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II.

Törvények

2021. évi CXXVII. törvény
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2022. évi egységes költségvetéséről*

1. §

(1) Az Országgyűlés a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
(a továbbiakban: Mttv.) 134. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az 1. melléklet szerint fogadja el
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2022. évi költségvetését.
(2) Az Országgyűlés a Hatóság 2022. évi költségvetésének
a)
kiadási főösszegét 47 800,0 millió Ft-ban, azaz negyvenhétmilliárd-nyolcszázmillió forintban,
b)
bevételi főösszegét 47 800,0 millió Ft-ban, azaz negyvenhétmilliárd-nyolcszázmillió forintban
hagyja jóvá.

2. §

(1) Az Országgyűlés az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján a 2. melléklet szerint fogadja el a Hatóság Médiatanácsa
(a továbbiakban: Médiatanács) 2022. évi működési költségvetését.
(2) Az Országgyűlés a Médiatanács 2022. évi működési költségvetésének
a)
kiadási főösszegét 695,0 millió Ft-ban, azaz hatszázkilencvenötmillió forintban,
b)
bevételi főösszegét 695,0 millió Ft-ban, azaz hatszázkilencvenötmillió forintban
hagyja jóvá.

3. §

(1) Az Országgyűlés az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján a 3. melléklet szerint fogadja el a Médiatanács kezelésében
lévő előirányzatok 2022. évi költségvetését.
(2) Az Országgyűlés a Médiatanács kezelésében lévő előirányzatok 2022. évi költségvetésének
a)
kiadási főösszegét 1 900,0 millió Ft-ban, azaz egymilliárd-kilencszázmillió forintban,
b)
bevételi főösszegét 1 900,0 millió Ft-ban, azaz egymilliárd-kilencszázmillió forintban
hagyja jóvá.

4. §

(1) Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdésében és a 136. § (15) bekezdésében foglaltaknak megfelelően,
a 4. melléklet szerint fogadja el a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: Alap)
2022. évi költségvetését.
(2) Az Országgyűlés az Alap 2022. évi költségvetésének
a)
kiadási főösszegét 130 141,3 millió Ft-ban, azaz egyszázharmincmilliárd-egyszáznegyvenegymillióháromszázezer forintban,
b)
bevételi főösszegét 130 141,3 millió Ft-ban, azaz egyszázharmincmilliárd-egyszáznegyvenegymillióháromszázezer forintban
hagyja jóvá.

5. §		
A Hatóság elnöke a Hatóság 2022. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról szóló, az Mttv. 134. §
(10) bekezdése szerinti zárszámadási törvényjavaslat benyújtása céljából javaslatot tesz, amelyet az Alap
2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó melléklettel együtt terjeszt
az Országgyűlés költségvetési ügyekben illetékes bizottsága elé. Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (10) bekezdése
alapján a 2022. évi zárszámadás jóváhagyásakor dönt a 2022. évi költségvetés során képződött maradványok
felhasználásáról.
6. §		
Ez a törvény 2022. január 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Dr. Latorcai János s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. november 30-i ülésnapján fogadta el.
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1. melléklet a 2021. évi CXXVII. törvényhez
1. A Hatóság 2022. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
(adatok millió Ft-ban)

1

2

A

B

C

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Személyi juttatások

3

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

11 240,0

4

3.

Dologi kiadások

16 200,0

5

4.

Egyéb működési célú kiadások

14 320,0

6

5.

Beruházások

7

Költségvetési kiadások összesen

1 940,0

4 100,0
47 800,0

2. A Hatóság 2022. évi költségvetésének bevételi előirányzatai
(adatok millió Ft-ban)

1

A

B

C

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

2

1.

Működési célú támogatások államháztartáson
belülről

3

2.

Közhatalmi bevételek

4

2.1.

Igazgatási szolgáltatási díjak

5

2.2.

Frekvenciadíjak

30 822,9

6

2.3.

Azonosítók díja

2 550,0

7

2.4.

Felügyeleti díj

2 134,3

8

2.5.

Üzemeltetési díjak

9

2.6.

Egyéb bírság bevételei

10 2.7.

Késedelmi pótlék

11 3.

Működési bevételek

12 4.

Felhalmozási bevételek

13 5.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

14 Költségvetési bevételek összesen

2 564,0
36 150,0
252,7

6,8
383,0
0,3
9 040,0
40,0
6,0
47 800,0
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2. melléklet a 2021. évi CXXVII. törvényhez
1. A Médiatanács 2022. évi működési költségvetésének kiadási előirányzatai
(adatok millió Ft-ban)

1

2

A

B

C

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Személyi juttatások

3

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

102,0

4

3.

Dologi kiadások

5

4.

Egyéb működési célú kiadások

6

Költségvetési kiadások összesen

16,0
549,0
28,0
695,0

2. A Médiatanács 2022. évi működési költségvetésének bevételi előirányzatai
(adatok millió Ft-ban)

1

A

B

C

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

2

1.

Működési célú támogatások államháztartáson
belülről

195,8

3

2.

Működési bevételek

499,2

4

Költségvetési bevételek összesen

695,0

3. melléklet a 2021. évi CXXVII. törvényhez
1. A Médiatanács kezelésében lévő 2022. évi kiadási előirányzatok
(adatok millió Ft-ban)

1

A

B

C

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

2

1.

Médiaszolgáltatási díj

1 830,0

3

2.

Frekvenciapályázati díj

5,0

4

3.

Támogatási pályázati díj

16,5

5

4.

Kötbér és bírság

38,0

6

5.

Óvadék

10,5

7

Kiadások összesen

1 900,0

2. A Médiatanács kezelésében lévő 2022. évi bevételi előirányzatok
(adatok millió Ft-ban)

1

A

B

C

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

2

1.

Médiaszolgáltatási díj

1 830,0

3

2.

Frekvenciapályázati díj

5,0

4

3.

Támogatási pályázati díj

16,5

5

4.

Kötbér és bírság

38,0

6

5.

Óvadék

7

Bevételek összesen

10,5
1 900,0
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4. melléklet a 2021. évi CXXVII. törvényhez
1. Az Alap 2022. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
(adatok millió Ft-ban)

1

A

B

C

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

2

1.

Továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás

3

1.1.

Médiatanács

2 992,2

4

1.2.

Médiatanács hivatali szervezete

5

1.3.

Közszolgálati Közalapítvány

6

2.

Médiatanács Támogatási Program

1 440,0

7

3.

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.

1 785,0

8

4.

Az Alap médiaszolgáltatás-támogatási és
vagyonkezelési tevékenységének kiadásai

9

4.1.

Személyi juttatások és járulékok

195,8
2 564,0
232,4

110 733,0
22 214,5

10 4.2.

Dologi kiadások

77 848,5

11 4.3.

Beruházások, felújítások

10 670,0

12 5.

Magyar Rádió Művészeti Együttesei Nonprofit Kft.
támogatása

13 6.

MTVA Digitalizációs Műhely Kft.

342,8

14 7.

Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány

193,3

15 8.

A Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által
be nem fizetett általános forgalmi adó

16 9.

Szerzői jogdíj (must carry)

17 10.

Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések
felhasználása

18 11.

Az Alap kamatfizetési kötelezettsége, egyéb
pénzügyi ráfordítások

19 12.

Egyéb céltámogatások felhasználása

20 Költségvetési kiadások összesen

1 131,4

11,5
266,1
10 000,0
246,0
1 000,0
130 141,3

21 Kiadások összesen

130 141,3

2. Az Alap 2022. évi költségvetésének bevételi előirányzatai
(adatok millió Ft-ban)
A
1

Előirányzat száma

B

C

Előirányzat neve

Előirányzat összege

2

1.

Közszolgálati hozzájárulás

3

2.

Médiaszolgáltatási díj

4

3.

Pályázati díjak (támogatási, frekvencia)

21,5

5

4.

Médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság,
óvadék

48,5

6

5.

Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések

7

6.

Egyéb céltámogatások

8

Költségvetési bevételek összesen

9

7.

10 Bevételek összesen

110 686,7
1 830,0

10 000,0
1 000,0
123 586,7

Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb
bevételek

6 554,6
130 141,3
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2021. évi CXXVIII. törvény
az állatok védelme érdekében szükséges egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról*
1. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosítása
1. §

(1) Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávtv.) 43. §-a a következő
(13)–(15) bekezdéssel egészül ki:
„(13) Ha a büntetőügyben eljáró bíróság arról értesíti az állatvédelmi hatóságot, hogy állatkínzás vagy tiltott
állatviadal szervezése bűncselekmény miatt az állattartót jogerősen elítélte, az állatvédelmi hatóság a bíróság
értesítése alapján hatósági ellenőrzést folytat.
(14) Az állatvédelmi hatóság az állattartástól való eltiltást – a közigazgatási szabályszegések szankcióiról
szóló 2017. évi CXXV. törvény 3. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – haladéktalanul bejegyzi
a Közigazgatási Szankciók Nyilvántartásába.
(15) Az állatvédelmi hatóság ellenőrzi az állattartástól való eltiltás végrehajtását, ennek érdekében betekinthet
a Közigazgatási Szankciók Nyilvántartásába.”
(2) Az Ávtv. a következő 45/D. §-sal egészül ki:
„45/D. § Az állatnak a büntetőügyben történő elkobzását követően e törvénynek az elkobzásra vonatkozó szabályai
szerint kell eljárni.”

2. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása
2. §

(1) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 242. §-a a következő (2a) bekezdéssel
egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés szerint büntetendő, aki a természetkárosítást méreg alkalmazásával vagy az állat elpusztítására
alkalmas csalétek kihelyezésével, több állat életét veszélyeztetve követi el.”
(2) A Btk. 242. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Aki a (2) vagy a (2a) bekezdésben meghatározott bűncselekményre irányuló előkészületet követ el, vétség
miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

3. §

(1) A Btk. 244. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha az állatkínzást
a) az állat különös szenvedését okozva,
b) több állat maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozva,
c) nagy nyilvánosság előtt,
d) az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben meghatározott, az állat kedvtelésből való tartásától, illetve
az érintett állatfaj tartásától eltiltással érintett állattal szemben az eltiltás tartama alatt, vagy
e) állatkínzás vagy tiltott állatviadal szervezése bűncselekmény miatti elítélést követő két éven belül
követik el.”
(2) A Btk. 244. §-a a következő (3)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az állatkínzást
a) méreg alkalmazásával vagy az állat elpusztítására alkalmas csalétek kihelyezésével több állat pusztulását okozva,
vagy
b) különös visszaesőként
követik el.
(4) A (3) bekezdés szerint büntetendő, aki az (1) bekezdés a) pontjában foglalt bűncselekményt szaporítással
összefüggő haszonszerzési cél érdekében, tíznél nagyobb számú kedvtelésből tartott állatra, a jó gazda
gondosságának elmulasztásával követi el.
(5) Aki a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekményre irányuló előkészületet követ el, vétség miatt
két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(6) A (3) bekezdés b) pontja alkalmazásában a különös visszaesés szempontjából hasonló jellegű bűncselekmény
az állat pusztulását okozva elkövetett természetkárosítás, az állatkínzás, a tiltott állatviadal szervezése.”
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(1) A Btk. 247. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Aki állatviadalon részt vesz, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”
(2) A Btk. 247. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a tiltott állatviadal szervezését különös visszaesőként követik el, a büntetés
a) az (1) bekezdésben meghatározott esetben egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés,
b) az (1a) és a (2) bekezdésben meghatározott esetben három évig terjedő szabadságvesztés.
(4) A (3) bekezdés alkalmazásában a különös visszaesés szempontjából hasonló jellegű bűncselekmény az állat
pusztulását okozva elkövetett természetkárosítás, az állatkínzás, a tiltott állatviadal szervezése, a veszélyes állat,
illetve veszélyes eb tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése.”

5. §		
A Btk. XXIII. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

„Értelmező rendelkezés
253/A. § E fejezet alkalmazásában a méreg olyan veszélyes anyag vagy keverék, amely toxikológiai tulajdonságai
alapján a belégzése, lenyelése vagy a bőrön át történő felszívódása esetén az állat életét veszélyezteti, illetve az állat
különös szenvedését vagy maradandó egészségkárosodását idézheti elő.”

3. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása
6. §		
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló
2013. évi CCXL. törvény 319. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az e §-ban meghatározott esetben az élő állat elkobzását az arra jogosult hatóságnak vagy szervnek történő
átadással kell végrehajtani. Az átvevő hatóság vagy szerv az állat átvételét követően a rá irányadó szabályok szerint
gondoskodik az állat további sorsáról.”

4. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosítása
7. §		
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 319. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel
egészül ki:
„(8) Ha az élőlény lefoglalása az érintett őrizetében hagyásával nem hajtható végre, akkor
a) a legrövidebb időn belül intézkedni kell, hogy az élőlényre a bizonyítás érdekében ne legyen szükség, és
b) a (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén
ba) a bíróság – a vádemelés előtt az ügyészség indítványára – az élőlény értékesítését rendeli el, vagy
bb) ha a lefoglalt élőlénnyel kapcsolatban megalapozott igényt jelentettek be és a megalapozott igényt bejelentő
személy az értékesítéshez hozzájárult, a vádemelés előtt az ügyészség vagy a nyomozó hatóság az élőlény
értékesítését rendeli el.
(9) A (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a bíróság, valamint a vádemelés előtt az ügyészség
vagy a nyomozó hatóság az élőlény értékesítése helyett elrendelheti a tulajdonának ingyenes átruházását, ha ahhoz
az élőlény tulajdonosa, valamint – ha a lefoglalt élőlénnyel kapcsolatban megalapozott igényt jelentettek be –
a megalapozott igényt bejelentő személy hozzájárult.”
8. §		
A Be. 320. § (2) bekezdésében az „azt a lefoglalás” szövegrész helyébe az „azt – a gerinces élő állat kivételével –
a lefoglalás” szöveg lép.

5. Záró rendelkezések
9. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az 1. § (1) bekezdése 2022. október 4-én lép hatályba.
Áder János s. k.,

Dr. Latorcai János s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke
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2021. évi CXXIX. törvény
egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú, valamint kapcsolódó törvények
jogharmonizációs és egyéb célú módosításáról*
1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása
1. §		
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a következő 140. §-sal egészül ki:
„140. § Azon átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény – az éjjeli menedékhely és a hajléktalan személyek átmeneti
szállása kivételével –, amelynek átalakulása a 2021. december 31-én hatályos 138. § (4) bekezdése alapján az egyes
egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú, valamint kapcsolódó törvények jogharmonizációs
és egyéb célú módosításáról szóló 2021. évi CXXIX. törvény hatálybalépésekor folyamatban van, az átalakulást
megelőzően befogadott férőhelyszáma erejéig a finanszírozási rendszerbe az átalakulást követően is befogadottnak
minősül.”
2. §		
Hatályát veszti a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 138. § (4) bekezdése.

2. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása
3. §		
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3/A. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„d) in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz: az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint
a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i
(EU) 2017/746 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2017/746 rendelet] 2. cikk 2. pontjában
meghatározott fogalom.”
4. §		
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 4/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4/A. § E törvény orvostechnikai eszközökre előírt rendelkezéseit – az e törvényben meghatározott eltérésekkel –
az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökre is alkalmazni kell.”
5. §		
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 101/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos hatósági feladatok ellátására kijelölt szerv (e § alkalmazásában
a továbbiakban: hatóság) közigazgatási szankciót alkalmazhat, ha a vonatkozó uniós jogi aktus, illetve jogszabály
szerinti kötelezett megszegi
a) az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatával, az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök klinikai
teljesítőképesség-vizsgálatával,
b) az orvostechnikai eszközök és gazdasági szereplők nyilvántartásba vételével,
c) az orvostechnikai eszközök időszakos felülvizsgálatával,
d) az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos baleset, váratlan esemény bejelentésével,
e) az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos váratlan esemény kivizsgálásával,
f ) az implantátum beültetése, kivétele és cseréje során előírt nyilvántartással és a Központi Implantátumregiszterbe
történő adattovábbítással, a vonatkozó uniós jogi aktusokban meghatározott beültethető eszközökre kiosztott
egyedi eszközazonosító (a továbbiakban: UDI) tárolásával és megőrzésével, valamint a beültethető eszközzel
kapcsolatos tájékoztatással és az implantátumkísérő kártya átadásával,
g) az orvostechnikai eszközök forgalmazásával és kereskedelmi gyakorlatával,
h) az orvostechnikai eszközök vonatkozásában megfelelőségértékelést végző szervezetek tevékenységével,
i) az (EU) 2017/745 rendelet 27. cikk (8) és (9) bekezdésében meghatározott orvostechnikai eszközök vagy
az (EU) 2017/746 rendelet 24. cikk (8) és (9) bekezdésében meghatározott in vitro orvostechnikai eszközök
UDI tárolásával,
j) a forgalmazói hálózaton belüli azonosítással,
k) az orvostechnikai eszközök UDI kiosztással és feltöltéssel,
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l) a szabályoknak való megfelelés biztosításáért felelős személy rendelkezésre állásával,
m) a meghatalmazott képviselői szerződésekkel,
n) a minőségirányítási rendszer fenntartásával,
o) a termékkel kapcsolatos ellenőrzéssel és nyilvántartással, valamint címkézéssel
kapcsolatos, a vonatkozó uniós jogi aktusban, illetve jogszabályban meghatározott kötelezettségét, vagy valótlan
adat közlésével a hatóságot megtéveszti.”
6. §		
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 101/C. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(Implantátum beültetéséről, kivételéről és cseréjéről a beavatkozással érintett személy további gyógykezelése, egészségi
állapotának nyomon követése, váratlan esemény gyors elhárítása, valamint a beültethető orvostechnikai eszközök
megfelelőségének ellenőrzése érdekében az egészségügyi szolgáltató nyilvántartást vezet, amely tartalmazza
a következő adatokat:
a beültetett vagy eltávolított implantátummal kapcsolatban)
„da) az implantátum nevét, típusát, UDI-ját,”
7. §		
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 158. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) A (3) bekezdésben foglaltak az orvostechnikai eszközökkel végzett klinikai vizsgálatok és az in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszközökkel végzett teljesítőképesség-vizsgálatok engedélyezésére nem
alkalmazandók.”
8. §

(1) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 159. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Kutatás cselekvőképes személyen kizárólag diagnosztikus, terápiás, megelőzési és rehabilitációs eljárások
tökéletesítése, új eljárások kidolgozása, valamint a betegségek kóroktanának és patogenezisének jobb megértése,
valamint – ha az (EU) 2017/745 rendelet vagy az (EU) 2017/746 rendelet eltérően nem rendelkezik – orvostechnikai
eszközök, in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök hatékonyságával, teljesítőképességével kapcsolatos klinikai
adat gyűjtése céljából, a kutatás jellegének, kockázatainak megfelelő szakmai feltételekkel rendelkező egészségügyi
szolgáltatónál, a következő feltételek együttes fennállása esetén végezhető:
a) a kutatási tervet engedélyezték,
b) a kutatást megelőző vizsgálatok igazolják az alkalmazott tényezők hatásosságát és biztonságosságát,
c) nem létezik más, az emberen végzett kutatáshoz hasonló hatékonyságú eljárás,
d) a kutatás során a személyt fenyegető kockázatok arányosak a kutatástól várható haszonnal, illetve a kutatás
céljának jelentőségével,
e) a kutatás alanya – a (3) bekezdés szerinti tájékoztatást követően, az (1a) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével – írásos beleegyezését adta a kutatáshoz.”
(2) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 159. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha az (1) bekezdés e) pontja szerinti kutatás alanya írásbeli beleegyezés adására írásképtelensége, illetve
írástudatlansága okán nem képes, két, a kutatásban nem érdekelt, abban részt nem vevő tanú együttes jelenlétében
tett szóbeli beleegyezése szükséges a kutatáshoz. Szóbeli beleegyezés esetén a nyilatkozatot írásba kell foglalni,
amelyen a két tanú aláírásával igazolja a szóbeli beleegyezés megtörténtét. A kutatás alanya írásképességének
visszanyerése esetén a beleegyező nyilatkozatot a kutatás folytatását megelőzően írásban megerősíti, ennek
hiányában a beleegyező nyilatkozatot visszavontnak kell tekinteni, és a kutatás az érintett személyen nem
folytatható tovább.”
(3) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 159. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatának minősülő orvostudományi kutatás – az (1)–(6) bekezdésben
foglaltaktól eltérően – az (EU) 2017/745 rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén végezhető.
Az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatának engedélyezését – az ETT bizottságának az (EU) 2017/745 rendelet
62. cikk (4) bekezdés b) pontja szerinti véleményét figyelembe véve – az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos
hatósági feladatok ellátására kijelölt szerv végzi.”
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(4) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 159. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök teljesítőképesség-vizsgálatának minősülő, az (EU) 2017/746
rendelet 58. cikk (1) bekezdése szerinti orvostudományi kutatás – az (1)–(7) bekezdésben foglaltaktól eltérően –
az (EU) 2017/746 rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén végezhető. Az in vitro diagnosztikai
orvostechnikai eszközök klinikai teljesítőképesség-vizsgálatának engedélyezését – az ETT bizottságának
az (EU) 2017/746 rendelet 58. cikk (5) bekezdés b) pontja szerinti véleményét figyelembe véve – az orvostechnikai
eszközökkel kapcsolatos hatósági feladatok ellátására kijelölt szerv végzi.”
9. §		
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 160/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„160/A. § (1) Orvostechnikai eszközzel végzett klinikai vizsgálat sürgős szükség esetén – a 160. §-ban foglaltaktól
eltérően – az (EU) 2017/745 rendelet 68. cikkében meghatározott feltételek fennállása esetén végezhető.
(2) In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközzel végzett teljesítőképesség-vizsgálat sürgős szükség esetén
– a 160. §-ban foglaltaktól eltérően – az (EU) 2017/746 rendelet 64. cikkében meghatározott feltételek fennállása
esetén végezhető.”
10. §		
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 164. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az orvostechnikai eszközökkel végzett klinikai vizsgálatok, valamint az in vitro diagnosztikai orvostechnikai
eszközökkel végzett teljesítőképesség-vizsgálatok során a vizsgálati alany által elszenvedett kár vonatkozásában
az (EU) 2017/745 rendelet 2. cikk 49. pontja, illetve az (EU) 2017/746 rendelet 2. cikk 57. pontja szerinti megbízónak
(e § alkalmazásában a továbbiakban: megbízó) és a vizsgálatot végző egészségügyi szolgáltatónak a kártérítés és
sérelemdíj fedezetére kötendő felelősségbiztosítására vonatkozó rendelkezéseket az e törvény felhatalmazása
alapján kiadott kormányrendelet állapítja meg.”
11. §

(1) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 164/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A (3), (5) és (10) bekezdésben nem említett beavatkozással nem járó vizsgálat esetében a szakmai-etikai
engedélyről, vélemény kiadásáról az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló kormányrendelet szerinti
kutatás-etikai bizottság a kérelem megérkezését követő naptól számított negyvenöt napon belül dönt. A döntés
ellen fellebbezésnek van helye, a másodfokú eljárást az ETT elnöksége folytatja le.”
(2) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 164/A. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az (1) és a (6)–(9) bekezdést az (EU) 2017/746 rendelet 58. cikk (1) bekezdése alá nem tartozó, in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszközökkel végzett teljesítőképesség-vizsgálatokra, az (EU) 2017/746 rendelet 58. cikk
(2) bekezdése szerinti, a kapcsolt diagnosztikumoknak a kizárólag maradványminták felhasználásával végzett
teljesítőképesség-vizsgálatára és az (EU) 2017/746 rendelet 70. cikk (1) bekezdése szerinti, in vitro diagnosztikai
orvostechnikai eszközökkel végzett teljesítőképesség-vizsgálatokra is alkalmazni kell azzal, hogy a vizsgálat
a 101. § (2) bekezdése szerinti illetékes hatóságként kijelölt szerv részére – az ETT bizottságának az (EU) 2017/746
rendelet 58. cikk (5) bekezdés b) pontja szerint kiadott véleményének birtokában – megtett bejelentést követően
kezdhető meg. A bejelentés megtörténtéről a bejelentés benyújtásától számított hatvan napon belül a 101. §
(2) bekezdése szerinti illetékes hatóságként kijelölt szerv igazolást állít ki.”

12. §		
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 164/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„164/B. § Az orvostudományi kutatás, valamint a 164/A. § szerinti beavatkozással nem járó vizsgálat, valamint
in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökkel végzett teljesítőképesség-vizsgálat engedélyezési, illetve
bejelentési eljárásáért – az egészségügyért felelős miniszternek az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben
kiadott rendeletében meghatározott – igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.”
13. §		
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 164/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jogszabály szerinti beavatkozással nem járó vizsgálat, a 164/A. § (10) bekezdése szerinti teljesítőképességvizsgálat és engedélyezés utáni gyógyszerbiztonsági vizsgálat esetében az engedélyt nem lehet megadni abban
az esetben sem, ha a vizsgálatról megállapítható, hogy a vizsgálat végzése az orvostechnikai eszköz, az in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszköz vagy a gyógyszer alkalmazására ösztönöz.”
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14. §		
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 244/A. §-a a következő (20) bekezdéssel egészül ki:
„(20) Ha a tulajdonos azon egészségügyi szolgáltatót, amely esetében a reprodukciós eljárás végzésére jogosító
működési engedély a (9) bekezdés alapján hatályát veszti, az állam javára 2022. január 31. napjáig felajánlja
megvásárlásra, legfeljebb az egészségügyi szolgáltató 2020. december 31. fordulónapi, független szakértő által
megállapított piaci értéke szerinti vételárra jogosult, amennyiben a felajánlás elfogadásáról a magyar állam nevében
a Kormány dönt.”
15. §

(1) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés u) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„u) az emberen végzett orvostudományi kutatások engedélyezési, valamint bejelentési eljárásának részletes
szabályait,”
(rendeletben megállapítsa.)
(2) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gh) alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy
az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban:)
„gh) az egyes egészségügyi szakképesítésekhez tartozó, valamint az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés
során megszerezhető tevékenységi kompetenciákat,”
(rendeletben állapítsa meg.)
(3) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„k az orvostechnikai eszközökkel és az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökkel összefüggésben
ka) az osztályba sorolásra vonatkozó részletes szabályokat,
kb) a forgalomba hozatalra vonatkozó részletes szabályokat,
kc) a bejelentett szervezetekre és azok eljárására vonatkozó részletes szabályokat,
kd) a klinikai vizsgálatra, valamint az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök teljesítőképesség-vizsgálatára
vonatkozó részletes szabályokat,
ke) a nyilvántartásba vételre vonatkozó részletes szabályokat,
kf ) a forgalomba hozatalt követő váratlan események, balesetek bejelentésére vonatkozó részletes szabályokat,
kg) az időszakos felülvizsgálatra, a személyazonosításra alkalmatlan módon történő adatkezelésre, valamint
az egészségügyi szolgáltatók ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokat,”
(rendeletben állapítsa meg.)
(4) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés sz) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„sz) a rendszeres étkezést biztosító, szervezett élelmezési ellátás keretében szolgáltatott élelmiszerekre
vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokat, az étkeztetés, étrendtervezés és a diétás ételkészítés személyi
feltételeit, a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézmények, személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást,
gyermekvédelmi szakellátást, illetve szociális szakosított ellátást nyújtó intézmények, valamint a nevelési-oktatási
intézmények diétás étkeztetéssel kapcsolatos kötelezettségeit, valamint a hatósági ellenőrzés és a közétkeztetést
végző gazdasági szereplők táplálkozás-egészségügyi minősítésének szabályait,”
(rendeletben állapítsa meg.)
(5) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (5) bekezdés c) pont ca) alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap
a miniszter, hogy az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben az e törvény szerint)
„ca) az orvostechnikai eszközökkel, in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökkel és a gyógyászati
segédeszközökkel kapcsolatos eljárásokért, összefüggő igazgatási szolgáltatásokért,”
(fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak körét, mértékét, valamint a díjak fizetésére vonatkozó egyéb rendelkezéseket,
rendeletben állapítsa meg.)
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(6) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (5) bekezdés c) pont cd) alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap
a miniszter, hogy az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben az e törvény szerint)
„cd) az orvostudományi kutatás, valamint a beavatkozással nem járó vizsgálat engedélyezési – ennek keretében
etikai véleményezési –, illetve bejelentési eljárásáért,”
(fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak körét, mértékét, valamint a díjak fizetésére vonatkozó egyéb rendelkezéseket,
rendeletben állapítsa meg.)

3. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása
16. §		
A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól szóló 2006. évi CXVIII. törvény 35. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
„(8) Közgyógyellátás jogcímen támogatásba befogadott olyan gyógyszer rendelhető, melyet az Országos
Gyógyszerterápiás Tanács (a továbbiakban: OGYTT) által – az egészségügyért felelős miniszter rendeletében
meghatározott támogatási szempontok szerint – kiadott gyógyszerlista tartalmaz. Az OGYTT a gyógyszerlista
kialakításánál figyelembe veszi a közgyógyellátás tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvényben, valamint a végrehajtására kiadott, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben
meghatározott szempontokat is.
(9) Ha egy gyógyszer több támogatási kategóriában is rendelhető, akkor közgyógyellátás keretében is a gyógyszerre
megállapított valamennyi támogatási kategóriában rendelhető.”
17. §		
A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény a következő 74/A. §-sal egészül ki:
„74/A. § Magánszemély helyett és nevében eljárva, üzletszerűen végzett bevásárlói és kiszállítói szolgáltató
tevékenység keretében gyógyszerkiszállítás nem végezhető.”
18. §		
A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap az egészségügyért felelős miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
„o) a közgyógyellátás jogcímen rendelhető gyógyszerekre vonatkozó támogatási szempontokat,”
19. §		
Hatályát veszti a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény
a)
3. § 22. pontjában a „csomagküldést ide nem értve a” szövegrész,
b)
63. § (6) bekezdésében a „vényköteles” szövegrész,
c)
63. § (6a) bekezdése.

4. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény módosítása
20. §		
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a praxisközösségek kialakításának szempontjait, együttműködésükre és
a tevékenységükre vonatkozó koordinációs szabályokat rendeletben állapítsa meg.”
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5. Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló
2016. évi CLXVI. törvény módosítása
21. §		
Nem lép hatályba az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi
CLXVI. törvény 23. § (3) bekezdése.

6. Záró rendelkezések
22. §

(1)
(2)
(3)
(4)

Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. január 1-jén lép hatályba.
A 16. § és a 18. § 2022. május 1-jén lép hatályba.
A 3–13. § és a 15. § (1), (3), (5) és (6) bekezdése 2022. május 26-án lép hatályba.
A 21. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

23. §		
Ez a törvény az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU
bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. április 5-i (EU) 2017/746 európai parlamenti és tanácsi
rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
Áder János s. k.,

Dr. Latorcai János s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke
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Kormányrendeletek

A Kormány 687/2021. (XII. 8.) Korm. rendelete
a kényszertörlési eljárás egyes rendelkezéseinek a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek (a továbbiakban:
Ctv.) a kényszertörlési eljárásra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
2. §		
Ha a Ctv. 118. § (3), (5) vagy (6) bekezdése alapján a kényszertörlési eljárás megszüntetésének és a cég
ellen felszámolási eljárás megindítása kezdeményezésének van helye, a cégbíróság a kényszertörlési eljárás
megszüntetéséről és a felszámolási eljárás megindításának kezdeményezéséről rendelkező végzésének
meghozatala előtt a kényszertörlési eljárást felfüggeszti.
3. §

(1) Ha a kényszertörlési eljárás megszüntetésére a céggel szembeni felszámolási eljárás megindítása miatt kerül sor,
a cégbíróság az eltiltásról a felszámolási eljárás befejezését követően, egyéb cégügyként dönt. A Ctv. 9/C. §-a szerinti
cégügyben a kezdő irat a felszámolási eljárást lefolytató bíróságnak a cég megszüntetéséről szóló végzése.
(2) A cégbíróság az eltiltásról a kényszertörlési eljárás iratai, különösen a törvénysértő működésben való közrehatás
vizsgálata során keletkezett bizonyítási eszközök alapján dönt, azonban szükség esetén további bizonyítást is
lefolytathat.

