljebb 985 000 forint/hó” szöveg,
e) 14. § (7) bekezdés c) pontjában a „nyomdai sokszorosítási költségek 4 000 000 forint/év összegig” szövegrész 

helyébe a „nyomdai sokszorosítási költségek, mintavételhez szükséges eszközök 8 000 000 forint/év összegig” 
szöveg,

f ) 14.  § (7)  bekezdés d)  pontjában a  „méhészeti szaktanácsadók” szövegrész helyébe az  „az I. végrehajtási 
időszakba a méhészeti szaktanácsadók” szöveg,

g) 18. § (8) bekezdés f ) pontjában a „szoftverek” szövegrész helyébe az „operációs rendszer” szöveg,
h) 18. § (14) bekezdés a) pontjában a „beszerzésének költsége” szövegrész helyébe a „beszerzésének és üzembe 

helyezésének költsége” szöveg,
i) 18. § (14) bekezdés d) pontjában a „fejlesztése” szövegrész helyébe a „fejlesztése, üzembe helyezése” szöveg,
j) 20. § (5) bekezdésében az „I–III. végrehajtási időszakban” szövegrész helyébe az „I–III. és a meghosszabbított  

III. végrehajtási időszakban” szöveg,
k) 22.  § (12)  bekezdés a)  pont aa)  alpontjában és b)  pontjában a  „teherautó” szövegrész helyébe 

a „tehergépkocsi” szöveg,
l) 22.  § (12)  bekezdés a)  pont ab)  alpontjában az „a forgalmi engedély és gépjármű törzskönyv kiadási díja” 

szövegrész helyébe az „a forgalmi engedély és gépjármű törzskönyv kiállításának közigazgatási hatósági 
eljárási illetéke” szöveg

lép.

37. §  Hatályát veszti az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 13. § (5) bekezdés m) pontja.

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

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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1. mellélet a 25/2021. (VII. 14.) AM rendelethez
„1. melléklet az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelethez

A II., III. és a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban az OMME által méhészeti 
szaktanácsadóként havi szinten, területi illetékesség alapján meghatározott vállalkozói díjszabás

A B

Területi illetékesség
Vállalkozói díjszabás

forint/hó

1. Baranya megye 600 000 

2. Bács-Kiskun megye 600 000 

3. Békés megye 600 000 

4. Borsod-Abaúj-Zemplén megye 600 000 

5. Csongrád-Csanád megye 590 000 

6. Fejér megye 590 000 

7. Győr-Moson-Sopron megye 590 000 

8. Hajdú-Bihar megye 600 000 

9. Heves megye 590 000 

10. Jász-Nagykun-Szolnok megye 600 000 

11. Komárom-Esztergom megye 490 000 

12. Nógrád megye 590 000 

13. Pest megye 600 000 

14. Somogy megye 600 000 

15. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 600 000 

16. Tolna megye 550 000 

17. Vas megye 520 000 

18. Veszprém megye 590 000 

19. Zala megye 600 000 

20. Budapest 550 000 

21. Vezető szaktanácsadó (országos) 800 000 



6170 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 133. szám 

A belügyminiszter 20/2021. (VII. 14.) BM rendelete
egyes, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervekkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341.  § 
(1) bekezdés 24. és 27. pontjában, 342/A. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva,
a 2. alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló  
2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 23. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva,
a 3. alcím tekintetében a  Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101.  § (1)  bekezdés e)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 20.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi  
CXXVIII. törvény 81. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)  
Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím és az  1.  melléklet tekintetében a  munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88.  § (3)  bekezdés a)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet  
40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló  
2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pont f ) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva,
a 7. és 8. alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 20.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  rendvédelmi 
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével –,
a 9. alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény 341.  § (1)  bekezdés 25.  pontjában, 342/A.  § (1)  bekezdés j)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 10. alcím tekintetében a  lakások és helyiségek bérletére, valamint az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
1993. évi LXXVIII. törvény 87. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 11. alcím és a 2. melléklet tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés 
a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 18.  cikk (2)  bekezdésében és a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 12. alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló  
2015. évi XLII. törvény 341.  § (1)  bekezdés 10.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva,
a 13. alcím és a  3–6.  melléklet tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341.  § (1)  bekezdés 2.  pont a) és b)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 2., 8. és 20.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 14. alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló  
2015. évi XLII. törvény 341.  § (1)  bekezdés 6.  pont a) és b)  alpontjában, 341.  § (1)  bekezdés 20.  pont a)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés  
2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 15. alcím és a  7.  melléklet tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341.  § (1)  bekezdés 9. és 21.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
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tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 2., 8., 19. és 20.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 16. alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló  
2015. évi XLII. törvény 341.  § (1)  bekezdés 27.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva,
a 30.  § tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló  
2015. évi XLII. törvény 342/A.  § (1)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 31.  § tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló  
2015. évi XLII. törvény 342/A.  § (1)  bekezdés h)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 18. alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló  
2015. évi XLII. törvény 341.  § (1)  bekezdés 13.  pont a)  alpontjában, 342/A.  § (1)  bekezdés f )  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 2., 8. és 
20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak 
kártérítési felelősségéről szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet módosítása

1. §  A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről 
szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a  Hszt. 237.  § (1a)  bekezdése alapján a  kártérítési felelősség megállapítására a  miniszter jogosult,  
akkor e  rendelet állományilletékes parancsnokra vonatkozó rendelkezéseit a  miniszter eljárására megfelelően kell 
alkalmazni.”

2. §  A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről 
szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet
a) 42. § (1) bekezdésében a „közzétételéről” szövegrész helyébe a „közlésétől” szöveg,
b) 43/A. § (1) bekezdésében az „elbírálására” szövegrész helyébe a „lefolytatására” szöveg,
c) 43/A. § (3) bekezdésében az „a kártérítési eljárás elbírálására jogosult” szövegrész helyébe az „az eljáró szerv” 

szöveg
lép.

2. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi 
Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet módosítása

3. §  A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 
11/2006. (III. 14.) BM rendelet 36. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  pénzbírság befizetéséből származó bevétel az  államháztartás központi alrendszerének bevételét képezi, 
amelyet a  kincstár által e  célra létrehozott központosított beszedési számlára kell beszedni. Az  illetékes szerv 
pénzügyi vezetőjét a  jogerős határozat rendelkező részének, illetve a  részletfizetést vagy halasztott befizetést 
engedélyező határozatának megküldésével kell tájékoztatni, amely alapján az  illetékes pénzügyi szerv vezetője 
a pénzbírságból eredő követelést nyilvántartásba veszi.”

3. A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosítása

4. §  A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 97.  § (4)  bekezdés b)  pontjában 
az  „az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, 
közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a  szolgálat-, illetve keresőképtelenség 
megállapításáról, valamint az  egészségügyi alapellátásról szóló együttes rendelet” szövegrész helyébe  
az „a szolgálati lőfegyver ideiglenes bevonásának szabályaira vonatkozó miniszteri rendeleti szabályozás” szöveg lép.
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4. A hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának, valamint a polgári védelmi szervezetek 
Szolgálati Szabályzatáról szóló 49/2011. (XII. 20.) BM rendelet módosítása

5. §  A hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának, valamint a  polgári védelmi szervezetek Szolgálati 
Szabályzatáról szóló 49/2011. (XII. 20.) BM rendelet 34.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a „pszichikailag” szövegrész 
helyébe a „pszichológiailag” szöveg lép.

5. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint 
foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló  
70/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosítása

6. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-
egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 18.  melléklete 
az 1. melléklet szerint módosul.

7. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-
egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet
a) 18. melléklet 2. pontjában a „IV, III, II, I, S” szövegrész helyébe az „alkalmasságvizsgálati kategória” szöveg,
b) 18.  melléklet 5.  pontjában az  „alkalmassági vizsgálatok” szövegrész helyébe az  „alkalmasságvizsgálatok” 

szöveg
lép.

6. A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet módosítása

8. §  A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet 17. § (3) bekezdés f ) pontjában a „pszichikai” 
szövegrész helyébe a „pszichológiai” szöveg lép.

7. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló  
56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosítása

9. §  Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.)  
BM rendelet 111. §-a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a  Hszt. 237.  § (1a)  bekezdése és az  Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 129.  § (1)  bekezdés 
b)  pontja alapján a  kártérítési felelősség megállapítására az  Országgyűlés elnöke jogosult, akkor e  rendeletnek 
az Országgyűlési Őrség parancsnokára vonatkozó rendelkezéseit az Országgyűlés elnökének eljárására megfelelően 
kell alkalmazni, azzal, hogy a  Hszt. 329.  § (1)  bekezdése és az  Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény  
129.  § (2)  bekezdése alapján az  Országgyűlés Hivatala e  rendelet eljárási szabályait megfelelően alkalmazva 
működik közre a kártérítési eljárásban.”

8. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló  
85/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosítása

10. §  Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.)  
BM rendelet 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A hivatásos állománynak a Hszt. 77. § (1) bekezdés h) pontja szerint rendelkezési állományba helyezett tagja 
a rendelkezési állományba helyezés idejére 50%-os mértékű hivatásos pótlékra jogosult.”

11. § (1) Az  Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.)  
BM rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A jubileumi jutalmat
a) a  Hszt. 59.  § (3) vagy (6)  bekezdése szerinti, a  rendelkezési állomány idejére megállapított illetmény helyett 
a rendelkezési állományba helyezés előtti utolsó illetmény,
b) a Hszt. 165. §-a alapján csökkentett illetményben részesülőnek is a teljes illetmény
alapulvételével kell megállapítani.”
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 (2) Az  Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.)  
BM rendelet 13. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A jubileumi jutalmat a hivatásos állomány Hszt. 150. §-a alapján illetmény nélküli szabadságon lévő tagjának 
az utolsó szolgálati beosztás szerint számított illetmény alapulvételével kell megállapítani.”

9. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya 
részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról 
szóló 6/2013. (III. 27.) BM rendelet módosítása

12. § (1) A  belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya részére adható 
szociális támogatásról és a  kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról szóló 6/2013. (III. 27.)  
BM rendelet 1. § c) pont cc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában
igényjogosult:)
„cc) a  rá vonatkozó mértékben a  nyugállományba helyezett személy, illetve a  rendvédelmi egészségkárosodási 
ellátásra jogosult személy, valamint”
(feltéve minden esetben, hogy rendelkezik az e rendeletben meghatározott támogatás jogosultsági feltételeivel;)

 (2) A  belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya részére adható 
szociális támogatásról és a  kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról szóló 6/2013. (III. 27.)  
BM rendelet 1. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„d) nyugállományba helyezett: az  a  személy, akinek a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervvel vagy annak 
jogelődjével fennálló hivatásos szolgálati jogviszonya vagy rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonya 
nyugállományba helyezéssel vagy az  öregségi, rokkantsági nyugdíjjogosultságra, rokkantsági ellátásra való 
jogosultságra tekintettel szűnt meg – az  ellátásra való jogosultság időtartamára –, ideértve azokat is, akiknek 
nyugdíja a  korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetésről, a  korhatár előtti ellátásról és a  szolgálati 
járandóságról szóló törvény alapján korhatár előtti ellátássá vagy szolgálati járandósággá alakult át; továbbá 
az a személy, akit az elmúlt rendszerben politikai okból bocsátottak el a Belügyminisztérium valamely szervétől és 
rehabilitálására a vonatkozó rendelkezés szerint sor került;”

13. §  A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya részére adható 
szociális támogatásról és a  kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról szóló 6/2013. (III. 27.)  
BM rendelet 12. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  nyugállományba helyezettet, valamint a  rendvédelmi szerv hivatásos vagy rendvédelmi igazgatási 
alkalmazotti állományába nem tartozó rendvédelmi egészségkárosodási ellátásban részesülő személyt a szociális és 
kegyeleti ellátás keretében a belügyi szerv
a) a 7. § szabályainak alkalmazásával szociális segélyben,
b) a 10. § szabályának alkalmazásával temetési segélyben
részesítheti.”

14. §  A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya részére adható 
szociális támogatásról és a  kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról szóló 6/2013. (III. 27.)  
BM rendelet 10.  § (2)  bekezdésében az  „igényjogosult hozzátartozójának” szövegrész helyébe az  „az elhunyt 
igényjogosultnak a” szöveg lép.

10. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet módosítása

15. §  A lakások és helyiségek bérletére, valamint az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi  
LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet 9. § (5) bekezdésében a „pszichikai” szövegrész 
helyébe a „pszichológiai” szöveg lép.
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11. A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek 
meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet módosítása

16. §  A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek 
meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

17. §  Hatályát veszti a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek 
meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet 1. melléklet „A) Belügyminisztérium hivatali szervezete” rész 
1.25. pontja.

12. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományú tagjainak szolgálatképes állapota megállapítása érdekében a befolyásoltság kiszűrése 
céljából elvégezhető vizsgálatok köréről és a vizsgálat végrehajtásának szabályairól szóló  
22/2015. (VI. 15.) BM rendelet módosítása

18. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjainak 
szolgálatképes állapota megállapítása érdekében a  befolyásoltság kiszűrése céljából elvégezhető vizsgálatok 
köréről és a  vizsgálat végrehajtásának szabályairól szóló 22/2015. (VI. 15.) BM rendelet 6.  § (4)  bekezdésében 
a „levételét az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, 
közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a  szolgálat-, illetve keresőképtelenség 
megállapításáról, valamint az  egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes 
rendelet 2.  § c)  pontja szerinti alapellátó” szövegrész helyébe a  „levételét a  hivatásos állomány egészségi 
alkalmasságvizsgálatára vonatkozó szabályokat tartalmazó szabályozás szerinti rendvédelmi alapellátó” szöveg lép.

13. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos 
szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló  
30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

19. §  A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról 
és a  betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 8.  §-a a  következő 
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Belügyminisztériumba tiszti vagy tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásba vezényelt 
esetében a  Hszt. 114.  § (3)  bekezdés a)  pontja és a  Hszt. 5., illetve 6.  melléklete alkalmazásával kell a  szolgálati 
beosztásokat besorolni.”

20. § (1) A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról 
és a  betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2.  melléklete a  3.  melléklet 
szerint módosul.

 (2) A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról 
és a  betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 3.  melléklete a  4.  melléklet 
szerint módosul.

 (3) A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról 
és a  betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 6.  melléklete az  5.  melléklet 
szerint módosul.

 (4) A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról 
és a  betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 11.  melléklete a  6.  melléklet 
szerint módosul.

21. §  Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati 
beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet
a) 4. melléklet I. alcímében foglalt táblázat D:3 és D:4 mezője,
b) 4/A. melléklet I. alcímében foglalt táblázat D:3, D:4 és E:5 mezője,
c) 5. melléklet I. alcím 1. pontjában foglalt táblázat D:3 és D:4 mezője,
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d) 6. melléklet I. alcím 1. pontjában foglalt táblázat D:3 és D:4 mezője,
e) 7. melléklet I. alcím 1. pontjában foglalt táblázat 3. sora.

14. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

22. § (1) A  belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő 
személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 50. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
[A Hszt. 86. § (2) bekezdés a) pontja szerinti]
„b) egészségi állapot alapján történő felmentésre a  hivatásos állomány megváltozott egészségi állapotú tagjának 
alkalmasságát vizsgáló felülvizsgálati bizottság határozata alapján kerülhet sor,”

 (2) A  belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő 
személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 50. §-a a következő c) és d) ponttal egészül ki:
[A Hszt. 86. § (2) bekezdés a) pontja szerinti]
„c) pszichológiai állapot alapján történő felmentésére a pszichológiai háromfős bizottság döntése alapján kerülhet 
sor, vagy
d) fizikai állapot alapján történő felmentésére a fizikai háromfős bizottság döntése alapján kerülhet sor.”

23. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő 
személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 72. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az  (5)  bekezdésben foglaltaktól eltérően a  személyvédelmi feladatokat ellátó szolgálati beosztásokban 
a  vezényléses szolgálati időrendszerben a  napi szolgálatteljesítési idő – a  Hszt. szerinti általános heti 
szolgálatteljesítési idő, illetve a  készenléti jellegű szolgálati beosztásnak minősülő szolgálati beosztások esetében 
a  heti legfeljebb negyvennyolcórás szolgálatteljesítési idő figyelembevételével – legalább négy óra és legfeljebb 
huszonnégy óra időtartamban határozható meg.”

24. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő 
személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet
a) 5. § (2) bekezdésében a „pszichikai” szövegrész helyébe a „pszichológiai” szöveg,
b) 6.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a „szakközépiskolát” szövegrész helyébe a „szakközépiskolát vagy rendészeti 

szakgimnáziumot” szöveg, az  „elvégezte,” szövegrész helyébe az  „elvégezte, vagy rendvédelmi szakképző 
intézményben szerzett technikusi végzettséggel rendelkezik,” szöveg,

c) 6.  § (1)  bekezdés d)  pontjában az  „a moduláris képzési rendszerben a  szakképzést” szövegrész helyébe  
az „a b) pont szerinti szakképesítés megszerzését” szöveg,

d) 7. § (1) bekezdésében a „középfokú oktatási rendvédelmi intézményben” szövegrész helyébe a „rendvédelmi 
szakképző intézményben” szöveg,

e) 7. § (2) bekezdésében a „középfokú oktatási rendvédelmi intézményben” szövegrész helyébe a „rendvédelmi 
szakképző intézményben” szöveg,

f ) 8. § (2) bekezdés a) pontjában a „pszichikai” szövegrész helyébe a „pszichológiai” szöveg,
g) 14. § (2) bekezdés b) pontjában a „pszichikai” szövegrész helyébe a „pszichológiai” szöveg,
h) 15. § (3) bekezdés a) pontjában a „pszichikai” szövegrész helyébe a „pszichológiai” szöveg,
i) 37. § (4) bekezdésében a „pszichikai” szövegrész helyébe a „pszichológiai” szöveg,
j) 73.  § (2)  bekezdésében az „eset szükségessé” szövegrész helyébe az „eset vagy személyvédelmi szolgálati 

feladat szükségessé” szöveg,
k) 1. mellékletében foglalt táblázat A:5 mezőjében a „pszichikai” szövegrész helyébe a „pszichológiai” szöveg
lép.

25. §  Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát 
érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet
a) 2. § 3. pontja,
b) 6. § (1) bekezdés c) pontja,
c) 6. § (1a) bekezdése,
d) 29. § (2) bekezdése.
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15. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint 
a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

26. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló 
tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.)  
BM rendelet 7. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A hivatásos állománynak a Hszt. 77. § (1) bekezdés h) pontja szerint rendelkezési állományba helyezett tagja 
a rendelkezési állományba helyezés idejére 50%-os mértékű hivatásos pótlékra jogosult.”

27. § (1) A  belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló 
tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.)  
BM rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A jubileumi jutalmat
a) a  Hszt. 59.  § (3) vagy (6)  bekezdése szerinti, a  rendelkezési állomány idejére megállapított illetmény helyett 
a rendelkezési állományba helyezés előtti utolsó illetmény,
b) a Hszt. 165. §-a alapján csökkentett illetményben részesülőnek is a teljes illetmény
alapulvételével kell megállapítani.”

 (2)  A  belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban 
álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a  folyósítás szabályairól szóló  
33/2015. (VI. 16.) BM rendelet 12. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  jubileumi jutalmat a  hivatásos állomány Hszt. 150.  §-a alapján illetmény nélküli szabadságon lévő tagjának 
az utolsó szolgálati beosztás szerint számított illetmény alapulvételével kell megállapítani.”

28. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló 
tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.)  
BM rendelet 1. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

29. §  Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati 
viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 
33/2015. (VI. 16.) BM rendelet 41. § (4) bekezdése.

16. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeiről és 
a tisztjelölti szolgálati jogviszonyról szóló 20/2016. (VI. 9.) BM rendelet módosítása

30. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeiről és a  tisztjelölti 
szolgálati jogviszonyról szóló 20/2016. (VI. 9.) BM rendelet 4. § (3) bekezdés f ) pontjában a „pszichikai” szövegrészek 
helyébe a „pszichológiai” szöveg lép.

17. A rendvédelmi igazgatási alkalmazottak rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyával 
összefüggő egyes szabályokról szóló 4/2019. (III. 11.) BM rendelet módosítása

31. §  A rendvédelmi igazgatási alkalmazottak rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyával összefüggő egyes 
szabályokról szóló 4/2019. (III. 11.) BM rendelet 3. § (2) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(A hivatásos katasztrófavédelmi szervnél a kifogástalan életvitel ellenőrzése alá eső munkakörök:)
„k) költségvetési vagy egyéb pénzeszközök, támogatások tekintetében javaslattevő, döntési vagy ellenőrzési 
feladatot ellátó munkakörök.”

32. §  A rendvédelmi igazgatási alkalmazottak rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyával összefüggő egyes 
szabályokról szóló 4/2019. (III. 11.) BM rendelet 30. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A börtönlelkész e rendelet szerinti továbbképzési kötelezettségének teljesítésébe – kérelmére – az egyházi jogi 
személy által szervezett továbbképzés teljesítése beszámít.”
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18. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél 
foglalkoztatott hivatásos állomány és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány 
alkalmasságvizsgálatáról szóló 45/2020. (XII. 16.) BM rendelet módosítása

33. §  A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos 
állomány és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány alkalmasságvizsgálatáról szóló 45/2020. (XII. 16.)  
BM rendelet 76. § (2) bekezdésében az „A rendvédelmi szerv vezetője” szövegrész helyébe az „Az állományilletékes 
parancsnok” szöveg lép.

19. Záró rendelkezések

34. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
 (2) A 13. alcím és a 3–6. melléklet az e rendelet kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.
 (3) A 10. §, a 23. §, a 24. § f ) pontja, a 26. § és a 17. alcím 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 20/2021. (VII. 14.) BM rendelethez

A  belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-
egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 18.  melléklet 4.  pontja 
helyébe a következő pont lép:
„4. Hivatásos állomány alkalmasságvizsgálata
4.1. Elsőfokú alkalmasságvizsgálatot végző szerv megjelölése (a vizsgálatot végző szervezeti egység megjelölésével)
4.1.1. Alkalmasságvizsgálat megnevezése (Hivatásos állományba jelentkezők felvétel előtti alkalmasságvizsgálata, 
kivéve a  szenior állományba jelentkezőket*; Szenior állományba jelentkezők alkalmasságvizsgálata; Hivatásos 
állományban lévő személyek alkalmasságvizsgálata, típusonként megjelölve)
4.1.2. Egészségi alkalmasságvizsgálat minősítése
4.1.3. Pszichológiai alkalmasságvizsgálat minősítése
4.2. Másodfokú alkalmasságvizsgálatot végző szerv megjelölése (a vizsgálatot végző szervezeti egység 
megjelölésével)
4.2.1. Alkalmasságvizsgálat megnevezése (Hivatásos állományba jelentkezők felvétel előtti alkalmasságvizsgálata, 
kivéve a  szenior állományba jelentkezőket;* Szenior állományba jelentkezők alkalmasságvizsgálata; Hivatásos 
állományban lévő személyek alkalmassági vizsgálata, típusonként megjelölve)
4.2.2. Egészségi alkalmasságvizsgálat minősítése
4.2.3. Pszichológiai alkalmasságvizsgálat minősítése
4.3. Alkalmasságvizsgálat megnevezése (Hivatásos állományban lévő személyek alkalmassági vizsgálata, 
típusonként megjelölve)
4.3.1. Felülvizsgálati eljárásban végzett egészségi alkalmasságvizsgálat minősítése
4.3.2. Pszichológiai háromfős bizottsági eljárásban végzett pszichológiai alkalmasságvizsgálat minősítése”
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2. melléklet a 20/2021. (VII. 14.) BM rendelethez

 1.  A  belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek 
meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet 1.  melléklet „A) Belügyminisztérium hivatali szervezete”  
rész 1.2. pontja helyébe a következő pont lép:
„1.2. a  miniszter, az  államtitkár, a  közigazgatási államtitkár, a  helyettes államtitkár titkárságának valamennyi 
álláshelye vagy munkaköre”

 2.  A  belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek 
meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet 1. melléklet „B) Rendvédelmi szervek” rész 1. pontja helyébe 
a következő pont lép:
„1. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv
1.1. az általános munkakörök közül
1.1.1. a védelmi igazgatási feladatokat ellátó munkakör és a helyettesítésére kijelölt munkakör
1.1.2. a rejtjelfelügyelet vezetője és valamennyi munkaköre
1.1.3. az országos informatikai rendszereket, adatbázisokat felügyelő és üzemeltető munkakör
1.1.4. az ügyeletvezetők és a főügyeletesek
1.1.5. a futár
1.1.6. a bűnügyi felderítő és az értékelő-elemző feladattal foglalkozó munkakör
1.1.7. a leltározási feladatokat ellátó munkakör
1.2. az Országos Rendőr-főkapitányság munkakörei közül
1.2.1. a vezetői munkakört betöltő, valamint a helyettesítésére kijelölt munkakör
1.2.2. a beszerzési, közbeszerzési és EU pályázati eljárásban részt vevő munkakör
1.2.3. az adatvédelmi és a minősített adatok védelmével kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti elem valamennyi 
munkaköre
1.2.4. a Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Bűnügyi Osztálya, a Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Osztály, 
a Bűnügyi Elemző-Értékelő Főosztály Bűnügyi Adatkezelési és Alkalmazás-felügyeleti Osztálya valamennyi munkaköre
1.2.5. a  Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztály Dokumentációs Osztály valamennyi munkaköre, 
a  FRONTEX nemzeti kapcsolattartási pontot működtető munkakör, az  EU döntéshozatali mechanizmusában 
részvételre kijelölt rendőrségi szakértő, a  munkavégzése során védelmi igazgatási feladatokat ellátó munkakör, 
az Ügyeleti Főosztály hivatásos munkakörei
1.2.6. az Ellenőrzési Szolgálat valamennyi munkaköre
1.3. a Készenléti Rendőrség munkakörei közül
1.3.1. az  igazgatói, a  főosztályvezetői és az  azzal azonos jogállású munkakör, valamint a  helyettesítésükkel 
megbízott vezetői munkakör
1.3.2. a  Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóságon a  Személyvédelmi Főosztály, az  Objektumvédelmi Főosztály 
III. Őrségi Osztály Információs Hivatal Őrségi Alosztály, a Karmelita Őrségi Osztály és a Különleges Védelmi Osztály 
valamennyi munkaköre
1.3.3. a  Különleges Szolgálatok Igazgatóságán a  Bevetési Főosztály III. Bevetést Támogató Osztály valamennyi 
munkaköre
1.3.4. a Nemzeti Nyomozó Iroda valamennyi munkaköre
1.3.5. a Köztársasági Elnöki Őrség valamennyi munkaköre
1.3.6. a beszerzési, közbeszerzési és EU pályázati eljárásban részt vevő munkakör
1.3.7. a leltározási feladatokat ellátó munkakör
1.4. a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság munkakörei közül
1.4.1. a Bűnügyi Igazgatóság CCTV és Készenléti Alosztálya valamennyi munkaköre
1.4.2. valamennyi vezetői munkakör és a vezetői munkakört betöltő helyettesítésére kijelölt munkakör
1.4.3. a Légiközlekedés-védelmi Osztály hivatásos szolgálati jogviszonyban betölthető szolgálati beosztásai
1.5. a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ valamennyi munkaköre
1.6. a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ munkakörei közül a vezetői munkakörök, valamint a helyettesítésükre 
kijelölt munkakörök
1.7. a Nemzetközi Oktatási Központ munkakörei közül
1.7.1. az igazgató és az igazgatóhelyettes
1.7.2. az ILEA Magyar Titkárság, a KERA Magyar Nemzeti Iroda, a CEPOL Magyar Nemzeti Iroda osztályvezetői
1.8. az egyéb rendőrségi munkakörök közül
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1.8.1. a  megyei rendőr-főkapitányság valamennyi vezetői munkaköre és a  vezetői munkakört betöltő 
helyettesítésére kijelölt munkaköre
1.8.2. a Budapesti Rendőr-főkapitányság főosztályvezetői és az azzal azonos jogállású beosztást betöltők, valamint 
a helyettesítésükkel megbízott vezetői beosztást betöltők munkaköre
1.8.3. a  Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Szervek Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály, 
a Felderítő Főosztály, az Értékelő Osztály, a Bűnügyi Bevetési Osztály valamennyi munkaköre, a Bűnügyi Technikai 
Osztály hivatásos munkakörei, a  Bűnügyi Koordinációs Osztály vezetője és helyettese, valamint a  Budapesti 
Rendőr-főkapitányság Hivatala Titokvédelmi, Ügykezelési és Kártérítési Osztály vezetője
1.8.4. a  rendőrkapitányságokon és határrendészeti kirendeltségeken a  közlekedésrendészeti, igazgatásrendészeti 
osztályok vezetőinek kivételével a vezetői munkakör, valamint a helyettesítésükkel megbízott munkakör”

3. melléklet a 20/2021. (VII. 14.) BM rendelethez

 1.  A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról 
és a  betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2.  melléklet I. alcím 
1. pontjában foglalt táblázat a következő 10a. sorral egészül ki:

 [A  B  C  D  E

 1.
 vezetői 

 kategória   besorolási kategória  beosztás

 hivatásos pótlék mértéke (%)

 2.  alapfeladat
 nem alap- 

feladat]

10a. középvezető főosztályvezető 1 főtanácsadó 100 100

 2.  A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról 
és a  betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2.  melléklet III. alcímében 
foglalt táblázat a következő 31a. sorral egészül ki:

 [A  B  C  D  E

 1.
 vezetői 

 kategória  besorolási kategória beosztás

 hivatásos pótlék mértéke (%)

 2.  alapfeladat
 nem alap- 

feladat]

31a. B határrendész
100 

125**

 3.  A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról 
és a  betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2.  melléklet III. alcímében 
foglalt táblázat D:55 mezője helyébe a következő mező lép:

(D)

(55.)