4. §

(1) A Ctv. 117/C. § (2) bekezdésétől eltérően, ha a cég a cégbíróság felé igazolja, hogy a Ctv. 117/C. § (2) bekezdés a) és
d) pontjában foglalt feltételeknek megfelel, a cégbíróság a kényszertörlési eljárást a céggel szemben megszünteti.
E rendelkezés nem érinti a Ctv. 131/O. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltakat.
(2) Ha a Ctv. 131/O. § (3) bekezdés a) pontjának hatálya alá tartozó cég 2022. június 30-ig a cégbíróság felé igazolja,
hogy a Ctv. 117/C. § (2) bekezdés a) és d) pontjában foglalt feltételeknek megfelel, a cégbíróság a kényszertörlési
eljárást a céggel szemben megszünteti.

5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 6. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

6. §

(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.

7. §

(1) E rendeletet – a (2) és (3) bekezdésben foglaltakkal együtt – a hatálybalépése napján folyamatban lévő
kényszertörlési eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) Ha a cégbíróság e rendelet hatálybalépése napjáig a Ctv. 118. §-a alapján már döntött a kényszertörlési eljárás
megszüntetéséről és a céggel szemben felszámolási eljárás kezdeményezéséről, a 2. § rendelkezését nem lehet
alkalmazni, abban az esetben sem, ha a felszámolási eljárás e rendelet hatálybalépése napjáig még nem indult meg.
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(3) A 4. § (1) bekezdésének alkalmazásában, ha a Ctv. 117/C. § (1) bekezdésében foglalt kérelem benyújtási határidő
e rendelet hatálybalépése napján már letelt, vagy abból 30 napnál kevesebb idő van hátra, a Ctv. 117/C. §
(1) bekezdése szerinti kérelem benyújtási határideje az e rendelet hatálybalépése napjától számított 30 nappal
meghosszabbodik.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 688/2021. (XII. 8.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a felnőttképzéssel összefüggő módosításáról
A Kormány
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (10) bekezdésében, valamint
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (5) bekezdésében,
a 2. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés a), b) és g) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és
folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának
feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) „Adatszolgáltatási kötelezettség” alcíme
a következő 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A. § (1) A kölcsönbeadó, valamint a magán-munkaközvetítő tevékenységéről negyedévente, a tárgyi
negyedévet követő hónap utolsó napjáig telephelyenként adatot szolgáltat a munkaerő-piaci előrejelző rendszerbe
a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által működtetett felületen, egyénsoros, anonimizált formában,
a következő adattartalommal:
a) a kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók, illetve az eredményesen közvetített foglalkoztatottak
aa) munkakörének megnevezése és annak a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere szerinti négy
számjegyű kódja;
ab) munkavégzésének helye;
b) a kölcsönbevevőnek, illetve a közvetített munkavállalót foglalkoztató vállalkozásnak a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a szerinti besorolása.
(2) A magán-munkaközvetítőnek az (1) bekezdésben foglaltakon túl a tárgyi negyedévben közzétett hirdetések
anonimizált, teljes szövegét is át kell adnia elektronikus, szerkeszthető formában az (1) bekezdés szerinti felületen
való feltöltéssel.”
2. §		
Az R1. 18. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 14/A. § szerinti adatszolgáltatásnak első alkalommal 2022. január 31. napjáig kell eleget tenni a 2021. év első,
második, harmadik és negyedik negyedévére vonatkozóan.”

2. A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása
3. §

(1) A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bejelentésnek tartalmaznia kell
a) a felnőttképző
aa) szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
(a továbbiakban: Szolg. tv.) 22. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatait, valamint – annak megléte
esetén – a felnőttképző felnőttképzési tevékenységével közvetlenül érintett telephelyének címét,
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ab) levelezési címét, telefonszámát és elektronikus levelezési címét,
ac) képviseletére jogosult személy családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, állampolgárságát,
a képviseleti joga kezdetének időpontját,
ad) cégjegyzékét vagy nyilvántartását vezető bíróság, hatóság vagy szerv megnevezését, cégjegyzékszámát vagy
nyilvántartásba vételi számát, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartásba vételi számát és
ae) adószámát, oktatási intézmény esetén OM azonosítóját, illetve intézményi azonosító számát,
b) a Szolg. tv. 22. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak tekintetében a felnőttképzési tevékenység
folytatására irányuló szándék konkrét megjelölését,
c) a felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás megnevezését, valamint annak megjelölését,
ha a felnőttképző csak az Fktv. 3. § (2) bekezdése szerinti ingyenes belső képzést szervez.”
(2) Az R2. 3. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Az engedély megadása iránti kérelemnek tartalmaznia kell)
„d) a felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás megnevezését.”
4. §		
Az R2. 18. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A felnőttképző által szervezett, az Fktv. 2/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti oktatásra, képzésre vonatkozóan
kidolgozott képzési program előzetes minősítését olyan felnőttképzési szakértő végezheti, akinek az adott oktatás,
képzés a 14. § (1a) bekezdése, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
honlapján közzétett Útmutató alapján a szakterületébe tartozik.”
5. §		
Az R2. 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A haladási napló az egységes dokumentum naprakész adatokat tartalmazó, folyamatosan vezetett része, amely
tartalmazza
a) az Fktv. 2. § 8. pontja szerinti, a képzésben részt vevő személyes jelenlétét igénylő kontaktórás foglalkozás
aa) megtartásának időpontját,
ab) témájának megjelölését és rövid leírását,
ac) oktatójának nevét és aláírását,
ad) képzésen belüli órája sorszámának megjelölését,
ae) résztvevőinek aláírásával ellátott jelenléti ívet,
b) az Fktv. 2. § 8. pontja szerinti, a képzésben részt vevő személyes jelenlétét nem igénylő kontaktórás foglalkozás
vagy nem kontaktórás foglalkozás
ba) teljes időtartamát,
bb) témájának megjelölését és rövid leírását,
bc) résztvevőjének nevét, valamint a részvétel elektronikus dokumentummal való igazolását vagy a résztvevők
listájáról készült képernyőfotót és
c) a képzés befejezésének dátumát.”
6. §		
Az R2. 26/A. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a munkaerő-piaci előrejelző rendszer működtetésével
kapcsolatos feladatai keretében ellátja a munkaerő-piaci előrejelző rendszer számára szolgáltatott adatok
folyamatos gyűjtésével, elemzésével, feldolgozásával és közzétételével összefüggő feladatokat.
(4) A munkaerő-piaci előrejelző rendszer működtetése céljából
a) az oktatási nyilvántartás működtetéséért felelős szerv az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény
1/A. melléklet II. rész 1. pont a) és b) alpontjában foglalt adatok közül a születési helyre, a születési időre, a nemre
és a levelezési címre vonatkozó adatokat, e)–g) és l) alpontjában foglalt adatokat, valamint 3/A. melléklet II. rész
1. pont b) és c) alpontjában foglalt adatok közül a születési helyre, a születési időre, a nemre és az állampolgárságra
vonatkozó adatokat, valamint 3/A. melléklet II. rész 1. pont d) és f ) alpontjában és 2. pont a)–d) alpontjában
meghatározott adatokat,
b) a felnőttképzési államigazgatási szerv az Fktv. 5. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 7. § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott adatokat és a 22/A. §-ban szabályozott kérdőív adatait,

10240

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 224. szám

c) az állami adóhatóság – a rendelkezésére álló legutolsó bejelentés, illetve bevallás alapján – a foglalkoztatottak
tárgyévi létszámát és megoszlását településenként, valamint foglalkozás szerinti bontásban a Foglalkozások
Egységes Osztályozási Rendszere (a továbbiakban: FEOR) szerinti négy számjegyű kód megadásával, továbbá
a tárgyévi medián- és átlagbérek mértékét megyei és foglalkozás szerinti bontásban a FEOR szerinti négy számjegyű
kód megadásával,
d) a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló
1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 57/A. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt adatok közül a születés évét,
c) pontjában foglalt adatok közül a lakcím irányítószámát, f ) pontjában foglalt adatok közül az iskolai végzettség
és a szakképzettség megnevezését, valamint az álláskereső nemét, továbbá az Flt. 57/A. § (1) bekezdése szerinti
nyilvántartásba való felvétel és az abból való törlés időpontját,
e) a közfoglalkoztatásért felelős miniszter az Flt. 57/B. § (1) bekezdés 2. pont a) alpont ab) pontjában foglalt
adatok közül a születés évét és a lakóhelyet, tartózkodási helyet, továbbá a) alpont ac) pontjában és b) alpont
bb) pontjában foglalt adatokat,
f ) a személyügyi központ a személyügyi központról, a kiválasztási eljárásról és a közzétételi eljárásról szóló
70/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet 19. §-a szerinti toborzási adatbázisból a munkakör megnevezésére, annak a FEOR
szerinti négy számjegyű kódjára és a munkavégzés helyére vonatkozó adatokat,
g) a Központi Statisztikai Hivatal a foglalkoztatottak tárgyévi létszámát a gazdasági tevékenységek egységes ágazati
osztályozási rendszere (TEÁOR) szerinti bontásban, valamint a FEOR szerinti négy számjegyű kód megadásával
a munkaerő-piaci előrejelző rendszer számára a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által működtetett
felületen, személyazonosításra alkalmatlan módon, az a), a b) és a d)–f ) pont szerinti esetben a tárgyi negyedévet
követő hónap utolsó napjáig, a c) és a g) pont szerinti esetben a tárgyévet követő első negyedév utolsó napjáig
átadja.
(5) A (4) bekezdés f ) pontja szerinti adatszolgáltatás során a tárgyi negyedévben közzétett hirdetések anonimizált,
teljes szövegét át kell adni a (4) bekezdés szerinti felületre való feltöltéssel.”
7. §		
Az R2. 28. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az ellenőrzés során a felnőttképzési államigazgatási szerv lehetőség szerint olyan felnőttképzési szakértőt
rendel ki a szakértői bizottság tagjaként, akinek a felnőttképző által szervezett oktatás, képzés, illetve több
oktatás, képzés esetén azok valamelyike a 14. § (1a) bekezdése és a Hivatal honlapján közzétett Útmutató alapján
a szakterületébe tartozik.”
8. §		
Az R2. 21. alcíme a következő 37/B. §-sal egészül ki:
„37/B. § A 26/A. § (4) bekezdése szerinti adatszolgáltatásnak első alkalommal 2022. január 31. napjáig kell eleget
tenni
a) a (4) bekezdés a), b) és d)–f ) pontja vonatkozásában a 2021. év első, második, harmadik és negyedik negyedévére,
b) a (4) bekezdés c) és g) pontja vonatkozásában a 2013–2021. évekre
vonatkozóan.”
9. §		
Az R2.
a)
1. § (1) bekezdésében az „a felnőttképzési tevékenység” szövegrész helyébe az „az engedély alapján végzett
felnőttképzési tevékenység” szöveg,
b)
2. § (1) bekezdésében az „a felnőttképzési tevékenységből” szövegrész helyébe az „az engedély alapján
végzett felnőttképzési tevékenységből” szöveg,
c)
3. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában az „adatait,” szövegrész helyébe az „adatait, valamint – annak
megléte esetén – a felnőttképző felnőttképzési tevékenységével közvetlenül érintett telephelyének címét,”
szöveg,
d)
3. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontjában az „állampolgárságát és” szövegrész helyébe az „állampolgárságát,”
szöveg,
e)
3. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontjában az „intézmény megnevezését.” szövegrész helyébe az „intézmény
megnevezését és” szöveg,
f)
18. § (2) bekezdés c) pontjában az „ellátva, és papíralapú képzési program esetében az összefűzésre úgy
került sor, hogy annak szétválasztására sérülésmentesen nincs lehetőség.” szövegrész helyébe az „ellátva.”
szöveg,
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g)
h)
i)
j)

21. § (1) bekezdés d) és f ) pontjában a „képzéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsga” szövegrész
helyébe a „képzéshez vizsga” szöveg,
21. § (2) bekezdésében a „díjat vagy” szövegrész helyébe a „díjat – ide nem értve a mulasztott foglalkozás
pótlásának és a sikertelen vizsga megismétlésének díját – vagy” szöveg,
26/A. § (2) bekezdésében és 37. § (1) bekezdésében a „Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal”
szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg,
26/A. § (3) és (4) bekezdésében a „Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal” szövegrész helyébe
a „Hivatal” szöveg

lép.
10. §		
Hatályát veszti az R2.
a)
14. § (1) bekezdés c) pontjában a „felfüggesztésének vagy” szövegrész,
b)
23. § (3) bekezdés b) pont be) alpontja.

3. Záró rendelkezések
11. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 4. §, a 7. §, valamint a 9. § i) és j) pontja 2022. július 1-jén lép hatályba.

12. §		
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 689/2021. (XII. 8.) Korm. rendelete
a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló
60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről, valamint
a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási
Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló
126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pont a) és b) alpontjában, valamint
15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló
60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése
1. §		
Hatályát veszti a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló
60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet
a)
2. § 10a. pontja,
b)
2. § 11a. pontja,
c)
11/A. alcíme, valamint
d)
25/A. § (1a) és (2a) bekezdése.
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2. A 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási
Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló
126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási
Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdés 14. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„14. IMIR 2014–2020 rendszer: a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap,
az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz, valamint az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok területi
együttműködéshez kapcsolódó egyes programjainak támogatásával megvalósuló programok pályázati adatainak és
azok keretében megvalósuló egyes projektek adatainak megőrzésére szolgáló informatikai rendszer,”
3. §		
A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 27. alcíme a következő 71/B. §-sal egészül ki:
„71/B. § Az IMIR 2014–2020 rendszer archív üzemmódban működő informatikai rendszer.”
4. §		
A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet
1.
20. § (2) bekezdés c) pontjában az „IMIR 2014–2020” szövegrész helyébe az „INTERREG+” szöveg,
2.
24. §-ában az „IMIR 2014–2020” szövegrész helyébe az „INTERREG+” szöveg,
3.
29. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „auditori” szövegrész helyébe az „auditor” szöveg,
4.
29. § (3) bekezdés b) pontjában az „auditori” szövegrész helyébe az „auditor” szöveg,
5.
33. §-ában az „auditori” szövegrész helyébe az „auditor” szöveg,
6.
45. § (3) bekezdésében az „IMIR 2014–2020” szövegrész helyébe az „INTERREG+” szöveg,
7.
45. § (4) bekezdésében az „IMIR 2014–2020” szövegrész helyébe az „INTERREG+” szöveg,
8.
46. § (2) bekezdésében az „IMIR 2014–2020” szövegrész helyébe az „INTERREG+” szöveg,
9.
46. § (3) bekezdésében az „IMIR 2014–2020” szövegrészek helyébe az „INTERREG+” szöveg,
10.
46. § (5) bekezdésében az „IMIR 2014–2020” szövegrész helyébe az „INTERREG+” szöveg,
11.
50. § (2) bekezdésében az „IMIR 2014–2020” szövegrész helyébe az „INTERREG+” szöveg,
12.
51. § (1) bekezdésében az „IMIR 2014–2020” szövegrész helyébe az „INTERREG+” szöveg,
13.
51. § (2) bekezdésében az „IMIR 2014–2020” szövegrész helyébe az „INTERREG+” szöveg,
14.
56. § (1) bekezdésében az „IMIR 2014–2020” szövegrész helyébe az „INTERREG+” szöveg,
15.
56. § (2) bekezdésében az „IMIR 2014–2020” szövegrész helyébe az „INTERREG+” szöveg,
16.
57. § (1) bekezdésében az „IMIR 2014–2020” szövegrész helyébe az „INTERREG+” szöveg,
17.
61. § (2) bekezdésében az „IMIR 2014–2020” szövegrész helyébe az „INTERREG+” szöveg, valamint
18.
65. § (3) bekezdésében az „IMIR 2014–2020” szövegrész helyébe az „INTERREG+” szöveg
lép.
5. §		
Hatályát veszti a 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet
a)
3. § (1) bekezdés 15a. pontjában az „ , az IMIR 2014–2020 rendszer funkcióit fokozatosan átvevő és az átvétel
időszaka alatt az IMIR 2014–2020 rendszerrel párhuzamosan fejlesztett és működtetett” szövegrész,
b)
27. alcím címében a „speciális” szövegrész,
c)
68. § a) pontjában az „az IMIR 2014–2020 rendszerben vagy” szövegrész,
d)
69. § (1) bekezdés a) pontjában az „az IMIR 2014–2020 rendszert vagy” szövegrész és az „– az irányító hatóság
és az igazoló hatóság által egyedileg meghatározott módon –” szövegrész,
e)
70. § (1) bekezdésében az „az IMIR 2014–2020 rendszer,” szövegrész,
f)
70. § (2) bekezdésében az „az IMIR 2014–2020 rendszer,” szövegrész és az „az IMIR 2014–2020 rendszeren,”
szövegrész,
g)
70. § (3) bekezdésében az „az IMIR 2014–2020 rendszerben vagy” szövegrész,
h)
71. §-ában az „IMIR 2014–2020 rendszerben, az” szövegrész,
i)
71/A. §-ában az „IMIR 2014–2020 rendszer, valamint az” szövegész és az „IMIR 2014–2020 rendszerben,
valamint az” szövegrész.
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3. Záró rendelkezések
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 690/2021. (XII. 8.) Korm. rendelete
a Stipendium Hungaricum Sport Ösztöndíjprogramról, valamint a Stipendium Hungaricum Sport
Ösztöndíjprogram működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Stipendium Hungaricum Sport Ösztöndíjprogram
1. §

(1) A Stipendium Hungaricum Sport Ösztöndíjprogram (a továbbiakban: Ösztöndíjprogram) célja a nemzetközi szinten
elismert sportteljesítménnyel rendelkező, a 7. § (3) bekezdés a) pontja szerinti külföldi állampolgárságú hallgatók
magyar felsőoktatási intézményben (a továbbiakban: felsőoktatási intézmény) folytatandó tanulmányainak
– ideértve a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 80. § (2) bekezdés d) pontja
szerinti előkészítő tanulmányok lehetőségét is – és a magyar felsőoktatási és felsőoktatáson kívüli versenysportban
történő részvételének kiemelt támogatása, továbbá a hazai felsőoktatási sportélet fejlesztése.
(2) Az Ösztöndíjprogram végrehajtása során
a)
az Ösztöndíjprogram szakmai irányítását a külpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el,
érvényesítve hazánk közép- és hosszú távú külpolitikai és sportdiplomáciai célkitűzéseit,
b)
a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 30/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
nemzetközi sportszövetség, mellyel a miniszter a 2. § (1) bekezdése szerinti megállapodást köt
(a továbbiakban: nemzetközi sportszövetség), közreműködik az Ösztöndíjprogram nemzetközi
promóciójában, javaslatot tesz az Ösztöndíjprogramban részt vevők körére, valamint sportszakmai
humánerőforrás támogatást nyújt az országos sportági szakszövetség és az ösztöndíjast fogadó, az Stv. 15. §
(1) bekezdésében meghatározott magyar sportszervezet (a továbbiakban: sportszervezet) számára,
c)
a felsőoktatási intézmény gondoskodik a nemzetközi sportszövetség által az Ösztöndíjprogramban
részvételre jelölt, illetve a hallgatói pályázatra jelentkező személy (a továbbiakban: pályázó) állampolgársága
szerinti ország szakági sportszövetsége (a továbbiakban: nemzeti sportszövetség) által sportszakmai
szempontból alkalmasnak minősített személy felsőoktatási felvételi eljárásának lefolytatásáról, a hallgatói
jogviszony létrehozásáról és a felsőoktatási versenysportban történő részvétel biztosításáról,
d)
az országos sportági szakszövetség sportszakmai támogatást nyújt az Ösztöndíjprogramban részt vevők
kiválasztásához, megteremti az ösztöndíjas edzésének, magyar versenysportban történő szereplésének
lehetőségét, ideértve az ehhez szükséges humán feltételek és szervezeti struktúra biztosítását, valamint
ehhez tartozó szolgáltatások, így különösen csapatorvos, csapat fizioterapeuta, pszichológus biztosítását, és
– az érintett felsőoktatási intézménnyel, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával és a Tempus
Közalapítvánnyal (a továbbiakban: Közalapítvány) együttműködve – elősegíti az ösztöndíjas sportközösségbe
történő beilleszkedését,
e)
a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség megteremti az ösztöndíjas szereplésének lehetőségét a Magyar
Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokságon.
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(1) Az Ösztöndíjprogramban való részvétel feltétele az e rendeletben meghatározott hallgatói pályázat
(a továbbiakban: hallgatói pályázat) és
a)
a miniszter nemzetközi sportszövetséggel kötött megállapodása (a továbbiakban: Megállapodás) alapján
a nemzetközi sportszövetség jelölése vagy
b)
a nemzeti sportszövetségnek a pályázó – pályázati felhívásban előírt – sportszakmai alkalmasságáról szóló
nyilatkozata.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a nemzetközi sportszövetség a pályázók közül kiválasztja
az Ösztöndíjprogramban részvételre jelölteket, és erről tájékoztatja a Közalapítványt.
(3) Az (1) bekezdés szerinti esetben a Közalapítvány megvizsgálja az előzetes felmérés alapján
a)
az országos sportági szakszövetséggel egyeztetve a pályázó sportszakmai alkalmasságát, a pályázó
edzésének lehetőségeit, a pályázót fogadó lehetséges magyar sportszervezetek körét és
b)
a pályázó felsőoktatási felvételi eljárásának lefolytatását vállaló és a pályázó sporttevékenységét lehetővé
tevő felsőoktatási sportélettel rendelkező felsőoktatási intézmények körét.

2. Az Ösztöndíjprogram végrehajtása és működése
3. §

(1) Az Ösztöndíjprogram végrehajtását e rendelet és a Megállapodás, valamint az Ösztöndíjprogram működési
szabályzata szabályozza.
(2) A Megállapodás a célok meghatározása mellett rögzíti az Ösztöndíjprogram egyes eljárási és finanszírozási kérdéseit
– ideértve azt a lehetőséget is, hogy a nemzetközi sportszövetség részt vállaljon az Ösztöndíjprogram sportszakmai
feladatainak finanszírozásában –, a miniszter és a nemzetközi sportszövetség által vállalt kötelezettségeket, és
meghatározza együttműködésük további irányait.
(3) Az Ösztöndíjprogram működési szabályzata tartalmazza
a)
az ösztöndíjasok képzésének, előmenetelének monitorozására vonatkozó előírásokat,
b)
az ösztöndíjasok havi megélhetési támogatásának (a továbbiakban: ösztöndíj) mértékét és megítélésének
rendszerét,
c)
az ösztöndíjas szerződés megkötéséhez felhasználható szerződésminta kötelező elemeit,
d)
a hallgatói pályázat, valamint a kiválasztás alapelveit, beleértve a pályázók körét,
e)
az ösztöndíjas számára nyújtandó hallgatói szolgáltatások körét,
f)
az ösztöndíjasok jogait és kötelezettségeit,
g)
a felsőoktatási intézmények jogait és kötelezettségeit,
h)
a miniszteri jelölés rendjét,
i)
az ösztöndíjas jogviszony megszűnésének és megszüntetésének eseteit,
j)
a kiválasztási eljárásban közreműködő testület működési rendjét,
k)
a pályázók személyes adatainak kezelésére vonatkozó hozzájáruláshoz szükséges mintanyilatkozat szövegét,
l)
a sportágspecifikus szabályokat.

4. §

(1) Az Ösztöndíjprogram működtetéséért a miniszter felel. A kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események
rendezéséért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében az oktatásért felelős miniszter és
a sportpolitikáért felelős miniszter közreműködik az Ösztöndíjprogramra vonatkozó stratégia kialakításában és
végrehajtásában az oktatáspolitikai és a sportpolitikai szempontok érvényesítése révén.
(2) Az Ösztöndíjprogram lebonyolítását a Közalapítvány látja el.
(3) A miniszter a kiválasztási eljárásban közreműködő testületet hozhat létre.
(4) Az Ösztöndíjprogram végrehajtásának költségét a központi költségvetés fedezi. Az ösztöndíjak és
az Ösztöndíjprogram működtetésének pénzügyi fedezetét a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban:
minisztérium) költségvetési fejezetében kell tervezni. A minisztérium a költségvetési fejezet terhére a felsőoktatási
intézmény rendelkezésére bocsátja az ösztöndíjak, a lakhatási támogatás, a külföldi hallgatói helyek önköltsége,
valamint a szervezési átalány és a magyar nyelvi képzési átalány, egészségügyi hozzájárulás összegét, illetve
biztosítja az Ösztöndíjprogram működtetésének költségeit a Közalapítvány számára, továbbá biztosítja
a minisztérium által közvetlenül ellátandó feladatok végrehajtását, valamint biztosítja az országos sportági
szakszövetségek számára az Ösztöndíjprogramhoz kapcsolódó költségeket.
(5) A felsőoktatási intézmény a részére az e rendelet alapján megállapított és rendelkezésre bocsátott támogatás
rendeltetésszerű felhasználásáról – az Ösztöndíjprogram megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló
számviteli bizonylatok benyújtása nélkül – a költségvetési évre vonatkozó jogosult hallgatói létszám alapján
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számol be a támogatói okiratban, támogatási szerződésben vagy fejezetek közötti megállapodásban meghatározott
tartalommal és határidőben.
(6) Az e rendelet alapján nyújtott költségvetési támogatásra az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 93. § (1a) bekezdését és (3) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
az Ösztöndíjprogram megvalósításához kapcsolódó költségekről készített összesítő kötelező tartalmi elemeit
a támogatói okiratban, támogatási szerződésben vagy fejezetek közötti megállapodásban kell meghatározni.
5. §

(1) A miniszter
a)
jóváhagyja az Ösztöndíjprogram működési szabályzatát,
b)
jóváhagyja az Ösztöndíjprogram végrehajtásával kapcsolatos éves beszámolót,
c)
ellátja az Ösztöndíjprogram szakmai irányításával és pénzügyi tervezésével kapcsolatos feladatokat,
d)
az Ösztöndíjprogram vonatkozásában ellátja – a KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Korlátolt Felelősségű
Társaság útján – a magyar nyelvi képzések nyújtásával összefüggő egyes feladatokat.
(2) A Közalapítvány kuratóriuma
a)
dönt az ösztöndíj odaítéléséhez szükséges hallgatói pályázat eredményéről,
b)
jóváhagyja az Ösztöndíjprogram végrehajtási útmutatóját, a hallgatói pályázati felhívást,
c)
elfogadja az Ösztöndíjprogram működési szabályzatát.
(3) Az ösztöndíjat a miniszter megbízásából a Közalapítvány adományozza azzal a feltétellel, hogy az ösztöndíjasnak
aktív hallgatói jogviszonyt kell létesítenie.

6. §		
Az Ösztöndíjprogrammal kapcsolatos koordinációs, kapcsolattartási, információs feladatokat a Közalapítvány
látja el, amely során
a)
a miniszterrel előzetesen egyeztetett iránymutatások alapján kidolgozza a hallgatói pályázati felhívást,
az Ösztöndíjprogram működési szabályzatát, az Ösztöndíjprogram végrehajtási útmutatóját, valamint
– az érintett országos sportági szakszövetség bevonásával – azok sportágspecifikus részeit,
b)
a honlapján közzéteszi a hallgatói pályázati felhívást, az Ösztöndíjprogram működési szabályzatát és
végrehajtási útmutatóját,
c)
lefolytatja a hallgatói pályázati eljárásokat,
d)
gondoskodik az Ösztöndíjprogram részét képező egyéb programok megszervezéséről és lebonyolításáról,
ideértve a mentor- és az alumni hálózat működtetését és a végzett hallgatók pályakövetését,
e)
kapcsolatot tart a felsőoktatási intézményekkel.
7. §

(1) A Közalapítvány a Stipendium Hungaricum programban részt vevő, a 8. §-ban foglaltaknak megfelelő felsőoktatási
intézményekkel kötött keretmegállapodások alapján hallgatói pályázatot hirdet meg önköltséges helyre.
(2) A hallgatói pályázati felhívás tartalmazza
a)
a hallgatói pályázati feltételeket,
b)
a pályázat benyújtásának határidejét,
c)
az értékelés szempontrendszerét,
d)
a hallgatóknak biztosított ösztöndíj és juttatások aktuális mértékét és
e)
a tanulmányi előmenetellel összefüggő követelményeket.
(3) A pályázati eljárásban az a pályázó vehet részt, aki
a)
külföldi állampolgár, ide nem értve az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes más állam állampolgárát, továbbá az Európai Közösség és tagállamai, valamint
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi
szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállású személyt,
b)
nemzetközi sportszövetség által elismert szintű sportteljesítménnyel rendelkezik olyan sportágban, amely
az ösztöndíjas szerződés megkötésének időpontjában azt közvetlenül megelőzően legalább három egymást
követő olimpián szerepelt,
c)
a nemzetközi sportszövetség jelölésével vagy a nemzeti sportszövetség sportszakmai alkalmasságáról szóló
nyilatkozatával vagy a miniszter – az Ösztöndíjprogram működési szabályzatában meghatározott eljárás
szerint kiadott – egyedi hozzájárulásával rendelkezik,
d)
vállalja, hogy az ösztöndíj elnyerését követően ösztöndíjszerződést köt,
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e)

vállalja, hogy hallgatói jogviszonyának időtartama alatt a pályázati felhívásban meghatározott időtartamra
az Stv. 1. § (3) bekezdésében meghatározott versenyzőként segíti a magyar sport fejlődését,
f)
korábban ugyanazon vagy magasabb képzési szinten nem vett részt az Ösztöndíjprogramban, és
g)
megfelel a magyar sportegészségügyi előírásoknak.
(4) A pályázat benyújtásakor a pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyes adatainak
a pályázati eljárás során és az Ösztöndíjprogramban való részvételének és a pályakövetés időtartama alatt, azzal
összefüggésben történő kezeléséhez.
(5) Az ösztöndíjasnak teljesítenie kell a fogadó felsőoktatási intézmény által meghatározott felvételi követelményeket.
(6) Az ösztöndíjassal a fogadó felsőoktatási intézmény ösztöndíjas szerződést köt, amely meghatározza az ösztöndíjjal
kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.
8. §

(1) Az Ösztöndíjprogramban kizárólag azon felsőoktatási intézmények és képzések vehetnek részt, amelyek
a)
érvényes keretmegállapodással rendelkeznek a Közalapítvánnyal a Stipendium Hungaricum programban, és
b)
vállalják az ösztöndíjas magyar nyelvi képzését és a felsőoktatási versenysportban történő részvételét
az ösztöndíjas felsőoktatási tanulmányai alatt, valamint az Ösztöndíjprogram működési szabályzatában
meghatározott feltételek teljesítését.
(2) A felsőoktatási intézmények az Ösztöndíjprogramban kötött keretmegállapodásban, valamint az Ösztöndíjprogram
működési szabályzatában és végrehajtási útmutatójában meghatározott feltételek szerint vehetnek részt
a programban.
(3) Magyar nyelvi képzés nyújtásáért a felsőoktatási intézmény jogosult a képzési költségén felül a magyar nyelvi
képzési átalánytámogatásra.
(4) A felsőoktatási intézmény az Nftv. 3. melléklet I/B. fejezet 1. pont h) alpontja szerinti, az ösztöndíjjal kapcsolatos
adatszolgáltatási kötelezettségének a felsőoktatási információs rendszer útján tesz eleget.