100
125**

200****
225*
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 4.  A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról 
és a  betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2.  melléklet III. alcímében 
foglalt táblázat D:59 mezője helyébe a következő mező lép:

(D)

(59.)

100
125**

200****
225*

 5.  A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról 
és a  betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2.  melléklet III. alcímében 
foglalt táblázat D:67 mezője helyébe a következő mező lép:

(D)

(67.)

100
125**

200****
225*

 6.  A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról 
és a  betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2.  melléklet IV. alcím 
2. pontjában foglalt táblázat C:3–C:8 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(C)

(3.

150 
175* 
300** 
450***

4.

150 
175* 
300** 
450***

5.

150 
175* 
300** 
450***

6.

150 
175* 
300** 
450*** 
600****

7. 150

8.)

150 
175* 
300** 
450*** 
600****
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 7.  A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról 
és a  betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2.  melléklet IV. alcím 
3. pontjában foglalt táblázat C:2a és C:3 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(C)

(2a.

150 
175* 
300** 
450*** 
600****

3.)

150 
175* 
300** 
450*** 
600****

 8.  A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról 
és a  betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2.  melléklet VI. alcím 
1. pontjában foglalt táblázat a következő 7a. sorral egészül ki:

[A B C D E

1.
vezetői

kategória
besorolási kategória beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2. alapfeladat
nem alap- 

feladat]

7a. középvezető főosztályvezető 2 főosztályvezető (TŰSZ) 500

 9.  A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról 
és a  betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2.  melléklet VI. alcím 
1. pontjában foglalt táblázat D:16 mezője helyébe a következő mező lép:

(D)

(16.)
200* 
650

 10.  A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról 
és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. melléklet VI. alcím 1. pontja 
a táblázatot követően a következő a) ponttal egészül ki:
„a) 200*: a  Légirendészeti Szolgálat nem fedélzeti szolgálattevő szolgálatvezető-helyettes szolgálati beosztásban 
a hivatásos pótlék mértéke 200%.”

 11.  A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról 
és a  betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2.  melléklet VI. alcím 
3. pontjában foglalt táblázat C:35 mezője helyébe a következő mező lép:

(C)

(35.)
150**
200
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 12.  A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról 
és a  betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2.  melléklet VII. alcím 
2. pontjában foglalt táblázat E:9 mezője helyébe a következő mező lép:

(E)

(9.) 100

 13.  A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról 
és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. melléklet
a) I. alcím 1.  pontjában foglalt táblázat C:7 mezőjében az  „ellenőrzési” szövegrész helyébe az  „ellenőrzési, 

kommunikációs” szöveg,
b) II. alcímében foglalt táblázat D:27 mezőjében a „125***” szövegrész helyébe a „125**” szöveg,
c) III. alcímében foglalt táblázat D:14, D:20, D:22, D:24 és D:32 mezőjében a  „125*” szövegrész helyébe  

a „125**” szöveg,
d) III. alcímében foglalt táblázat D:16, D:20 és D:26 mezőjében a „200***” szövegrész helyébe a „200****” szöveg,
e) III. alcímében a
 „200****: A közterületi támogató feladatok ellátására létrehozott szervezet – MEKTA – közterületi támogató 

feladatokat közvetlenül ellátó állománya, a  Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Idegenrendészeti Osztály 
Légitolonc Alosztály szakfeladatot közvetlenül ellátó állománya, valamint a  hivatásos állomány közúti 
határátkelőhelyen útlevélkezelői vagy a  határátkelőhely forgalmának ellenőrzésével kapcsolatos feladatot 
ténylegesen ellátó tagja esetében a hivatásos pótlék mértéke 200%.”

 szövegrész helyébe a
 „200****: A közterületi támogató feladatok ellátására létrehozott szervezet – MEKTA – közterületi támogató 

feladatokat közvetlenül ellátó állománya, a  Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Idegenrendészeti Osztály 
Légitolonc Alosztály szakfeladatot közvetlenül ellátó állománya, valamint a  hivatásos állomány közúti 
határátkelőhelyen útlevélkezelői vagy a  határátkelőhely forgalmának ellenőrzésével kapcsolatos feladatot 
ténylegesen ellátó tagja esetében a hivatásos pótlék mértéke 200%.

 225*: A  hivatásos állomány közúti határátkelőhelyen útlevélkezelői vagy a  határátkelőhely forgalmának 
ellenőrzésével kapcsolatos feladatot ténylegesen ellátó tagja esetében, ha szolgálati állat kiképzésében 
részt vesz, azzal folyamatosan foglalkozik, arról gondoskodik, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellát, 
a hivatásos pótlék mértéke 225%.”

 szöveg,
f ) IV. alcímében a
 „450*** speciális műveleti feladatot ténylegesen ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 450%.”
 szövegrész helyébe a
 „450***: speciális műveleti feladatot ténylegesen ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 450%.
 600****: a kilétét, rendőri jelleget tartósan leplező, speciális műveleti feladatot ténylegesen ellátó állomány 

esetében a hivatásos pótlék mértéke 600%.”
 szöveg,
g) VI. alcím 1.  pontjában foglalt táblázat C:5 mezőjében a „KR KIG” szövegrész helyébe a „KR KIG, KR SZOVIG” 

szöveg,
h) VI. alcím 1.  pontjában foglalt táblázat C:15 mezőjében a „TŰSZ” szövegrész helyébe a „TŰSZ, KR KEŐ FO” 

szöveg,
i) VI. alcímében a  „Rendészeti Igazgatóság bevetési főosztályainak támogató alegységeinél szolgálatot 

teljesítő” szövegrész helyébe a „Rendészeti Igazgatóság, valamint a  határrendészeti igazgatóságok bevetési 
főosztályainak támogató alegységeinél támogató szolgálati feladatot teljesítő” szöveg, a  „Megelőző- és 
Tanúvédelmi Osztály” szövegrész helyébe a „Különleges Védelmi Osztály” szöveg

lép.
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 14.  Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati 
beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. melléklet
a) I. alcím 1. pontjában foglalt táblázat D:3–D:5, E:6 és E:6a mezője,
b) VI. alcím 1. pontjában foglalt táblázat D:3 mezője,
c) VI. alcímében az „– a IV. Őrségi Osztály állománya kivételével –” szövegrész.

4. melléklet a 20/2021. (VII. 14.) BM rendelethez

A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról 
és a  betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 3.  melléklet I. és II. alcíme 
helyébe a következő alcímek lépnek:

„I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A  B  C  D  E

 1.
 vezetői 

 kategória
 besorolási kategória szolgálati beosztás

 hivatásos pótlék mértéke (%)

 2.  alapfeladat
 nem alap- 

feladat

3. kiemelt vezető
 központi szerv 

vezetője (tábornok)
 főigazgató  

4. kiemelt vezető
 központi szerv 

vezetőjének 
helyettese (tábornok)

 főigazgató-helyettes  

5. kiemelt vezető
 területi szerv 

vezetője*
 igazgató  300  300

6. középvezető  szakirányító 1  igazgatóhelyettes hivatalvezető  300  300

7. középvezető  szakirányító 2  főosztályvezető  300  300

8. középvezető  főosztályvezető 1  főtanácsadó  300  300

9. középvezető  főosztályvezető 1
 önálló osztályvezető (főigazgató 

közvetlen irányítása alatt)
 300  300

10. beosztott vezető
főosztályvezető-

helyettes 1
 főosztályvezető-helyettes 450

11. beosztott vezető
főosztályvezető-

helyettes 1
 főosztályvezetőt helyettesítő 

osztályvezető
450  350

12. beosztott vezető
 főosztályvezető- 

helyettes 2
 osztályvezető 450  350

13. beosztott vezető  osztályvezető 1  tanácsadó  500  400

14. beosztott vezető  osztályvezető 2  osztályvezető-helyettes (kiemelt)  500  350

15. beosztott vezető  osztályvezető 2
 kirendeltségvezető 

(osztályvezető-helyettes kiemelt)
 500  

16. beosztott vezető  osztályvezető 2  kirendeltségvezető (kiemelt)  500  
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II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 A  B  C  D

 1.
 besorolási 

 kategória
szolgálati beosztás

 hivatásos pótlék mértéke (%)

 2.  alapfeladat
 nem alap- 

feladat

 3. D osztályvezető-helyettes 550  400

 4. D kirendeltségvezető (osztályvezető-helyettes) 550

 5. D alosztályvezető 500 350

 6. D kirendeltségvezető 500

 7. D kiemelt főreferens 450 300

 8. C kiemelt főelőadó 450 300
”

5. melléklet a 20/2021. (VII. 14.) BM rendelethez

A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról 
és a  betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 6.  melléklet I. alcím 
1. pontjában foglalt táblázat a következő 7a. sorral egészül ki:

[A B C D E

1.
vezetői

kategória
besorolási kategória beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2. alapfeladat
nem alap- 

feladat]