3. Az ösztöndíjast megillető juttatások
9. §

(1) Az ösztöndíjast az ösztöndíjszerződés időtartamára a következő juttatások illetik meg:
a)
mentesség az oktatás önköltségének megtérítése alól,
b)
az Nftv. 81. § (1) bekezdése szerinti díjmentes szolgáltatások és (2) bekezdése szerinti mentesség,
c)
a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi
CXXII. törvény 22. § (1) bekezdés i) pont id) alpontjában meghatározott egészségügyi szolgáltatás.
(2) Az ösztöndíjas a következő juttatásokban részesül az Ösztöndíjprogram működési szabályzata alapján:
a)
ösztöndíj, melynek mértékét és feltételeit a miniszter határozza meg, és az Ösztöndíjprogram működési
szabályzatában teszi közzé,
b)
kollégiumban történő elhelyezés vagy lakhatási támogatás,
c)
egészségügyi hozzájárulás,
d)
egyéb, az ösztöndíjas sportversenyekre való felkészülését, valamint felsőoktatási előmenetelét segítő
szolgáltatások.
(3) Nemzetközi sportszövetség, országos sportági szakszövetség és magyar sportszervezet az e rendeletben
meghatározott juttatásokon kívül egyéb támogatást vagy szolgáltatást nyújthat az ösztöndíjas részére.

10. §

(1) Az ösztöndíj és a lakhatási támogatás a hallgatói jogviszonyban álló ösztöndíjas részére a tanulmányai során
folyósítható, ha az adott tanulmányi időszakban aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.
(2) Annak az ösztöndíjasnak, aki az Ösztöndíjprogram keretében oklevelet szerez a tavaszi félév végén, és az adott évi
új pályázati eljárásban magasabb képzési szinten ösztöndíjat nyer, az oklevélszerzés félévében hatályos ösztöndíjas
szerződése az adott év augusztus 31-ig meghosszabbodik, és megilletik az ösztöndíjas juttatások.
(3) Az ösztöndíjast a fogadó felsőoktatási intézmény hallgatói követelményrendszerében, valamint
az Ösztöndíjprogram működési szabályzatában, az Ösztöndíjprogram végrehajtási útmutatójában, az ösztöndíjas
szerződésben, a vonatkozó jogszabályokban és a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában
rögzített jogok és kötelezettségek illetik meg, illetve terhelik.
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4. Az ösztöndíjas szerződés
11. §

(1) Ösztöndíjas szerződés azzal köthető, aki
a)
sportszakmai alkalmasságát a nemzetközi sportszövetség vagy a nemzeti sportszövetség igazolta,
b)
megfelel a magyar sportorvosi alkalmassági előírásoknak,
c)
a választott tanulmányok elvégzéséhez megfelelő szintű nyelvismerettel rendelkezik,
d)
felsőoktatási intézménybe felvételt nyert, valamint
e)
az Stv. 19. § (3) bekezdés a), b) és d) pontjában meghatározott sportszövetség által kiállított
versenyengedéllyel (a továbbiakban: versenyengedély) rendelkezik.
(2) Az ösztöndíjas szerződésnek tartalmaznia kell
a)
az adott szakra vonatkozó képzési és kimeneti követelményben meghatározott képzési időt, illetve
az Nftv. 80. § (2) bekezdés d) pontja szerinti előkészítő tanulmányok időtartamát;
b)
az ösztöndíjnak az Ösztöndíjprogram működési szabályzatában meghatározott havi összegét és annak
kifizetése időpontját, módját;
c)
a más felsőoktatási intézménybe történő átvétel rendjét;
d)
az adatkezeléshez való hozzájárulást;
e)
azt a feltételt, hogy az ösztöndíjas szerződés abban az időpontban lép hatályba, amikor az ösztöndíjas
hallgatói jogviszonyt létesít;
f)
az ösztöndíjas jogviszony, valamint a felsőoktatási tanulmányok szüneteltetésének és megszűnésének
rendjét;
g)
a magyar nyelv tanulásának kötelezettségét;
h)
a versenyengedély azonosító számát;
i)
az országos sportági szakszövetség megnevezését, amely gondoskodik az ösztöndíjas nyilvántartásáról,
igazolásáról, átigazolásáról.
(3) Az ösztöndíjas szerződés – az (5) bekezdésben, a 10. § (2) bekezdésében, valamint az Nftv. 59. § (1) bekezdés
a) pontjában foglalt kivétellel – megszűnik, ha az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya megszűnik.
(4) Az ösztöndíjas szerződést a Közalapítvány felmondhatja, ha az ösztöndíjas nem tesz eleget az ösztöndíjas
szerződésben foglalt feltételeknek, valamint az edzéssel kapcsolatos és a versenyzésre vonatkozó edzői
utasításoknak, illetve egyéb, a sportolással összefüggő kötelezettségeinek.
(5) Doktori képzésben abszolutóriumot szerzett, de doktori fokozatot még nem szerzett ösztöndíjasnak az ösztöndíjas
szerződése a doktori fokozat megszerzéséig, de legfeljebb 1 évig szünetel, azzal, hogy a doktori fokozat
megszerzése hiányában 1 év után megszűnik. Ha az ösztöndíjas az erre vonatkozó külön pályázati eljárásban
ösztöndíjat nyer, az abszolutórium megszerzését követően legfeljebb 12 hónapra szóló ösztöndíjban részesíthető.
(6) Az ösztöndíjas szerződés a felek egyetértésével módosítható.

12. §

(1) Az ösztöndíjas az ösztöndíjas szerződésben foglaltak szerint köteles a felvételi vagy átvételi határozatban érintett
felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyt létesíteni; és – összhangban az Stv. 3. § (1) bekezdés második
mondatában biztosított lehetőséggel – a fogadó sportszervezetnél és a felsőoktatási intézmény sportszervezeténél
a versenyengedélyét az ösztöndíjszerződés alatt megfelelő időtartamban fenntartani.
(2) Ha az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya megszűnik, részére a továbbiakban – a 10. § (2) bekezdésében és a 11. §
(5) bekezdésében foglalt kivétellel – az ösztöndíj nem folyósítható. Ha az ösztöndíjas a hallgatói jogviszonyát
szünetelteti, a szüneteltetés ideje alatt részére az ösztöndíj nem folyósítható.

5. Záró rendelkezések
13. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
14. §		
Az Ösztöndíjprogram első alkalommal a 2022/2023-as tanévben indul.
15. §		
A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 41. § (1) bekezdésében az „a Diaszpóra
Felsőoktatási Ösztöndíjprogramban részt vevőkre” szövegrész helyébe az „a Diaszpóra Felsőoktatási
Ösztöndíjprogramban, valamint a Stipendium Hungaricum Sport Ösztöndíjprogramban részt vevőkre” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 691/2021. (XII. 8.) Korm. rendelete
a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló
39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (14) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.)
Korm. rendelet
a)
1. § nyitó szövegrészében a „2021. évben” szövegrész helyébe a „2022. évben” szöveg,
b)
1. § a) pontjában a „41 365 000 000 forint” szövegrész helyébe a „37 200 000 000 forint” szöveg,
c)
1. § b) pontjában a „83 535 000 000 forint” szövegrész helyébe a „87 700 000 000 forint” szöveg
lép.
2. §		
Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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IV.

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 16/2021. (XII. 8.) MEKH rendelete
a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről szóló
13/2017. (XI. 8.) MEKH rendelet és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó
szervezetek által telepítendő almérők telepítési pontjainak, valamint az almérők alkalmazásával történő
mérés minimális követelményeinek meghatározásáról szóló 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet módosításáról
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (5) bekezdés 7. pontjában,
a 2. alcím tekintetében az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 46. § g) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. §
i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről szóló
13/2017. (XI. 8.) MEKH rendelet módosítása
1. §		
A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről szóló 13/2017. (XI. 8.)
MEKH rendelet 7. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. Az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek által telepítendő
almérők telepítési pontjainak, valamint az almérők alkalmazásával történő mérés minimális
követelményeinek meghatározásáról szóló 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet módosítása
2. §		
Az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek által telepítendő almérők telepítési
pontjainak, valamint az almérők alkalmazásával történő mérés minimális követelményeinek meghatározásáról szóló
1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 7. § 2023. január 1-jén lép hatályba.”
3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
(2) Az 1. § és az 1. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.
		

Horváth Péter János s. k.,

		

elnök

1. melléklet a 16/2021. (XII. 8.) MEKH rendelethez
„7. melléklet a 13/2017. (XI. 8.) MEKH rendelethez

A barna prémium keretében adott támogatás mértéke
1. Biogázból (ide nem értve a hulladéklerakóból származó gázt és a szennyvízkezelő létesítményben előállított gázt)
előállított villamos energia támogatott ára: 31,10 Ft/kWh.
2. Hulladéklerakóból származó gázból és a szennyvízkezelő létesítményben előállított gázból előállított villamos
energia támogatott ára: 18,62 Ft/kWh.
Az 1. és 2. pont szerinti támogatási mértékek nem vonatkoznak az alternatív barna prémium esetére.”
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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 9/2021. (XII. 8.) NMHH rendelete
a honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett
elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló
3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet módosításáról
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 31. és 32. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
A honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési
szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló 3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet
(a továbbiakban: R.) a következő 5. §-sal egészül ki:
„5. § Ez a rendelet az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1972
európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. melléklet A. rész 5. és 6. pontjának való megfelelést szolgálja.”
2. §		
Az R.
a)
1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b)
2. melléklete helyébe a 2. melléklet
lép.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
Dr. Koltay András s. k.,

		
		

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

1. melléklet a 9/2021. (XII. 8.) NMHH rendelethez
A honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában, valamint a védelmi felkészülési feladatok
előkészítésében és végrehajtásában való részvételre kijelölt (a továbbiakban együtt: védelmi
feladatok ellátására kijelölt), továbbá az informatikai és hírközlési ágazat (a továbbiakban: ágazat)
ügyeleti rendszerébe bevont szervezetek jegyzéke
A
Sorszám

B

C

A szolgáltató megnevezése

Telephelye

D

E

Védelmi feladatok

Az ágazat ügyeleti

ellátására kijelölt

rendszerébe bevont

1.

Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és
Rádióhírközlési Zrt.

1119 Budapest, Petzvál József u. 31–33.

X

X

2.

INVITEL Távközlési Zrt.

1134 Budapest, Váci u. 37.

X

X

3.

Magyar Telekom Távközlési Nyrt.

1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.

X

X

4.

MVM Energetika Zrt.

1031 Budapest, Szentendrei út 207–209.

X

5.

MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt.

1134 Budapest, Róbert Károly krt. 59.

X

X

6.

Telenor Magyarország Zrt.

2045 Törökbálint, Pannon út 1.

X

X

7.

Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt.

1107 Budapest, Száva u. 3–5.

X

X

8.

TM Support Telekommunikációs Gyártó
és Szolgáltató Kft.

1224 Budapest, Dózsa György út 77.

X

9.

Vodafone Magyarország Távközlési Zrt.

1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.

X

X

10.

Digi Távközlési és Szolgáltató Kft.

1134 Budapest, Váci út 35.

X

X

11.

Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

1081 Budapest, Csokonai u. 3.

X

X

12.

eVision Kft.

3078 Bátonyterenye, 2467/5. hrsz.

X

13.

Invitech ICT Services Kft.

2040 Budaörs, Edison u. 4.

X

X
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2. melléklet a 9/2021. (XII. 8.) NMHH rendelethez
1. A riasztási és tájékoztatási feladat ellátásában részt vevő közszolgálati médiaszolgáltató
A

B

Sor-

Médiaszolgáltató

szám

1.

neve

Duna Médiaszolgáltató
Nonprofit Zrt.

C
Médiaszolgáltatás
megnevezése

székhelye

1038

Budapest

Bojtár u. 41–47.

M1, M2, M4 SPORT,
M5, Duna, Duna World/
M4 SPORT+,
Kossuth Rádió,
Petőfi Rádió,
Bartók Rádió,
Dankó Rádió

2. A riasztási és tájékoztatási feladat ellátásában részt vevő nem közszolgálati médiaszolgáltatók (beleértve az általuk
ellátott hálózati adókat is)
A

B

C

Sor-

Médiaszolgáltató

Médiaszolgáltatás

szám

neve

megnevezése

székhelye

1.

Magyar RTL Televízió Zrt.

1222

Budapest

Nagytétényi út 29.

RTL KLUB

2.

TV2 Média Csoport Zrt.

1145

Budapest

Róna u. 174.

TV2

3.

HírTV Zrt.

1149

Budapest

Angol u. 65–69.

HÍR TV

4.

ATV Zrt.

1102

Budapest

Kőrösi Csoma Sándor út 31.

Magyar ATV

5.

Viacom Kft.

5000

Szolnok

Kossuth Lajos u. 2.

Aktív Rádió

6.

Baja Hangja Kft.

6500

Baja

Árpád tér 1.

Bajai Rádió

7.

Best Radio Kft.

1016

Budapest

Hegyalja út 7–13. IV. em. 1.

BEST FM

8.

Best Radio Kft.

1016

Budapest

Hegyalja út 7–13. IV. em. 1.

104,6 – Best FM

9.

Best Radio Kft.

1016

Budapest

Hegyalja út 7–13. IV. em. 1.

103,9 – Best FM

10.

INTERAX Kft.

5600

Békéscsaba

Nádas sor 13.

CSABA RÁDIÓ

11.

Zalaegerszegi Televízió és
Rádió Kft.

8900

Zalaegerszeg

Kossuth Lajos u. 45–49.

EGERSZEG RÁDIÓ

12.

“EURÓPA RÁDIÓ” Nonprofit
Közhasznú Kft.

3530

Miskolc

Toronyalja u. 13.

Európa Rádió

13.

Érd Médiacentrum Nonprofit
Kft.

2030

Érd

Budai út 16–18.

Érd FM 101,3

14.

Turul Média Kft.

2800

Tatabánya

Stúdium tér 1.

Forrás Rádió

15.

Gong Rádió Kft.

6000

Kecskemét

Petőfi Sándor u. 1/B

Gong FM és Gong Rádió

16.

PluszRádió Nonprofit Kft.

1027

Budapest

Bem József u. 6. fszt.

Győr Plusz Rádió

17.

Inforádió Kft.

1033

Budapest

Polgár u. 8–10.

Inforádió

18.

MAGYAR JAZZ RÁDIÓ Kft.

1022

Budapest

Detrekő u. 12.

90,9 JAZZY RÁDIÓ

19.

Karc FM Média Kft.

1149

Budapest

Angol u. 65–69.

Karc FM

20.

Kalocsai Rádió Bt.

6328

Dunapataj

Jókai u. 12.

Korona FM 100

21.

Katolikus Rádió Zrt.

1062

Budapest

Délibáb u. 15–17.

Magyar Katolikus Rádió

22.

Manna Vision Media Kft.

1147

Budapest

Gervay u. 4.

Manna FM

23.

FM 4 Rádió Szolgáltató Kft.

8200

Veszprém

Házgyári út 7.

Mária Rádió

24.

Veszprém Rádió Kft.

8200

Veszprém

Kossuth Lajos u. 6.

Méz Rádió

25.

Paks FM Kft.

7030

Paks

Kereszt u. 25/A

PAKS FM

26.

Radio Plus Kft.

1016

Budapest

Hegyalja út 7–13. IV. em.

Rádió 1
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27.

PENTAFON Kft.

2400

Dunaújváros

Táncsics Mihály u. 1/A

Rádió 24

28.

Dél-alföld Média Centrum Kft.

6800

Hódmezővásárhely Szabadság tér 71.

Rádió 7

29.

Telekom Kft.

6725

Szeged

Kisfaludy u. 18.

Rádió 88

30.

Rádió Antritt Kft.

7100

Szekszárd

Wesselényi u. 16.

Rádió Antritt

31.

Best Radio Kft.

1016

Budapest

Hegyalja út 7–13. IV. em. 1.

Rádió M

32.

Zselici Forrás Kft.

7400

Kaposvár

Teleki u. 11. I. em. 3.

Rádió Most Kaposvár

33.

Hold Rádiós és Televíziós
Reklám Kft.

1149

Budapest

Angol u. 65–69.

RETRO Rádió

34.

Favorit Masters Kft.