7a. középvezető főosztályvezető 1
főtanácsadó 

(országos parancsnoki biztos)
100

6. melléklet a 20/2021. (VII. 14.) BM rendelethez

A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról 
és a  betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 11.  melléklet I. alcím 2.  pont 
h) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Készenléti jellegű szolgálati beosztások)
„h) az  RRI ügyeletes vezető, bűnügyi készenlét, idegenrendészeti készenlét szolgálati beosztása, továbbá 
Közrendvédelmi Osztályának, Határrendészeti Osztályának és Utasbiztonsági Osztályának szolgálati beosztásai,”

7. melléklet a 20/2021. (VII. 14.) BM rendelethez

A  belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló 
tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.)  
BM rendelet 1. melléklet II. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„II. A terrorizmust elhárító szervnél
A vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) szakterület valamennyi szolgálati beosztása.”
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A belügyminiszter 21/2021. (VII. 14.) BM rendelete
az eliminációs célú mintavétel, valamint a DNS-profil meghatározásának szakmai-módszertani 
követelményei részletszabályairól, továbbá az eliminációs célú biometrikus adatok nyilvántartása részére 
teljesítendő adatszolgáltatás és a nyilvántartás vezetésével kapcsolatos technikai feladatok végrehajtásáról

A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az  Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben 
hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a  bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi  
XLVII. törvény 96.  § (1a)  bekezdés b)–e)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket 
rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában
  1. DNS-marker: az  a  hely, lókusz a  DNS-molekulán, amely az  egyénekre vagy egyedekre vonatkozó genetikai 

információkat tartalmazza,
  2. érintett személy: a vétlen nyomszennyezés kizárása érdekében a bűncselekmény elkövetésének helyszínével 

vagy a  bűncselekmény elkövetésének nyomait hordozó személlyel, tárggyal, tárgyi bizonyítási eszközzel 
kapcsolatba került, a  büntetőeljárással összefüggésben vétlen nyomszennyezés kockázatát hordozó 
tevékenységet végző személy,

  3. DNS-mintavétel: az érintett személytől történő szájnyálkahártyatörlet-vétel,
  4. Intézet: a Nemzeti Szakértői és Kutató Központról szóló 350/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet alapján az érintett 

személy DNS-profiljának meghatározásában közreműködő szerv,
  5. eliminációs minta: a büntetőeljárást folytató ügyészség vagy nyomozó hatóság által a vétlen nyomszennyezés 

kizárása érdekében az érintett személytől levett és az Intézet részére átadott szájnyálkahártyatörlet-minta,
  6. eliminációs minta szemléje: az eliminációs minta egy részének Intézet általi biztosítása DNS-elemzéshez,
  7. laboratóriumi tevékenység: a  szakértői vélemény elkészítése céljából a  DNS-profil meghatározása során, 

a  tárgyakon hagyott nyomok felkutatása és megtalálása, valamint a  bizonyítékok előhívása, elemzése és 
értelmezése érdekében végzett laboratóriumi tevékenység összessége,

  8. laboratóriumi tevékenység eredménye: a  laboratóriumi tevékenység analitikai eredménye és az  ahhoz 
közvetlenül kapcsolódó értelmezés,

  9. személyi DNS-profil: az  érintett személytől származó mintából meghatározott DNS-marker-tulajdonságok 
(allélok) összessége,

10. ujj- és tenyérnyomatvétel: az ujj- és tenyérnyomatnak a vétlen nyomszennyezés kizárása érdekében az érintett 
személytől történő felvétele.

2. Az ujj- és tenyérnyomat, illetve a szájnyálkahártya-törlet levételének a vétlen nyomszennyezés 
kizárására szolgáló nyilvántartáshoz kapcsolódó technikai szabályai

2. §  Az  ujj- és tenyérnyomatvételt, illetve a  DNS-mintavételt a  vétlen nyomszennyezés kizárására szolgáló 
nyilvántartásba (a továbbiakban: eliminációs nyilvántartás) vételt kérő szerv hajtja végre.

3. § (1) A  büntetőeljárást folytató ügyészség, illetve nyomozó hatóság az  eliminációs nyilvántartáshoz kapcsolódó ujj- 
és tenyérnyomatvételt az  1.  mellékletben, a  DNS-mintavételt – az  abban meghatározott tartalmú mintavételi 
egységcsomaggal – a 2. mellékletben rögzített módon hajtja végre.

 (2) Az ujj- és tenyérnyomatvétel és a DNS-mintavétel során az érintett személy személyazonosító adatait, az eljáró szerv 
adatait, valamint az eljárás adatait a büntetőeljárást folytató ügyészség, illetve nyomozó hatóság tölti ki.

4. § (1) A büntetőeljárást folytató ügyészség, illetve nyomozó hatóság
a) az adatközlési és nyomatvételi kötelezettségét a  3. és 4.  melléklet szerinti adattartalommal kitöltött 

ujjnyomatlap és tenyérnyomatlap,
b) az adatközlési és mintavételi kötelezettségét a  mintavételi egységcsomag, a  kitöltött és felhasznált 

egységcsomag azonosító kódjával ellátott jegyzőkönyv, valamint a DNS-minta
Intézet részére történő megküldésével teljesíti.
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 (2) Az ujj- és tenyérnyomatlapot, illetve DNS-mintát a szakkérdés vizsgálatára kirendelt szerv részére lehetőség szerint
a) a bűnjelekkel,
b) a szakértő kirendelő határozattal, valamint
c) az összehasonlítási és eliminációs nyilvántartásba vételi igényközléssel
egyidejűleg kell megküldeni.

3. A DNS-profil meghatározásának szakmai követelményei

5. §  Az  eliminációs mintán akkor végezhet az  Intézet DNS-profil-meghatározást, ha rendelkezik igazságügyi szakértői 
névjegyzékbe, igazságügyi genetikai szakterületre bejegyzett legalább két olyan, az Intézet nevében eljárni jogosult 
szakértővel, akinek az igazságügyi szakértői kamarai tagsága nem szünetel, vagy nincs felfüggesztve.

6. § (1) Az  Intézet megteszi a  szükséges intézkedéseket a  minták és az  azokból létrehozott származékok jogosulatlan 
hozzáféréstől, fizikai megsemmisüléstől és a  vizsgálhatóságot negatívan befolyásoló külső környezeti hatásoktól 
történő megóvása érdekében.

 (2) Az Intézet a következő tevékenységeket egymástól elkülönített helyiségekben végzi:
a) a biológiai anyagmaradványok kezelése és tárolása,
b) az eliminációs minta szemléje és vizsgálati mintabiztosítás,
c) a DNS kinyerése és mennyiségi meghatározása,
d) a polimorf DNS-lókuszok láncreakcióval történő sokszorosítása (a  továbbiakban: PCR-sokszorosítás), 

a sokszorosított termékek kezelése és tárolása, valamint
e) a kiértékelés, a véleményezés és a kapcsolódó adminisztráció.

 (3) Az  Intézetnek rendelkeznie kell a  laboratóriumi vizsgálatok PCR-sokszorosítás előtti és PCR-sokszorosítás 
utáni munkafolyamatait egymástól egyértelműen elkülönítő, a  laboratóriumi rendszerbe pozitív és negatív 
légnyomáskülönbséggel illeszkedő, lokális légelszívással ellátott helyiségekkel.

 (4) Az  Intézet az eliminációs minta szemléjét kizárólag az erre a célra kialakított, a  felülszennyezés kizárását biztosító, 
a  laboratóriumi rendszerbe illeszkedő, pozitív légnyomáskülönbséggel és lokális légelszívással rendelkező, 
elsötétíthető helyiségben végezheti.

7. §  Az Intézet köteles a vizsgálati anyagokat, valamint származékaikat a hitelességláncolat sértetlenségének biztosítása 
érdekében egyedileg beazonosíthatóan megjelölni, egymástól elkülönítve csomagolni és tárolni.

8. § (1) Az Intézet meghatározza
a) az eliminációs célú mintabiztosításra,
b) a vizsgálati anyagok kezelésére, megőrzésére,
c) az alkalmazott, szakmailag megfelelő vizsgálati módszerek részletes leírására,
d) az alkalmazott eszközök és berendezések megfelelő üzemelésének ellenőrzésére,
e) a vizsgálati eredmények értékelésére, értelmezésére, valamint
f ) a szakértői vélemények elkészítésére, kibocsátására, tárolására
vonatkozó részletes szakmai előírásokat.

 (2) Az Intézet a vizsgálati dokumentációt úgy köteles elkészíteni, hogy a laboratóriumi tevékenység és a laboratóriumi 
tevékenység eredményének valamennyi eleme visszakereshető és ellenőrizhető legyen.

 (3) Az  Intézet – ha az  eszköz vagy a  berendezés jellege nem zárja ki – a  laboratóriumi tevékenységét kalibrált, 
hitelesített, igazságügyi alkalmazásra validált eszközzel és berendezéssel végzi.

 (4) Az  Intézet köteles biztosítani az  analitikai és az  informatikai rendszer folyamatos és szünetmentes elektromos 
ellátását.

9. §  Az  Intézet köteles évente dokumentáltan és sikeresen részt venni a  személyi DNS-profilok meghatározására 
vonatkozó, szaktudást és felkészültséget bizonyító, a  Forenzikus Tudományos Intézetek Európai Hálózata által 
meghatározott nemzetközi szervezet által szervezett külső jártassági kontrollteszten (a  továbbiakban: külső 
jártassági kontrollteszt).
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4. A DNS-profil meghatározásának módszertani követelményei

10. § (1) Az  eliminációs minta szemléjét az  Intézet legalább két alkalmazottja végzi, akik közül az  egyik az  igazságügyi 
szakértői névjegyzékbe, igazságügyi genetikai szakterületre bejegyzett olyan szakértő, akinek igazságügyi szakértői 
kamarai tagsága nem szünetel, vagy nincs felfüggesztve.

 (2) Az  eliminációs minta szemléjéről, a  mintabiztosításról és a  vizsgálatokról az  Intézet munkatervet készít, amelyet 
írásban rögzít. A  munkatervtől való eltérés esetén az  eltérés tényét és okát dokumentálni szükséges, feltüntetve, 
hogy az eltérés kihat-e a DNS-profil megállapítására.

 (3) Az eliminációs minta szemléjéről és a mintabiztosításról az Intézet digitális képi dokumentációt készít.
 (4) Az Intézet az eliminációs minta szemléjéről – a vizsgálati dokumentáció mellékleteként kezelendő – jegyzőkönyvet 

készít, amely tartalmazza
a) az eliminációs minta szemléjének időpontját,
b) az eliminációs minta szemléje vezetőjének és résztvevőinek nevét,
c) az eliminációs minta szemléjének vizsgálati tervét, röviden bemutatva az ügy szakértői szempontból releváns 

körülményeit, a vizsgálat célját és annak megvalósítási tervét,
d) a szemlével érintett eliminációs minták jelölését, leírását és szakértői jellemzését,
e) az eliminációs minta szemléje során a mintában bekövetkező változásokat,
f ) a DNS-elemzésre biztosított eliminációs minták jelölését, leírását és szakértői jellemzését, valamint 

a mintabiztosítás módját és
g) az eliminációs mintán elvégzendő laboratóriumi tevékenységek rövid megjelölését.

11. § (1) Az  eliminációs minta szemléjét végző személyek egyszer használatos laboratóriumi köpenyből, gumikesztyűből, 
szájmaszkból, hajsapkából, szükség esetén védőszemüvegből álló védőöltözetet viselnek.

 (2) Az eliminációs mintákat az Intézet elkülönítve, egyesével szemlézi, a minták szemléjét térben vagy időben elkülöníti.
 (3) Az  Intézet a  vizsgálati helyszín érintett felületén, valamint a  mintabiztosításhoz használt eszközökön valamennyi 

eliminációsminta-szemle után hatékony DNS-mentesítő tisztítást végez.
 (4) Az  Intézet az  eliminációs mintákat egyesével, az  esetleges mintacsere és mintaszennyezés lehetőségének 

kizárásával, anonimizált azonosítóval ellátva tárolja.
 (5) A szemle során figyelemmel kell lenni az egységcsomagok hitelességére.

12. § (1) A DNS-profil meghatározásához a mintának legfeljebb a fele használható fel, kivéve, ha a minta fele nem elégséges 
a vizsgálat sikeres elvégzéséhez. Ha a vizsgálat elvégzéséhez a minta több mint fele szükséges volt, azt a vizsgálati 
dokumentációban külön jelezni szükséges.

 (2) A  további vizsgálatok eredményessége érdekében az  eliminációs mintából kinyert DNS emberi eredetű 
összetevőjének mennyiségi meghatározását (a  továbbiakban: DNS-koncentráció-meghatározás) lehetőség szerint 
el kell végezni. Ha a DNS-koncentráció-meghatározásra a vizsgálat jellege vagy sürgőssége miatt nincs lehetőség, 
akkor elmaradásának okát rögzíteni kell.

 (3) Direkt PCR-technikával az  eliminációs mintából a  DNS-koncentráció-meghatározása nélkül is meghatározható 
a DNS-profil.

 (4) A  DNS-profil meghatározása során külső jártassági kontrollteszt szerinti vizsgáló- és analizálóberendezések, 
szoftverek, eljárások és vegyszercsomagok alkalmazandóak.

 (5) Minden vizsgálandó mintacsoporthoz ismert DNS-profilú biológiai mintát, valamint DNS-t nem tartalmazó mintát 
kell rendelni, amelyeket a  teljes laboratóriumi munkafolyamat során együtt kell kezelni az  eliminációs mintákkal. 
A mérési eredménnyel járó vizsgálatokhoz egyéb mérési kontrollok is társítandóak.

13. § (1) Az  eliminációs minták DNS-profiljának meghatározásakor – a  lehető legteljesebb összehasonlíthatóság elérése 
érdekében – azon DNS-markereket kell meghatározni, amelyek vizsgálata a kapcsolódó és az esetlegesen később 
kapcsolható eseti minták vizsgálata kapcsán tervezett, vagy annak szükségessége nem zárható ki.

 (2) Ha az első analízis DNS-profilt nem eredményez, a DNS-elemzést meg kell ismételni.
 (3) Ha egy minta töredékes vagy kevert genetikai DNS-profilt eredményez, azt a  vizsgálati dokumentációban 

egyértelműen jelölni kell.
 (4) Ha a kiértékelés során a DNS-markeren rendkívül ritka, új allél vagy a normálistól eltérő allélszám kerül kimutatásra, 

illetve felmerül az  alacsony kópiaszámból eredő tulajdonságvesztés lehetősége, azt ismételt vizsgálattal meg kell 
erősíteni.
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14. §  Személyi DNS-profil-meghatározást az  Intézet akkor végezhet, ha rendelkezik igazságügyi szakértői névjegyzékbe, 
igazságügyi genetikai szakterületre bejegyzett legalább két olyan, az  Intézet nevében eljárni jogosult szakértővel, 
akinek az igazságügyi szakértői kamarai tagsága nem szünetel, vagy nincs felfüggesztve.

15. §  Az  Intézet laboratóriumi tevékenységet akkor végezhet, ha e  tevékenységét nemzeti akkreditáló testület  
az MSZ ISO/IEC 17025 szabványnak megfelelően akkreditálta.

5. Az eliminációs nyilvántartás technikai vezetésével összefüggő szabályok

16. § (1) Az Intézet az eliminációs nyilvántartásba vételt kérő szerv közvetlen megkeresésével adategyeztetést kezdeményez
a) akkor, ha a  büntetőeljárást folytató ügyészség vagy nyomozó hatóság az  eliminációs nyilvántartás részére 

adatközlést teljesít, és az  abban közölt adattartalommal kapcsolatban az  adategyeztetés szükségessége 
felmerül, vagy

b) a várt adatközlés hiánya miatt.
 (2) Ha az  Intézet az  eliminációs nyilvántartás részére történő ismételt adatközlés vagy annak hiánya alapján 

megállapítja, hogy az  (1)  bekezdés alapján kezdeményezett adategyeztetés harminc napon belül nem 
eredményezte az  érintett tételek vonatkozásában a  megfelelő adatközlési kötelezettség teljesítését, illetve 
az  érintett szerv a  megküldött ujj- és tenyérnyomat vagy szájnyálkahártya-törlet vonatkozásában kezelési 
kérelemmel nem élt, az  érintett tételeket visszaküldi a  büntetőeljárást folytató ügyészség vagy nyomozó hatóság 
részére.

 (3) Ha az  Intézet a  nyilvántartásba vételi tevékenysége során megállapítja, hogy az  ujj- és tenyérnyomat, illetve 
a  szájnyálkahártya-törlet nyilvántartásba vételre alkalmatlan, ennek tényét a  megfelelő intézkedésekre történő 
felhívással egyidejűleg közli a mintavételt végző szervvel, annak közvetlen megkeresésével.

6. Záró rendelkezések

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

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 21/2021. (VII. 14.) BM rendelethez

Az eliminációs célú ujj- és tenyérnyomatvétel technikai szabályai

  1. Az ujj- és tenyérnyomatot nyomatfestékes eljárással kell felvenni.
  2. Az ujj- és tenyérnyomat felvétele előtt az ujj-, illetve tenyérnyomatvétellel érintett személy kezeit szappannal, 

meleg vízzel meg kell mosni, és szárazra kell törölni.
  3. A festékes eljárással készített ujjnyomatlap és tenyérnyomatlap anyaga legalább 80 g/m2 minőségű papír.
  4. Az ujjnyomatlapot és a  tenyérnyomatlapot két példányban, tollal, nyomtatott betűkkel vagy gépírással, 

olvashatóan kell kiállítani, és az  ujj-, illetve tenyérnyomatvétellel érintett személynek, valamint az  ujj- és 
tenyérnyomatot felvevő személynek alá kell írnia.

  5. Az ujjnyomatok felvételét az  ujjaknak a  befestékezett lemezre történő ráforgatásával, majd az  ujjak 
körömszéltől körömszélig történő átforgatásával kell elvégezni.

  6. A rá- és az átforgatást a jobb hüvelykujjal kezdve, sorban haladva, a bal kisujjal befejezve kell végrehajtani.
  7. Az együttes nyomatok rovatba a  hüvelykujjakat egyenként, a  többi ujjat együttesen, átforgatás nélkül kell 

a papírra helyezni.
  8. Ha valamelyik ujjról nem lehet nyomatot venni (hiányzik, csonkolt stb.), annak okát fel kell tüntetni 

a megfelelő rovatban.
  9. A bal és jobb kéz tenyérnyomatát külön lapra kell felvenni.
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10. A tenyérnyomat felvételét hengerrel kell végrehajtani úgy, hogy a bőrfodorszál-rajzolatok, valamint a tenyér 
minden része – így a hüvelykujjpárna, a kisujjpárna, a csukló feletti rész, az ujjak alatti rész, valamint a tenyér 
közepe is – jól látható legyen.

2. melléklet a 21/2021. (VII. 14.) BM rendelethez

Az eliminációs célú DNS-mintavétel technikai szabályai

  1. A DNS-mintavételt akkor lehet megkezdeni, ha a  mintavétellel érintett személy a  mintavételt megelőző  
húsz percben nem fogyasztott sem ételt, sem italt, illetve nem dohányzott.

  2. A DNS-minta biztosítására a  nyilvántartásba vételi kötelezettség alá eső terhelteken kívüli egyéb 
személyektől történő mintavételhez rendszeresített, egyedi vonalkóddal ellátott, „FEHÉR” színű 
egységcsomag (a továbbiakban: fehér színű csomag) használandó.

  3. A fehér színű csomag kinyitása után ellenőrizni kell az alábbiak hiánytalan meglétét:
3.1. egy darab használati útmutató,
3.2. egy darab mintavételi jegyzőkönyvként szolgáló adatlap,
3.3. egy darab vonalkóddal ellátott, szájnyálkahártya-törlet biztosítására alkalmas eszköz, zárt 

nejlontasakban,
3.4. négy darab vonalkódos matrica az eszköz nejlontasakján,
3.5. egy darab páramegkötő tasak,
3.6. egy pár egyszer használatos kesztyű,
3.7. egy darab piros színű öntapadós zárócímke.