1012

Budapest

Márvány u. 17.

Sláger FM

35.

Magyar Katolikus Rádió
Alapítvány

3300

Eger

Széchenyi István u. 1.

Szent István Rádió

36.

Tilos Kulturális Alapítvány

1089

Budapest

Üllői út 102. 8-as épület

Tilos Rádió

37.

Műsor-Hang Zrt.

1133

Budapest

Váci út 78/B

Trend FM

38.

TRIÓ-Rádió Kft.

5100

Jászberény

Bercsényi u. 5.

Trió Rádió

39.

Fehérvár Médiacentrum Kft.

8000

Székesfehérvár

Szent Vendel u. 17/A

Vörösmarty Rádió

3. A riasztási és tájékoztatási feladat ellátásában részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltató
A

B

Sor-

Elektronikus hírközlési szolgáltató

szám

1.

neve

Antenna Hungária
Magyar Műsorszóró
és Rádióhírközlési Zrt.

C

székhelye

1119

Budapest

Petzvál József u. 31–33.

Platform

DVB-T, DVB-T2, URH, KH
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V.

10253

A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 46/2021. (XII. 8.) AM rendelete
a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló
14/2021. (III. 25.) AM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 11. alpontjában és 41. alpont
g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:
1. §		
A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 14/2021. (III. 25.)
AM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A Kvtv. 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet 20/03/02 „Mezőgazdasági szakmai feladatok” fejezeti
kezelésű előirányzatának „Az agrárkutatás támogatása” célú keretéből
a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti
csekély összegű,
b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű,
c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet szerinti
csekély összegű,
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás is nyújtható.
(2) A Kvtv. 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet 20/03/02 „Mezőgazdasági szakmai feladatok” fejezeti kezelésű
előirányzatának „Az agrár-marketing célú feladatok támogatása” célú keretéből
a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti
csekély összegű,
b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű,
c) a 2014–2020 időszakra vonatkozó, az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló
európai uniós iránymutatásokról készült (2014/C 204/01) bizottsági információ (a továbbiakban: agrár- és erdészeti
ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatások) 1.1.9. pontja szerinti mezőgazdasági termékek
termelőinek a minőségrendszerekben való részvételéhez kapcsolódó,
d) az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatások 1.1.10.1. pontja szerinti
tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységhez kapcsolódó,
e) az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatások 1.1.10.2. pontja szerinti
tanácsadási szolgáltatásokhoz kapcsolódó,
f ) az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatások 1.3.2. pontja szerinti,
a mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos promóciós intézkedésekhez kapcsolódó, valamint
g) az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatások 1.1.11. pontja szerinti,
a mezőgazdasági ágazatban folytatott együttműködés céljából,
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás is nyújtható.”
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2. §		
Az R. 10. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„f ) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)
3. §

(1) Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az R. 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. §		
Az R. 1. § a) pontjában az „ „Uniós programok kiegészítő támogatása” központi kezelésű előirányzatra” szövegrész
helyébe a „központi kezelésű előirányzatokra” szöveg lép.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Nagy István s. k.,

		

agrárminiszter

1. Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 1a. és 1b. sorral egészül ki:

(A

Sorszám

Áht.
azonosító

B

Cím
név

Alcím
név

D

E

Jogcím
csoport név

Jogcím
név

F

Előirányzat célja

G

H

I

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás
biztosításának módja

Támogatási
előleg

–

–

H

I

J

Rendelkezésre
bocsátás módja

K

L

M

N

O

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító
szerv

Európai uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete)

–

–

–

–

–

K

L

M

N

O

Lebonyolító
szerv

Európai uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete)

–

–

1_Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos
bevételek és kiadások

1a.

1b.

C
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1. melléklet a 46/2021. (XII. 8.) AM rendelethez

1_Agrárminisztérium tulajdonosi
joggyakorlása alá tartozó
társaságok tőkeemelése

393973

A Minisztérium
tulajdonosi
joggyakorlásába
tartozó állami tulajdonú
társaságok részére
történő tőkeemelés
finanszírozása.

A Minisztérium
tulajdonosi
joggyakorlása alá
tartozó gazdasági
társaság

tőkeemelés
jogcímén

2. Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 3–7. sorral egészül ki:
(A

Sorszám

3.

Áht.
azonosító

394017

B

Cím
név

C

Alcím
név

D

Jogcím
csoport név

E

Jogcím
név

3_Alföldi Agrárszakképzési Centrum
tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos
kiadások

F

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Az Alföldi
Agrárszakképzési
Centrum tulajdonosi
joggyakorlásába
tartozó állami
tulajdonú társaságok

J

Támogatás
biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

–

–

1. tőkeemelés
vagy
2. pótbefizetés
jogcímén

Pótbefizetés
esetén
a szerződés
szerint.

–

Kezelő szerv

Alföldi Agrárszakképzési
Centrum
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1. Az Alföldi
Agrárszakképzési
Centrum tulajdonosi
joggyakorlásába
tartozó állami tulajdonú
társaságok részére
történő
1.1. tőkeemelés,
1.2. részesedésvásárlás,
1.3. pótbefizetés
finanszírozása.

G

5.

6.

7.

394028

394039

394040

394051
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4.

A Déli
Agrárszakképzési
Centrum tulajdonosi
joggyakorlásába
tartozó állami
tulajdonú társaságok

–

–

1. tőkeemelés
vagy
2. pótbefizetés
jogcímén

5_Északi Agrárszakképzési Centrum
tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos
kiadások

1. Az Északi
Agrárszakképzési
Centrum tulajdonosi
joggyakorlásába
tartozó állami tulajdonú
társaságok részére
történő
1.1. tőkeemelés,
1.2. részesedésvásárlás,
1.3. pótbefizetés
finanszírozása.

Az Északi
Agrárszakképzési
Centrum tulajdonosi
joggyakorlásába
tartozó állami
tulajdonú társaságok

–

–

1. tőkeemelés
vagy
2. pótbefizetés
jogcímén

6_Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum
tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos
kiadások

1. A Kisalföldi
Agrárszakképzési
Centrum tulajdonosi
joggyakorlásába
tartozó állami tulajdonú
társaságok részére
történő
1.1. tőkeemelés,
1.2. részesedésvásárlás,
1.3. pótbefizetés
finanszírozása.

A Kisalföldi
Agrárszakképzési
Centrum tulajdonosi
joggyakorlásába
tartozó állami
tulajdonú társaságok

–

–

1. tőkeemelés
vagy
2. pótbefizetés
jogcímén

7_Közép-magyarországi Agrárszakképzési
Centrum tulajdonosi joggyakorlásával
kapcsolatos kiadások

1. A Közép-magyarországi Agrárszakképzési
Centrum tulajdonosi
joggyakorlásába
tartozó állami tulajdonú
társaságok részére
történő
1.1. tőkeemelés,
1.2. részesedésvásárlás,
1.3. pótbefizetés
finanszírozása.

A Közép-magyarországi
Agrárszakképzési
Centrum tulajdonosi
joggyakorlásába
tartozó állami
tulajdonú társaságok

–

–

1. tőkeemelés
vagy
2. pótbefizetés
jogcímén

Pótbefizetés
esetén
a szerződés
szerint.

Pótbefizetés
esetén
a szerződés
szerint.

Pótbefizetés
esetén
a szerződés
szerint.

Pótbefizetés
esetén
a szerződés
szerint.

–

Déli Agrárszakképzési
Centrum

–

–

–

Északi Agrárszakképzési
Centrum

–

–

–

Kisalföldi
Agrárszakképzési
Centrum

–

–

–

Közép-magyarországi
Agrárszakképzési
Centrum

–

–
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4_Déli Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

1. A Déli
Agrárszakképzési
Centrum tulajdonosi
joggyakorlásába
tartozó állami tulajdonú
társaságok részére
történő
1.1. tőkeemelés,
1.2. részesedésvásárlás,
1.3. pótbefizetés
finanszírozása.
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2. melléklet a 46/2021. (XII. 8.) AM rendelethez
1. Az R. 3. mellékletében foglalt táblázat F:2 mezője helyébe a következő mező lép:
(Előirányzat célja)

1. Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból finanszírozott egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások, valamint
az alábbi támogatások nyújtása:
1.1. az anyakecske, a bak és a gödölye beállításának csekély összegű támogatása;
1.2. a kecsketej előállításának csekély összegű támogatása;
1.3. az anyajuh, a kos és a jerke beállításának csekély összegű támogatása;
1.4. a juhtej előállításának csekély összegű támogatása;
1.5. a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program alapján nyújtható csekély összegű támogatás;

(386906)

2. A csoportmentességi rendeletek, valamint a csekély összegű támogatás formájában már kihirdetésre került vagy tervezett támogatási konstrukciók és
egyéb, az Európai Bizottság részére notifikált és jóváhagyott támogatások:
2.1. az állattenyésztés támogatása:
2.1.1. a sertés állatjóléti támogatások finanszírozása,
2.1.2. a baromfi állatjóléti támogatások finanszírozása,
2.1.3. az anyakoca állatjóléti támogatása,
2.1.4. az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint a tenyészbaromfifajok állatjóléti támogatása,
2.1.5. az egyes állatbetegségek megelőzésére, leküzdésére és felszámolására irányuló állategészségügyi szolgáltatások támogatása,
2.1.6. az állati hulla eltávolítási és ártalmatlanítási költségének támogatása,
2.1.7. a rendezett piaci kapcsolatok kialakításának támogatása,
2.1.8. a minőségi pontytenyésztési program csekély összegű támogatása,
2.1.9. a nyúltenyésztés csekély összegű támogatása és
2.1.10. a tenyészkos és a tenyészbak beállításának csekély összegű támogatása;
2.2. az agrárfinanszírozás támogatása:
2.2.1. a birtokfejlesztési hitelek kamattámogatása,
2.2.2. az éven túli forgóeszközhitelek kamattámogatása,
2.2.3. a családi gazdálkodók hiteleinek kamattámogatása,
2.2.4. a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet alapján nyújtott beruházási hitelkamat- és lízingdíj-támogatás,
2.2.5. az aszály- és fagykárok alapján felvett hitelek kamattámogatása,
2.2.6. az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram támogatása,
2.2.7. az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók támogatása,
2.2.8. az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram támogatása,
2.2.9. a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatása és
2.2.10. a TÉSZ forgóeszköz hitelprogram támogatása,
2.2.11. az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 támogatása,
2.2.12. az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 támogatása,
2.2.13. az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 támogatása,
2.2.14. az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukció keretében átmeneti nemzeti támogatás a tej- és sertéságazatban és
2.2.15. a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar beruházási hiteleihez kapcsolódó kamattámogatás;
2.3. egyéb támogatások:
2.3.1. a növény-egészségügyi feladatok ellátásának támogatása,
2.3.2. a szőlő-gyümölcs ágazatban felhasznált gázolaj jövedéki adójának csekély összegű támogatása,
2.3.3. a mezei őrszolgálatok, valamint a mezőőrök foglalkoztatásának támogatása,
2.3.4. a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó betegség elleni védekezés támogatása,
2.3.5. a szárított takarmány csekély összegű támogatása,
2.3.6. a méhészeti járművekre igénybe vehető csekély összegű támogatás,
2.3.7. a fűszerpaprika minőségi árutermelésének csekély összegű támogatása,
2.3.8. a sertés- és baromfiágazat rendkívüli jövedelempótló támogatása,
2.3.9. az időjárási és más előre nem látható körülmények miatt átmenetileg piaci zavarokkal küzdő növénytermesztési ágazatok jövedelempótló
támogatása,
2.3.10. az egyes speciális helyzetben lévő mezőgazdasági vállalkozások rendkívüli jövedelempótló támogatása,
2.3.11. a szárítmány-előállítók által igénybe vehető csekély összegű támogatás,
2.3.12. a méhészeti ágazatban a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatás,
2.3.13. az árutermelő galamb csekély összegű támogatása,
2.3.14. a tenyészbika tenyésztésbe állításának csekély összegű támogatása és
2.3.15. a baromfi- és sertéságazat részére feldolgozói csekély összegű támogatás,
2.3.16. a komlóültetvény létesítéséhez igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatás, valamint
2.3.17. a karácsonyfa-ültetvények után igénybe vehető támogatás,
2.3.18. a konzervuborka felvásárlás fenntartása érdekében nyújtott rendkívüli támogatás.
3. A Tenyésztésszervezési feladatok
3.1. A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet alapján
3.1.1. a törzskönyvezés,
3.1.2. a teljesítményvizsgálat és
3.1.3. a tenyészérték megállapítás támogatása.
4. A Tanyafejlesztési Program
4.1. A Tanyafejlesztési Program cél keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló pályázati felhívásban foglalt célterületek és azok
alprogramjai.
5. A Zártkerti Program támogatása
5.1. A zártkert besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, valamint infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása.
6. A fejlesztési típusú támogatások
6.1. A 2004. május 1-jét megelőzően vállalt agrárberuházások forrásainak finanszírozása.
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2. Az R. 3. mellékletében foglalt táblázat G:2 mezője helyébe a következő mező lép:
(Kifizetésben részesülők köre)

(386906)

1. a Tanyafejlesztési Program cél keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló pályázati felhívásban nevesített kedvezményezett
2. akik tenyésztő szervezetek tenyésztési programjának végrehajtásában részt vesznek, illetve ahhoz adatot szolgáltatnak
3. egyéni vállalkozó
4. gazdasági társaság
5. helyi önkormányzat
6. helyi önkormányzatok társulásai
7. költségvetési szerv
8. nonprofit szervezet
9. tenyésztő szervezetek tagjai
10. természetes személy
11. szövetkezet

A honvédelmi miniszter 24/2021. (XII. 8.) HM rendelete
a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet 48/F. §-ában
a „10%-ának” szövegrész helyébe a „21%-ának” szöveg lép.
2. §		
Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.
		