  4. Az adatlap felső részén lévő mezőbe a  mintavevő eszköz nejlontasakján található vonalkódmatricák közül 
egyet fel kell ragasztani.

  5. Az adatlapon tollal, nyomtatott betűvel vagy gépírással, olvashatóan fel kell tüntetni
5.1. a mintavétellel érintett személy családi és utónevét, születési családi és utónevét, nemét, születési 

helyét és idejét,
5.2. a mintavétellel érintett személy anyja születési családi és utónevét,
5.3. a mintavétellel érintett személy személyi azonosítóját, előző családi és utónevét, állampolgárságát, 

előző állampolgárságát, lakóhelyét,
5.4. az eljárás megnevezését,
5.5. az érintett eljárási státuszát,
5.6. az eljáró hatóság megnevezését és kódját,
5.7. a mintavétel alapjául szolgáló eljárás iktatószámát,
5.8. a mintavétel helyét és időpontját, év, hónap és nap megjelölésével,
5.9. az erre szolgáló kipontozott helyen – az  adatlapon található „egyéb” vagy „hozzátartozó” 

kategóriák bármelyikének bejelölése esetén – a  pontosító információt, valamint minden esetben 
az „eliminációs minta” bejegyzést.

  6. Az adatlapot a mintavételt végzőnek és a mintavétellel érintett személynek egyaránt alá kell írnia.
  7. A mintavételt végző személy a  fehér színű csomagban található egyszer használatos kesztyűt a  mintavétel 

teljes tartama alatt köteles viselni.
  8. A szájnyálkahártya-törlet biztosítására szolgáló eszköz mintavevő papír felületével az  érintett szájüregének 

oldalfalát határozott mozdulatokkal ötször ki kell törölni.
  9. A mintavevő eszközt a  csúszófedél lezárását követően a  csomagolására eredetileg szolgáló nejlontasakba 

vissza kell helyezni, mellé téve a páramegkötő tasakot.
10. Ha a  mintavevő eszköz szájnyálkahártya-törlet biztosítására szolgáló felülete a  mintavétel során az  érintett 

szájüregén kívül más felülettel is érintkezett, a  mintavételt meg kell szakítani, és a  mintát új fehér színű 
csomag felhasználásával kell biztosítani.

11. Az egyedi vonalkódmatricával ellátott, kitöltött adatlapot, a  szájnyálkahártya-törletet és páramegkötő 
tasakot tartalmazó nejlontasakot legalább két további, a későbbiekben felhasználható vonalkóddal vissza kell 
helyezni a fehér színű csomagba, majd azt – a fehér színű csomag fülének öntapadós zárófelülete és a piros 
színű öntapadós zárócímke segítségével – a mintavétellel érintett személy jelenlétében le kell zárni.
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12. A mintavételt követően az összegyűjtött hulladékot és az egyszer használatos kesztyűt a veszélyeshulladék-
tárolóba kell dobni.

13. Ha az 5.2. pont alatti adatok esetében korábbi, időközben megváltozott adatok is rendelkezésre állnak, úgy 
azokat a megjegyzés rovatban kell rögzíteni.

3. melléklet a 21/2021. (VII. 14.) BM rendelethez

Az ujjnyomatlap adattartalma

1. az eljáró hatóság megnevezése
2. az eljáró hatóság ügyszáma
3. az ujjnyomatvétellel érintett személy

3.1. családi és utóneve
3.2. születési családi és utóneve, illetve annak megváltoztatása esetén előző születési családi és utóneve
3.3. anyja születési családi és utóneve, illetve annak megváltoztatása esetén az  anyja előző születési 

családi és utóneve
3.4. születési helye és ideje
3.5. személyi azonosítója
3.6. lakcíme, illetve annak megváltoztatása esetén előző lakcíme

4. az érintett személy ujj- és tenyérnyomata,
5. az ujjnyomatvételt foganatosító neve, aláírása
6. az ujjnyomatvétel időpontja
7. átforgatott ujjnyomatok, így a jobb kéz és a bal kéz

7.1. hüvelykujjának nyomata
7.2. mutatóujjának nyomata
7.3. középujjának nyomata
7.4. gyűrűsujjának nyomata
7.5. kisujjának nyomata

8. bal kéz együttes nyomata
9. jobb kéz együttes nyomata

4. melléklet a 21/2021. (VII. 14.) BM rendelethez

A tenyérnyomatlap adattartalma

1. az eljáró hatóság megnevezése
2. az eljárás ügyszáma
3. a tenyérnyomatvétellel érintett személy

3.1. családi és utóneve
3.2. születési családi és utóneve, illetve megváltozása esetén előző családi és utóneve

4. ujjnyomat-azonosító
5. tenyérnyomat
6. tenyérélnyomat
7. azonos kéz mutatóujjnyomata
8. a tenyérnyomatvételt foganatosító neve, aláírása
9. a tenyérnyomatvétel időpontja
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A belügyminiszter 22/2021. (VII. 14.) BM rendelete
a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása 
vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak 
kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és 
az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosításáról

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a  büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy 
felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása 
keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az  ellentételezés rendjéről szóló 
9/2011. (III. 23.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 22/2021. (VII. 14.) BM rendelethez

 1. A Rendelet 1. melléklet 1. pontja a következő j) alponttal egészül ki:
[10 Élelmiszergyártás (kizárólag a büntetés-végrehajtás vonatkozásában)]
„j) Ételízesítő.”

 2. A Rendelet 1. melléklet 2. pontja helyébe a következő pont lép:
„2. 13.92 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
a) ágynemű, asztalnemű, fürdőszobai és konyhai textíliák,
b) konfekcionált lakástextíliák (kivéve: függönyök),
c) fogvatartotti ágytextília,
d) pénzeszsák, bűnjelzsák, szagminta-vevő kendő,
e) vászontáska,
f ) szivaccsal töltött párna,
g) hálózsák.”

 3. A Rendelet 1. melléklet 7. pontja a következő e)–h) alponttal egészül ki:
(15.12 Táskafélék, szíjazat gyártása)
„e) Gyöngyvászon gumikesztyű tartó tok.
f ) EDR tok.
g) Gyöngyvászon irattartó.
h) Fogvatartotti táska.”

 4. A Rendelet 1. melléklet 8. pontja helyébe a következő pont lép:
„8. 15.20 Lábbeligyártás
8.1. Munkavédelmi, utcai és egyenruházati lábbelik gyártása bőr és textil felsőrésszel, direkt fröccsöntött talppal, 
ragasztott vagy varrott technológiával, a 8.2. alpont kivételével.
8.2. A 8.1. alpont alóli kivételek:
a) lovaglócsizma,
b) hegesztőbakancs,
c) női társasági, alkalmi és divatcipő,
d) speciális díszelgőcipő, -csizma,
e) műtős klumpa, mosható, fertőtleníthető klumpa, egyszer használatos klumpa,
f ) hajós félcipő, bakancs,
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g) sportcipő,
h) gyermeklábbeli,
i) sav-lúgálló lábbeli,
j) fatalpú klumpa.”

 5. A Rendelet 1. melléklet 11. pontja helyébe a következő pont lép:
„11. 18.12. Nyomás (kivéve: napilap)
a) íves, könyvkötött (pl. füzet, könyv, tömb) és leporellós termék: könyv,  évkönyv, meghívók, üdvözlő kártyák, 
céglogós és egyedi kialakítású nyomott borítékok [kivéve: hatósági szürke borítékok, speciális tasakok, egyéb 
speciális borítékok és tasakok (pl. légpárnás, kraft papír alapanyagú)],
b) névjegykártya,
c) B2 méretnél nem nagyobb egyedi- és formanyomtatványok, hatósági nyomtatványok, szigorú számadású 
nyomtatványok, engedélyköteles nyomtatványok (pl. helyszíni bírság tömb, bianco és megszemélyesített postai 
készpénzátutalási megbízás „fehér, sárga, rózsaszín postai csekk”, egyes bizonyítványok),
d) kis és nagy formátumú kültéri és beltéri plakátok (pl. roll-up, molinó), ragasztott, kasírozott, laminált tablók, 
táblák,
e) lőlapok,
f ) naptárak (egyes sorozatgyártású, illetve emblémázott egyedi asztali és falinaptár),
g) iratborító,
h) leporellós kivitelű nyomtatványok,
i) textilnyomtatással készülő egyedi termékek, tárgy- és felületnyomtatás.”

 6. A Rendelet 1. melléklet 22. pontja helyébe a következő pont lép:
„22. 31.01. Irodabútor gyártása
a) laminált bútorlapból készült ügyintézői irodabútorok,
b) lap- és csőlábas asztalok, szekrények,
c) forgószékek, vezetői fotel, tárgyalószékek, favázas székek, bankett székek,
d) egyéb irodai kiegészítő bútorok.”

 7. A Rendelet 1. melléklet 41. pontja a következő 41.13–41.15. alponttal egészül ki:
(Építőipari tevékenység kizárólag a fogvatartottak elhelyezésére, ellátására és foglalkoztatására, valamint a biztonságos 
őrzés és felügyelet biztosítására szolgáló épületek, egyéb építmények vonatkozásában:)
„41.13. 43.21. Villanyszerelés
41.14. 43.22. Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
41.15. 43.29. Egyéb épületgépészeti szerelés”

 8. A Rendelet 1. melléklete a következő 42. ponttal egészül ki:
„42. 81.29. Egyéb takarítás (fertőtlenítés és kártevőirtás) kizárólag a büntetés-végrehajtás vonatkozásában.”
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 379/2021. (VII. 14.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
hozzájárulok Manuel Jacoangeli rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek az  Olasz Köztársaság magyarországi 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2021. január 13.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. január 18.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/00203-2/2021.