Dr. Benkő Tibor s. k.,

		

honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 25/2021. (XII. 8.) HM rendelete
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.)
HM rendelet (a továbbiakban: R.) 69/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A 15. melléklet szerinti HM Ügyelet feladatainak végrehajtására – a honvédelemről és a Magyar Honvédségről,
valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § 16. pontja szerinti honvédségi
szervezet állománytáblájában – létrehozott szolgálati beosztások besorolására a (4) bekezdésben foglaltakat
megfelelően alkalmazni kell.”
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2. §		
Az R. 83. alcíme a következő 286/G. §-sal egészül ki:
„286/G. § E rendeletnek a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról szóló 25/2021. (XII. 8.) HM rendelettel
megállapított 69/A. § (1) és (7) bekezdését 2021. október 1-jétől kell alkalmazni.”
3. §		
Az R. 69/A. § (1) bekezdésében a „(2)–(6) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2)–(7) bekezdésben” szöveg lép.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Benkő Tibor s. k.,

		

honvédelmi miniszter

A pénzügyminiszter 14/2021. (XII. 8.) PM rendelete
a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
A jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény 27. § b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 30/A. § b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 3. alcím tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (2) bekezdés
e) pontjában, a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 438. § e) pontjában és a befektetési vállalkozásokról és
az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. §
(2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 30/A. § c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az 5. alcím tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (2) bekezdés
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 10. pontjában foglalt
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó
módszertani elvekről szóló 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet módosítása
1. §		
A termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani
elvekről szóló 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet [a továbbiakban: 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet] 2. §-a a következő
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az ingatlan piaci értéke a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális
követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdés 76. pontjában meghatározott piaci érték.”
2. §		
A 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet 8. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Ez a rendelet a fedezett kötvények kibocsátásáról és a fedezett kötvények közfelügyeletéről, továbbá
a 2009/65/EK és a 2014/59/EU irányelv módosításáról szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2162 európai parlamenti
és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
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2. A fogyasztónak nyújtott hitellel kapcsolatos egyes tájékoztatási szabályokról szóló
56/2014. (XII. 31.) NGM rendelet módosítása
3. §		
A fogyasztónak nyújtott hitellel kapcsolatos egyes tájékoztatási szabályokról szóló 56/2014. (XII. 31.) NGM rendelet
6. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az 1. mellékletben meghatározott minta táblázatot a hitelező és a hitelközvetítő az alábbiak figyelembevételével tölti ki:)
„a) a lakás-takarékpénztár által nyújtott lakáskölcsönnél a hitel összege 2 millió forint, futamideje 60 hónap,
a lakás-takarékpénztár által nyújtott áthidaló kölcsönnél a hitel összege 5 millió forint, futamideje a lakáskölcsönnel
együtt 15 év,”

3. A pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági
képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról szóló 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet
módosítása
4. §		
A pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági
vizsgával összefüggő feladatokról szóló 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet [a továbbiakban: 40/2015. (XII. 30.)
NGM rendelet] 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A hatósági vizsga megkezdésének feltételeként – annak típusától függően – olyan pénzügyi szolgáltatás
közvetítői, biztosításközvetítői (függő és független) vagy tőkepiaci üzletkötői hatósági képzés teljesítése
fogadható el, amelyet megvalósító képző szerv a szakképzésért felelős miniszter által nyilvántartásba vett
programkövetelményben szereplő
a) Adótanácsadó megnevezésű,
b) Államháztartási mérlegképes könyvelő megnevezésű,
c) Banki, befektetési termékértékesítő megnevezésű,
d) Biztosításközvetítő (függő és független) megnevezésű,
e) IFRS mérlegképes könyvelő megnevezésű,
f ) Okleveles adószakértő megnevezésű,
g) Pénztárkezelő és valutapénztáros megnevezésű,
h) Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő megnevezésű,
i) Vállalkozási mérlegképes könyvelő megnevezésű
szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzés végzésére jogosult.”
5. §		
A 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A függő biztosításközvetítői hatósági vizsgával rendelkező biztosításközvetítő a hatósági vizsga sikeres
letételét követő négy éven belül – a képzés teljesítése nélkül – a 3. mellékletben meghatározott független
biztosításközvetítői alapismeretek vizsgatárgyra vonatkozó önálló különbözeti vizsga sikeres letételével független
biztosításközvetítői hatósági bizonyítványt szerezhet.”
6. §		
A 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 13. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A hatósági vizsga vizsgahelyiségen kívül is szervezhető.
(5) Vizsgahelyiségen kívüli vizsga esetén a vizsgázó személyazonosságát elektronikus kép és hang továbbítására
alkalmas eszköz útján kell ellenőrizni. A vizsgahelyiségen kívüli vizsgáztatás ellenőrzésének és lebonyolításának
részletes szabályait a vizsgaszabályzat határozza meg.”
7. §		
A 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A vizsgára jelentkező a jelentkezési lapon megjelöli a tervezett vizsga helyszínét vagy a vizsgahelyiségen kívüli
vizsga igényét és a tervezett vizsga előzetes időpontját, valamint nyilatkozik a vizsgaszabályzat elfogadásáról,
a sikeres vizsga letétele esetén kiállítandó hatósági bizonyítvány kiállításának módjáról.”
8. §		
A 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet
a)
1. § (1) bekezdés c) pontjában a „369. § (3) bekezdés d) pontja” szövegrész helyébe a „369. § (3) bekezdés
a) pontja” szöveg,
b)
2. § (4) bekezdésében a „Bit. 369. § (3) bekezdés b) pontja” szövegrész helyébe a „Bit. 369. § (3) bekezdés
a) pontja” szöveg,
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c)
d)
e)
f)
g)
lép.

15. § (3) bekezdésében a „tanúsítványt” szövegrészek helyébe a „hatósági bizonyítványt” szöveg,
15. § (4) bekezdésében a „tanúsítványt” szövegrész helyébe a „hatósági bizonyítványt” szöveg,
5–9. mellékletében a „tanúsítvány” szövegrész helyébe a „hatósági bizonyítvány” szöveg,
5–8. mellékletében a „Tanúsítvány a” szövegrész helyébe a „Hatósági Bizonyítvány a” szöveg,
5–8. mellékletében a „Tanúsítvány száma” szövegrész helyébe a „Hatósági bizonyítvány száma” szöveg

9. §		
Hatályát veszti a 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 15. § (2) bekezdésében a „tanúsítvány mint” szövegrész.

4. A jelzáloghitelre vonatkozó tájékoztatás szabályairól szóló 3/2016. (I. 7.) NGM rendelet módosítása
10. §		
A jelzáloghitelre vonatkozó tájékoztatás szabályairól szóló 3/2016. (I. 7.) NGM rendelet 3. melléklete az 1. melléklet
szerint módosul.

5. A pénzügyi szolgáltatást közvetítő előzetes tájékoztatási kötelezettségeinek általános szabályairól
szóló 53/2016. (XII. 21.) NGM rendelet módosítása
11. §

(1) A pénzügyi szolgáltatást közvetítő előzetes tájékoztatási kötelezettségeinek általános szabályairól szóló 53/2016.
(XII. 21.) NGM rendelet [a továbbiakban: 53/2016. (XII. 21.) NGM rendelet] 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(A független közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően a pénzügyi szolgáltatást igénybe venni
szándékozó fogyasztó részére írásban vagy más tartós adathordozón igazolható módon egyértelmű tájékoztatást ad:)
„a) a cég nevéről, nyilvántartási azonosítójáról, székhelyéről, levelezési címéről, felügyeleti hatóságának
megjelöléséről,”
(2) Az 53/2016. (XII. 21.) NGM rendelet 4. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A függő közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően a fogyasztó részére írásban vagy más tartós
adathordozón igazolható módon tájékoztatást ad:)
„a) a cég nevéről, nyilvántartási azonosítójáról, székhelyéről, levelezési címéről és felügyeleti hatóságának
megjelöléséről,”

6. Záró rendelkezések
12. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 6. és 7. § 2023. július 1-jén lép hatályba.

13. §		
Az 1. és a 2. § a fedezett kötvények kibocsátásáról és a fedezett kötvények közfelügyeletéről, továbbá a 2009/65/EK
és a 2014/59/EU irányelv módosításáról szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2162 európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		

Varga Mihály s. k.,

		

pénzügyminiszter

1. melléklet a 14/2021. (XII. 8.) PM rendelethez
A jelzáloghitelre vonatkozó tájékoztatás szabályairól szóló 3/2016. (I. 7.) NGM rendelet 3. melléklet 11. pont
11.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11.3. A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 2005. évi XXV. törvény
3. §-ával összhangban, ha az ügyletet távértékesítéssel kínálják, a fogyasztót tájékoztatni kell az elállás jogának
meglétéről vagy hiányáról.”
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 612/2021. (XII. 8.) KE határozata
államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény
204. §-a alapján – a miniszterelnök javaslatára – megállapítom, hogy dr. Völner Pálnak, az Igazságügyi Minisztérium
államtitkárának e megbízatása – lemondására tekintettel – 2021. december 8-ai hatállyal megszűnik.
Budapest, 2021. december 8.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. december 8.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/05443-3/2021.

A köztársasági elnök 613/2021. (XII. 8.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
Koppány Attila rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – Magyarország addisz-abebai nagykövetségének
vezetésére, valamint Magyarországnak a Dzsibuti Köztársaságban való képviseletére kapott megbízása érintetlenül
hagyása mellett – felmentem Magyarországnak az Egyenlítői-guineai Köztársaságban való képviseletére kapott
megbízása alól.
Budapest, 2021. november 15.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. november 17.
		
		

KEH ügyszám: KEH/05010-2/2021.

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter
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A köztársasági elnök 614/2021. (XII. 8.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
Mészáros Zsolt rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – Magyarország nairobi nagykövetségének vezetésére,
valamint Magyarországnak az Ugandai Köztársaságban, a Tanzániai Egyesült Köztársaságban, a Szomáli
Szövetségi Köztársaságban, a Ruandai Köztársaságban, a Seychelle Köztársaságban, a Burundi Köztársaságban
és a Comore-szigeteki Unióban való képviseletére kapott megbízása érintetlenül hagyása mellett – megbízom
Magyarországnak a Kongói Demokratikus Köztársaságban való képviseletével.
Budapest, 2021. november 15.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. november 17.
		
		

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/05007-2/2021.

A köztársasági elnök 615/2021. (XII. 8.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
Maris Zsolt Szilárd rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – Magyarország luandai nagykövetségének
a vezetésére, valamint Magyarországnak a Kongói Köztársaságban, a Mozambiki Köztársaságban és a São Tomé
és Príncipe Demokratikus Köztársaságban való képviseletére kapott megbízása érintetlenül hagyása mellett –
felmentem Magyarországnak a Kongói Demokratikus Köztársaságban való képviseletére kapott megbízása alól,
egyúttal megbízom Magyarországnak az Egyenlítői-guineai Köztársaságban való képviseletével.
Budapest, 2021. november 15.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. november 17.
		
		

KEH ügyszám: KEH/05008-2/2021.

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter
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A Kormány 1883/2021. (XII. 8.) Korm. határozata
a honvédelmi állomány béremeléséhez szükséges intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért a hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katonák 2022. január 1-jétől történő átlagosan 10%-os
illetményfejlesztésével és az ehhez szükséges költségvetési többletforrás biztosításával;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a honvédelmi miniszter bevonásával – az 1. pont szerinti cél megvalósítása
érdekében gondoskodjon
a)
a 2022. évben 15 348 600 000 forint többletforrás biztosításáról a Magyarország 2022. évi központi
költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet javára,
b)
a 2023. évtől, az adott évi költségvetés tervezésekor az 1. pont szerinti összeg szerkezeti változásként,
továbbá 1 395 300 000 forint többletforrás szintrehozásként való biztosításáról.
Felelős:
pénzügyminiszter
honvédelmi miniszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében a 2022. évi költségvetés végrehajtása során, legkésőbb 2022. január 15.
a b) alpont tekintetében 2023-tól az adott évi központi költségvetés tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1884/2021. (XII. 8.) Korm. határozata
a Stipendium Hungaricum Sport Ösztöndíjprogram végrehajtásához szükséges intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért a Stipendium Hungaricum Sport Ösztöndíjprogram (a továbbiakban: Ösztöndíjprogram) létrehozásával;
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az érintett országos sportági szakszövetségek és sportszervezetek
bevonásával gondoskodjon az Ösztöndíjprogram keretében érkező fiatal és tehetséges sportolók edzési
lehetőségének biztosításáról a magyar válogatott sportolók felkészülését nem akadályozó módon;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az Ösztöndíjprogram keretében gondoskodjon
az Ösztöndíjprogram keretében érkező fiatal és tehetséges úszók Duna Arénában történő edzése lehetőségének
biztosításáról – a magyar válogatott úszók felkészülését nem akadályozó módon;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
4. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Ösztöndíjprogramról szóló, az érintett nemzetközi
sportszövetségekkel kötendő megállapodások megkötése során törekedjen arra, hogy az érintett nemzetközi
sportszövetség részt vállaljon az Ösztöndíjprogram sportszakmai feladatainak finanszírozásában;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
a megállapodások megkötése során
5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
270 665 284 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2022. február 15.
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6. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Ösztöndíjprogram első ütemében, a 2022–2023-as tanév
őszi szemeszterére vonatkozóan az 5. pont szerinti összeg felett felmerülő költségeket a Magyarország 2022. évi
központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. évi törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 33. Külügyi ösztöndíjas és egyéb képzési
programok jogcímcsoport terhére biztosítsa;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
7. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Ösztöndíjprogram első ütemében, a 2022–2023-as tanév tavaszi
szemeszterére vonatkozóan az 5. pont szerinti összeg felett felmerülő költségeket a 2023. évi központi költségvetés
Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetében biztosítsa;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
8. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az emberi erőforrások
minisztere bevonásával készítsen előterjesztést az Ösztöndíjprogram hosszú távú működésének finanszírozása
érdekében.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2022. március 1.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1884/2021. (XII. 8.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

Államháztartási
egyedi azonosító
294502

Fejezet
szám

XI.
XVIII.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1
7

381084
XLVII.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2022.

2

Kiemelt
előir.
szám

K3
1

33

K3
K5

1

376217

6
K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Miniszterelnökség igazgatása

Dologi kiadások
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok alcím
Külügyi ösztöndíjas és egyéb képzési programok jogcímcsoport
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok, valamint
kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-28 858 179

135 265
270 530 019

-241 807 105

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

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

forintban

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

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

Államháztartási
egyedi azonosító
294502

381084

Fejezet
szám

XI.
XVIII.

XLVII.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Miniszterelnökség
Miniszterelnökség igazgatása
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok alcím
Külügyi ösztöndíjas és egyéb képzési programok jogcímcsoport
Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok, valamint
kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása

1
7

2

376217

1

33

1
6

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

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

forintban

-28 858 179

270 665 284

-241 807 105

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

Összesen
2022. február 15.

I.n.év
270 665 284

270 665 284

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
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Magyar Államkincstár

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve
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A Kormány 1885/2021. (XII. 8.) Korm. határozata
a köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének
jóváhagyásáról
A Kormány a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
17. §-a, valamint a 4. mellékletben foglalt táblázat 100. sorában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja a Kvtv.
1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív
finanszírozás alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport kiadási
előirányzatának legfeljebb 22 296 825 000 forint összeggel történő túllépését.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozata
címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi
Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetek közötti és fejezeten belüli
előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat módosításáról, valamint kötelezettségvállalás
engedélyezéséről
1. A Kormány
1.1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 46. Karcag
Város Önkormányzata sportcsarnok beruházás előkészítésének támogatása címmel történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
1.2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 102 873 362 764 forint egyszeri
átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi
kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoport
(a továbbiakban: GÚP előirányzat) terhére, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
1.3. a Kvtv. 17. §-a, valamint 4. melléklet 7. pontja alapján jóváhagyja a GÚP előirányzatnak az 1.2. alpont
szerinti átcsoportosítás alapján az eredeti előirányzaton felül – az eddig jóváhagyott összegen túl további –
102 873 362 764 forinttal történő túlteljesülését;
1.4. az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 554 369 485 forint egyszeri
átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet,
43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, a 2. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
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1.5.