A köztársasági elnök 380/2021. (VII. 14.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
hozzájárulok Nguyễn Thị Bích Thảo rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Vietnámi Szocialista Köztársaság 
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2021. január 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. január 26.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/00204-2/2021.
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A köztársasági elnök 381/2021. (VII. 14.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
hozzájárulok Dr. Modupe E. Irele rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek Nigériai Szövetségi Köztársaság 
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2021. március 3.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. március 5.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/01042-2/2021.

A köztársasági elnök 382/2021. (VII. 14.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
hozzájárulok Marjan Cencen rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a  Szlovén Köztársaság magyarországi 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2021. május 11.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. május 17.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/01978-2/2021.
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A Kormány 1459/2021. (VII. 14.) Korm. határozata
az építésgazdasági intézkedések összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 1.  A  Kormány a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 12.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva 2021. július 15. napjától Gyutai Csabát az  építésgazdasági intézkedések összehangolásáért 
felelős kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.

 2.  A kormánybiztos
a) felel a Kormány gazdaság újraindítása keretében meghozott építésgazdasági intézkedések koordinációjáért, 

ezen belül
aa) az építőanyagok kivitelével kapcsolatos bejelentés eljárásrendjének kialakításáért, valamint az állam 

elővásárlási jogának és vételi jogának gyakorlásához szükséges intézkedések végrehajtásáért,
ab) az építőanyagok fuvarozásával kapcsolatos bejelentésre vonatkozó intézkedés megvalósításáért,
ac) a kiegészítő bányajáradékkal kapcsolatos szabályozás alkalmazásának nyomon követéséért,
ad) a kitermelési kapacitással kapcsolatos szabályozás alkalmazásának nyomon követéséért,
ae) az építőanyagok helyettesíthetőségével kapcsolatos kormányzati célok megvalósításáért;

b) értékeli a  gazdaság újraindítása keretében meghozott építésgazdasági intézkedések eredményességét, és 
szükség esetén javaslatot tesz a Kormány számára további intézkedések érdekében.

 3.  A  kormánybiztos az  1.  pont szerinti feladatkörében felügyeli az  építésgazdaság hatékonyságjavítását, 
teljesítménynövelését és az  épített környezet fenntartható fejlesztését célzó középtávú stratégiáról és intézkedési 
tervről szóló 1337/2021. (VI. 1.) Korm. határozat szerinti beruházások költségkövetési rendszerének létrehozását.

 4.  A  kormánybiztos a  2. és 3.  pontban meghatározott feladatait az  ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal együttműködve látja el.

 5.  A  kormánybiztos feladatköre ellátásáért a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és 
az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 31.  § (2)  bekezdése szerinti díjazásra és juttatásokra 
jogosult.

 6.  A kormánybiztos tevékenységét az innovációért és technológiáért felelős miniszter irányítja.
 7.  A kormánybiztos tevékenységét az Innovációs és Technológiai Minisztérium szervezetében működő titkárság segíti.
 8.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1460/2021. (VII. 14.) Korm. határozata
a KEHOP-5.2.2-16-2016-00089 azonosító számú, Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai 
fejlesztése című és a KEHOP-5.2.2-16-2016-00101 azonosító számú, Budapesti Rendőr-főkapitányság 
épületeinek energetikai fejlesztése című projekt támogatásának növeléséről

 1. A  Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés f )  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva
a) egyetért az  1.  melléklet szerinti projektek (a  továbbiakban: projektek) támogatásának növelésével és 

forrásszerkezetének módosításával,
b) egyetért a  projektek 1.  mellékletben foglalt táblázat G oszlopa szerinti többlettámogatásának a  Környezeti 

és Energiahatékonysági Operatív Program (a  továbbiakban: KEHOP) 5. prioritása rendelkezésre álló kerete 
terhére történő finanszírozásával,

c) felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a  projektek támogatási 
szerződéseinek 1. melléklet szerinti módosításáról.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

 2. A Kormány egyetért azzal, hogy a projektek esetén az 1. mellékletben foglalt táblázat H oszlopában meghatározott, 
összesen legfeljebb 298 268 604 forint összegű európai uniós forrás terhére el nem számolható költség – az Uniós 
fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII.  30.) 
Korm. rendelet 6.  § (1)  bekezdés b)  pontja alapján – a  KEHOP hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával 
kerüljön finanszírozásra.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

 3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 4. A  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program  éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 

1084/2016.  (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat D:558 mezőjében a „0,40” szövegrész helyébe 
a „0,43” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1460/2021. (VII. 14.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I J K L M

1.

Projekt 

azonosító száma
Projekt megnevezése

Kedvezményezett 

neve

Módosítás előtti forrásszerkezet

Projekt módosítás 

előtti összköltsége 

összesen 

(bruttó forint)

Változás Módosítást követő forrásszerkezet

Projekt módosítást 

követő összköltsége 

(bruttó forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
KEHOP 

(bruttó forint)

Az Európai 

Unió felé nem 

elszámolható 

költség 

(bruttó forint)

KEHOP 

(bruttó forint)

Az EU felé nem 

elszámolható 

egyéb költségek 

az 549/2013. (XII. 30.) 

Korm. rendelet  

6. § (1) bekezdés 

b) pontja alapján 

(bruttó forint)

Projekt 

összköltsége 

(bruttó forint)

KEHOP 

(bruttó forint)

Az EU felé nem 

elszámolható 

egyéb költségek  

az 549/2013. (XII. 30.) 

Korm. rendelet  

6. § (1) bekezdés 

b) pontja alapján 

(bruttó forint) 

3.
KEHOP-5.2.2-

16-2016-00089 

Fejér Megyei 

Rendőr-

főkapitányság 

épületeinek 

energetikai 

fejlesztése

BMSK Sport 

Közhasznú 

Nonprofit Kft. 

(konzorcium- 

vezető)

Fejér Megyei 

Rendőr-

főkapitányság

400 000 000 – 400 000 000 + 26 172 573 + 135 093 849   + 161 266 422 426 172 573 135 093 849 561 266 422 

1. rész: Autópálya-rendőrség

A projekt a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Fejér Megye 020382/1 hrsz., 

8000 Székesfehérvár külterület épületét érinti. Ezen épület az építési kornak 

megfelelő technológiai színvonalon épült, de a határoló szerkezetek és az elavult, 

helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai 

és épület-szerkezettani követelményeinek, így az épület jelentős hőveszteséggel 

működik. Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal- és födémszerkezetek 

utólagos hőszigetelését, fűtési és világítási rendszerek korszerűsítését, villamos 

energiát termelő napelemrendszer telepítését tartalmazza a hatályos  

7/2006. (IV. 24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve 

az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

2. rész: Főkapitányság épülete

A projekt a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Fejér Megye 856 hrsz., 

8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 2. épületeit érinti. Ezen épületek az építési kornak 

megfelelő technológiai színvonalon épültek, de a határoló szerkezetek és az elavult, 

helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és 

épület-szerkezettani követelményeinek, így az épületek jelentős hőveszteséggel 

működnek. Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal- és födémszerkezetek 

utólagos hőszigetelését, fűtési és világítási rendszerek korszerűsítését, villamos 

energiát termelő napelemrendszer telepítését tartalmazza a hatályos  

7/2006. (IV. 24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve 

az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

Az épület energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület 

külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület 

homlokzati falainak, a lábazatoknak és a lapostetőknek. A lapostetők hőszigetelése 

kapcsán mindenütt szükséges felújítani a lapostetőkön található csapadékvíz elleni 

szigetelést. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő 

homlokzati nyílászárókat.

Szükséges kialakítani egyes épületek esetében a fűtési hálózat korszerűsítését, 

a fűtési rendszer szabályozását. Továbbá telepítésre kell kerülnie napelemes 

rendszernek is.
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4.
KEHOP-5.2.2-

16-2016-00101 

Budapesti 

Rendőr-

főkapitányság 

épületeinek 

energetikai 

fejlesztése

BMSK Sport 

Közhasznú 

Nonprofit Kft. 

(konzorcium- 

vezető) 

Budapesti 

Rendőr-

főkapitányság

1 620 000 000 72 146 905 1 692 146 905 0 + 163 174 755  + 163 174 755 1 620 000 000 235 321 660  1 855 321 660

A projekt a Budapesti Rendőr-főkapitányság 1102 Budapest, Harmat utca 6–8. 

39192 helyrajzi számú épületeit érinti. Ezen épületek az építési kornak megfelelő 

technológiai színvonalon épültek, de a határoló szerkezetek és az elavult, helyenként 

rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és  

épület-szerkezettani követelményeinek, így az épületek jelentős hőveszteséggel 

működnek. Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal- és födémszerkezetek 

utólagos hőszigetelését, fűtési rendszerek korszerűsítését, valamint villamos energiát 

termelő napelemrendszer telepítését tartalmazza a hatályos  

7/2006. (IV. 24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve 

az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

Az épületek energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak 

az épületek külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell 

kerülniük az épületek homlokzati falainak, a lábazatoknak és a lapostetőknek. 

A lapostetők hőszigetelése kapcsán mindenütt szükséges felújítani a lapostetőkön 

található csapadékvíz elleni szigetelést. Cserélni szükséges a mai energetikai 

követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat.

Szükséges kialakítani egyes épületek esetében a fűtési hálózat korszerűsítését, 

a fűtési rendszer szabályozását. Beépítésre kell kerülniük korszerű lapradiátoroknak is. 

Továbbá telepítésre kerül napelemes rendszer is.
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A miniszterelnök 38/2021. (VII. 14.) ME határozata
a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács tagjának kinevezéséről

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 10/A.  § (2)  bekezdésében 
foglalt jogkörömben eljárva – az innovációért és technológiáért felelős miniszter javaslatára –

Maróth Miklóst, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat elnökét

a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács tagjává

– 2021. július 12-ei hatállyal, hároméves időtartamra –

kinevezem.

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