az Áht. 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
999 801 964 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében
visszatérítési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi
kezelésű előirányzatok cím, 4. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések
jogcímcsoport terhére, a 3. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnöke
belügyminiszter
Határidő:
2022. február 28.
1.6. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 4 689 828 996 forint egyszeri átcsoportosítását
rendeli el, a 4. melléklet szerint;
Felelős:
igazságügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
családokért felelős tárca nélküli miniszter
belügyminiszter
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
a miniszterelnök általános helyettese
agrárminiszter
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
azonnal
1.7. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az 1.2. alpont szerint a multifunkcionális sportcsarnok beruházás
támogatásnyújtással megvalósuló előkészítésére átcsoportosított 133 148 070 forint forrás terhére, külön
pályázat és kérelem benyújtása nélkül vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson Karcag Város
Önkormányzata részére támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes
feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;
1.8. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az 1.7. alpont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói
okirat kiadását követően folyósítsa a kedvezményezett számára;
1.9. az Áht. 33. § (2) bekezdésében és a Kvtv. 4. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
1 761 643 040 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási
és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 2. Járvány elleni védekezési alap cím, 1. Járvány Elleni Védekezés
Központi Tartaléka alcím terhére, az 5. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
1.10. visszavonja a Modern Városok Program keretében a Nyíregyházi Állatpark fejlesztése tárgyú beruházás
támogatásának biztosításáról szóló 1280/2017. (VI. 2.) Korm. határozat 6. pontját;
1.11. egyetért azzal, hogy az Isztambulban és Rómában levéltári szakdiplomata álláshelyek létesítéséről szóló
1577/2020. (IX. 10.) Korm. határozat 2. pontjában foglaltaktól eltérően a Rómába kihelyezésre kerülő
levéltári szakdiplomata álláshelye Magyarország Római Nagykövetsége helyett Magyarország Vatikáni
Nagykövetségén létesüljön;
1.12. egyetért a Kvtv. 1. melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet költségvetése terhére a honvédelemről
és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló
2011. évi CXIII. törvény szerinti feladatok ellátása érdekében az alábbi beszerzési eljárások megindításával
a 2021. évben:
a)
a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében és rendelkezésében álló, korlátozott elérésű,
valamint az állomány elhelyezését szolgáló ingatlanállomány folyamatos üzemeltetésével,
karbantartásával, kezelésével összefüggő és egyéb kapcsolódó feladatok végrehajtása,
b)
a Budapest, Irinyi János laktanya MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred részére épülő
központi épület létesítési munkái,
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c)
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a Székesfehérvár, Mészáros Lázár utca 2. szám alatt a HQ MND-C új iroda és őrépület létesítéséhez
szükséges közműhálózat-fejlesztési munkák,
d)
Szolnok Helikopterbázis hangárkomplexum létesítése I. ütem,
e)
a Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési programhoz kapcsolódóan a Magyar Honvédség tábori
és stacioner vezetési, irányítási képességének és missziós feladatainak biztosítása érdekében
kommunikációs rendszerek, rendszerelemek tervezése, kialakítása,
f)
a HM Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer (HM KGIR) műszaki üzemeltetése és
támogatása (support), a szolgáltatás bővítése;
1.13. az Áht. 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az 1.12. alpontban foglaltak végrehajtása
érdekében jóváhagyja
a)
az 1.12. alpont a) pontjában meghatározott beszerzési eljárás vonatkozásában a 2022–2025. évek
között teljesítendő feladat ellátása érdekében legfeljebb összesen bruttó 175 000 000 000 forint,
b)
az 1.12. alpont b) pontjában meghatározott beszerzési eljárás vonatkozásában a 2022–2023. évek
között teljesítendő feladat ellátása érdekében legfeljebb összesen bruttó 6 000 000 000 forint,
c)
az 1.12. alpont c) pontjában meghatározott beszerzési eljárás vonatkozásában a 2022–2023. évek
között teljesítendő feladat ellátása érdekében legfeljebb összesen bruttó 9 050 000 000 forint,
d)
az 1.12. alpont d) pontjában meghatározott beszerzési eljárás vonatkozásában a 2022–2024. évek
között teljesítendő feladat ellátása érdekében legfeljebb összesen bruttó 33 969 266 000 forint,
e)
az 1.12. alpont e) pontjában meghatározott beszerzési eljárás vonatkozásában a 2022–2024. évek
között teljesítendő feladat ellátása érdekében legfeljebb összesen bruttó 5 172 479 088 forint,
f)
az 1.12. alpont f ) pontjában meghatározott beszerzési eljárás vonatkozásában a 2022–2024. évek
között teljesítendő feladat ellátása érdekében legfeljebb összesen bruttó 25 800 000 000 forint
összegű kötelezettségvállalás megtételét az a)–d) és f ) pontok tekintetében a Magyarország adott évi
központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 1. Honvédelmi
Minisztérium cím, 2. Egyéb HM szervezetek alcím, az e) pont tekintetében a Magyarország adott évi központi
költségvetéséről szóló törvény 1. melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 2. Magyar Honvédség cím
terhére;
1.14. az Áht. 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva, az 1.12. alpont szerinti feladat
vonatkozásában vállalható kötelezettségek felső korlátját a 2022–2025. évek tekintetében a XIII. Honvédelmi
Minisztérium fejezet vonatkozásában az alábbiak szerint állapítja meg:
a)
a 2022. évben
aa)
az 1.12. alpont a) pontja szerinti beszerzés vonatkozásában legfeljebb 40 119 797 000 forint,
ab)
az 1.12. alpont d) pontja szerinti beszerzés vonatkozásában az egyes honvédelmi célú
beszerzések megvalósításához szükséges éven túli kötelezettségvállaláshoz történő
hozzájárulásról szóló kormányhatározat szerint vállalt kötelezettségen túl legfeljebb
2 400 000 000 forint,
ac)
az 1.12. alpont e) pontja szerinti beszerzés vonatkozásában legfeljebb 2 439 608 950 forint,
ad)
az 1.12. alpont f) pontja szerinti beszerzés vonatkozásában legfeljebb 9 096 000 000 forint,
b)
a 2023. évben
ba)
az 1.12. alpont a) pontja szerinti beszerzés vonatkozásában legfeljebb 42 447 504 000 forint,
bb)
az 1.12. alpont b) pontja szerinti beszerzés vonatkozásában legfeljebb 3 550 000 000 forint,
bc)
az 1.12. alpont c) pontja szerinti beszerzés vonatkozásában legfeljebb 5 550 000 000 forint,
bd)
az 1.12. alpont d) pontja szerinti beszerzés vonatkozásában legfeljebb 14 000 000 000 forint,
be)
az 1.12. alpont e) pontja szerinti beszerzés vonatkozásában legfeljebb 2 732 870 138 forint,
bf)
az 1.12. alpont f) pontja szerinti beszerzés vonatkozásában legfeljebb 8 000 000 000 forint,
c)
a 2024. évben
ca)
az 1.12. alpont a) pontja szerinti beszerzés vonatkozásában legfeljebb 44 911 849 000 forint,
cb)
az 1.12. alpont d) pontja szerinti beszerzés vonatkozásában legfeljebb 10 000 000 000 forint,
cc)
az 1.12. alpont f) pontja szerinti beszerzés vonatkozásában legfeljebb 7 704 000 000 forint,
d)
a 2025. évben az 1.12. alpont a) pontja szerinti beszerzés vonatkozásában legfeljebb
47 520 850 000 forint.

10270
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2. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány
Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzatátcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó
eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1178/2021. (IV. 14.) Korm. határozat
1.2. pontjában a „2021. december 31.” szövegrész helyébe a „2021. december 31., a Nemzeti Választási Iroda cím
javára átcsoportosított 2 524 900 000 forint tekintetében 2022. június 30.” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XIV. Belügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

IX.
395773

46
K8
XIV.

330039

17
K6
XVII.
21
1

303868

1

348273

2

K5
K5
348284

3

359595

5

K5

XLIII.
391228

K5
4

1

K6

XLVII.
1
1
385484

1
2

K5
6

393451

1

6
K3
K8

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Helyi önkormányzatok támogatásai
Karcag Város Önkormányzata sportcsarnok beruházás előkészítésének támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Belügyminisztérium
Vízügyi Igazgatóságok
Beruházások
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Központi kezelésű előirányzatok
Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése
A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése
Egyéb működési célú kiadások
Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése
Egyéb működési célú kiadások
Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése
Egyéb működési célú kiadások
Elővárosi közösségi közlekedés költségtérítése
Egyéb működési célú kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
Az állami tulajdonú víziközmű-vagyonon végzett értéknövelő beruházások megtérítése
Beruházások
Gazdaság-újraindítási Alap
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
Gazdaság-újraindítási programok
Egyéb működési célú kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési fejlesztések
Térségi közúti beruházások
Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

133 148 070

192 000 000

7 635 052 794
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1. melléklet az 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozathoz

27 746 294 000
29 479 000 000
2 910 400 000

7 294 000 000

-102 873 362 764

13 734 867
27 469 733 033

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

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

forintban

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

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

XIV.
330039

17
XLVII.

393451

2

6

1

6

Belügyminisztérium
Vízügyi Igazgatóságok
Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési fejlesztések
Térségi közúti beruházások

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

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

forintban

192 000 000

27 483 467 900

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

Összesen

I.n.év
102 873 362 764

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
102 873 362 764

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

10271

10272

2. melléklet az 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozathoz
I. Országgyűlés
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

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

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

I.
24
2
341695

2
K5
XVII.
20
67

302891

2
K3
K5
XXXIII.

5

270345

1
K7

XLII.
374873

43
K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Országgyűlés
Nemzeti Választási Iroda
Fejezeti kezelésű előirányzatok
A választási rendszerek működtetése
Egyéb működési célú kiadások
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Felsőoktatási feladatok
Felsőoktatás speciális feladatai
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Magyar Tudományos Akadémia
MTA egyéb intézmények
MTA Létesítménygazdálkodási Központ
Felújítások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Központi Maradványelszámolási Alap
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

336 000 000

60 000
120 000 000

98 309 485

-554 369 485

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

I.
24
2
341695

2
XVII.
20
67

302891

2
XXXIII.

270345

5
1

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Országgyűlés
Nemzeti Választási Iroda
Fejezeti kezelésű előirányzatok
A választási rendszerek működtetése
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Felsőoktatási feladatok
Felsőoktatás speciális feladatai
Magyar Tudományos Akadémia
MTA egyéb intézmények
MTA Létesítménygazdálkodási Központ

336 000 000

120 060 000

98 309 485

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

Összesen

I. n. év
554 369 485

II. n. év

III. n. év

IV. n. év
554 369 485
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Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

I. Országgyűlés
XIV. Belügyminisztérium
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

I.
26
391695

1
K1
XIV.

001755

13
K1
K2
K3
K5
K6

XXII.
21
4
297102

1
K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Országgyűlés
Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága
Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága
Személyi juttatások
Belügyminisztérium
Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Beruházások
Miniszterelnöki Kormányiroda
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

162 801 964

61 504 020
9 533 123
724 882 857
36 000 000
5 080 000
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3. melléklet az 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozathoz

-999 801 964

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

I.
26
391695

1
XIV.

001755

13

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Országgyűlés
Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága
Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága
Belügyminisztérium
Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

162 801 964
837 000 000

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

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

Összesen

I. n.év
999 801 964

II. n.év

III. n.év

IV. n.év
999 801 964

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

10273

10274

4. melléklet az 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozathoz
X. Igazságügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.

Államháztartási
egyedi azonosító
000505
294502

Fejezet
szám

X.
XI.

304191

Cím
szám

Alcím
szám

K1

14

K1
K2
K3
K6
1

XIV.

1

387973
211178

XVIII.
XX.

334462
334484

K5

K1
K2
K3
36

3

1

2

11

K1
K2

14

2

K3

K5

K8
K3

3

K7

18
XLVII.

K6
1

393417

386440

2

3
9

4
5
8

2
2
3

386484

4

374373

6

K8
K8
K6
K8
K8
K8

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Igazságügyi Minisztérium
Igazságügyi Minisztérium igazgatása
Miniszterelnökség
Miniszterelnökség igazgatása
Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Jogcím
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Dologi kiadások

-12 000 000

Személyi juttatások

-75 000 000

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások

Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások
Gyermek, ifjúsági és családpolitikai programok
Személyi juttatások
Egyéb működési célú kiadások
Fejezeti általános tartalék
Egyéb működési célú kiadások
Belügyminisztérium
Vízügyi Igazgatóságok
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célfeladatok
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
Dologi kiadások
Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása
Társadalmi önszerveződések támogatása
Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Fejezeti tartalék
Egyéb működési célú kiadások
Pénzügyminisztérium
Magyar Államkincstár
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Egyetemek, főiskolák
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai
Kormányzati szakpolitikák
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
Dologi kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei
Felújítások
Klebelsberg Központ
Beruházások
Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kistelepülési fejlesztési támogatások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Öntözésfejlesztés
Öntözés-igénybevétel fejlesztése
Beruházások
Gazdaság újraindítását szolgáló pénzügyi fejezeti kezelésű előirányzatok
Területfejlesztési feladatok
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok
Sportlétesítmény fejlesztések támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kulturális beruházások és fejlesztések támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Köznevelési intézmények felújítása, beruházása

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

8 433 271
1 307 157
4 674 140
35 715 000

222 254
20 000 000
444 508 080
20 000 000
55 000 000
-44 762 860
-8 433 271
-1 307 157
-4 674 140
-5 715 000

12 000 000

10 000 000
-10 000 000
33 489 583
6 014 463
5 000 000
775 000
19 225 000

25 000 000
-26 000 000

90 043 000
930 316 788

150 412 927
-4 432 432 522
-30 000 000
-39 504 046
736 329 360
278 168 451
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XVII.

20

280578

56

8

386973

379795

K5

13
XV.

K1
K5

K1
K2
K3
K6

2

386728

5

17

20

004107

K3
K5
K8

2

347762

227942

16

20

385584
296668

Kiemelt
előir.
szám

K3

1

30

237287

Jogcím
szám

1

385562

330039

Jogcím
csop.
szám

2

334462
334484

3

K7

18
XLVII.

2

386728

K6
1

393417

3

K8

9

5

280578

8

386440

2

4

374373

6
9

K8

3

386484

360239

K6

2

K8
K8
K8

1

K8

90 043 000
930 316 788

150 412 927
-4 432 432 522
-30 000 000
-39 504 046
736 329 360
278 168 451
87 149 307
1 716 045 215

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
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4

379795

K8

Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei
Felújítások
Klebelsberg Központ
Beruházások
Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kistelepülési fejlesztési támogatások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Öntözésfejlesztés
Öntözés-igénybevétel fejlesztése
Beruházások
Gazdaság újraindítását szolgáló pénzügyi fejezeti kezelésű előirányzatok
Területfejlesztési feladatok
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok
Sportlétesítmény fejlesztések támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kulturális beruházások és fejlesztések támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Köznevelési intézmények felújítása, beruházása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok
Turisztikai fejlesztési célelőirányzat
Egyéb felhalmozási célú kiadások

forintban
Államháztartási
egyedi azonosító
000505
294502
304191

Fejezet
szám

X.
XI.

Cím
szám

330039

XIV.

1
14
30

237287
227942
386973
004107
334462
334484

386728
393417
379795
280578
386440
386484
374373
360239

1

1
2

XV.
XVII.

XVIII.
XX.

XLVII.

16
20

2
17
20

347762
387973
211178

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

1

385562
385584
296668

Alcím
szám

5

56
2

13

11

8
14
20

36

3

1
2
18
2

3

1
4
5
8

9

3
9
2
2
3
4
6
1

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-12 000 000
-75 000 000
50 129 568
464 730 334
75 000 000
-44 762 860
-20 129 568
12 000 000
10 000 000
-10 000 000
39 504 046
25 000 000
25 000 000
-26 000 000
90 043 000
930 316 788

150 412 927
-4 432 432 522
-30 000 000
-39 504 046
736 329 360
278 168 451
87 149 307
1 716 045 215

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

Összesen

I.n.év

4 689 828 996

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

4 689 828 996

10275

Magyar Államkincstár 1 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Kiemelt előirányzat
neve

Igazságügyi Minisztérium
Igazságügyi Minisztérium igazgatása
Miniszterelnökség
Miniszterelnökség igazgatása
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása
Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások
Gyermek, ifjúsági és családpolitikai programok
Fejezeti általános tartalék
Belügyminisztérium
Vízügyi Igazgatóságok
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célfeladatok
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása
Társadalmi önszerveződések támogatása
Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása
Fejezeti tartalék
Pénzügyminisztérium
Magyar Államkincstár
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Egyetemek, főiskolák
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai
Kormányzati szakpolitikák
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei
Klebelsberg Központ
Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások
Kistelepülési fejlesztési támogatások
Öntözésfejlesztés
Öntözés-igénybevétel fejlesztése
Gazdaság újraindítását szolgáló pénzügyi fejezeti kezelésű előirányzatok
Területfejlesztési feladatok
Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok
Sportlétesítmény fejlesztések támogatása
Kulturális beruházások és fejlesztések támogatása
Köznevelési intézmények felújítása, beruházása
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok
Turisztikai fejlesztési célelőirányzat

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

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS

10276

5. melléklet az 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Államháztartási
egyedi azonosító
015558

002950

XI.

XX.

LXXII.
271734

Jogcím
csop.
szám

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

Kiemelt
előir.
szám

12

K1
K2
K3
K6
K7

16

2

K1
K2
K3
1

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Felújítások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Nemzeti Népegészségügyi Központ
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap
Járvány elleni védekezési alap
Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka
Egyéb működési célú kiadások

770 336 857
130 101 630
666 172 388
76 703 760
21 905
7 328 490
1 135 916
109 842 094

-1 761 643 040

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási
egyedi azonosító
015558
002950

Fejezet
szám

XI.
XX.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

12
16

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Nemzeti Népegészségügyi Központ

1 643 336 540
118 306 500

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

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

azonnal

Összesen

I. n.év

1 761 643 040

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

1 761 643 040

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

