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III. Kormányrendeletek

A Kormány 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelete
a koronavírus elleni védettség igazolásáról

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

1. A koronavírus elleni védettség igazolása

1. § (1) A SARS-CoV-2 koronavírus (a továbbiakban: koronavírus) elleni védettség igazolása
a) a COVID-19 betegségből (a  továbbiakban: fertőzés) e  rendeletben meghatározott időn belül történő 

felgyógyulás vagy
b) az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált, a gyártó által 

meghatározott dózisú COVID-19 oltóanyaggal történt védőoltás (a továbbiakban: oltottság)
tényének az igazolásával történik.

 (2) A  koronavírus elleni védettség igazolására alkalmas az  e  rendelet szerinti hatósági igazolvány (a  továbbiakban: 
védettségi igazolvány), illetve applikáció.

2. A védettségi igazolvány

2. § (1) A védettségi igazolvány tartalmazza
a) az érintett nevét,
b) az érintett útlevelének számát, ha ezzel rendelkezik,
c) az érintett állandó személyazonosító igazolványának számát, okmányazonosítóját, ha ezzel rendelkezik,
d) a védettségi igazolvány sorszámát,
e) az oltottság tényének igazolása esetén az oltás idejét, valamint a védőoltás típusát,
f ) a fertőzésből történő felgyógyulás tényének az igazolása esetén az igazolvány érvényességének dátumát,
g) az a)–f ) pont szerinti adatokból képzett, informatikai eszközzel optikailag olvasható adattároló kódot,
h) szöveges jelzésként

ha) „A kártya személyazonosító igazolvány vagy útlevél felmutatásával együtt érvényes”,
hb) „Nem ruházható át”,
hc) „Az igazolványhoz kapcsolódó jogosultságok a  koronavirus.gov.hu internetes oldalon 

ellenőrizhetők”
 feliratokat.

 (2) Az (1) bekezdés f ) pontja szerinti érvényességi dátum – a (4) bekezdés szerinti kivétellel – az érintett – (3) bekezdés 
szerinti – fertőzésből történő felgyógyulásának napját követő hatodik hónap azonos napjával, ha pedig a hónapban 
nincs ilyen nap, a hónap utolsó napjával egyezik meg.

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti fertőzésből történő felgyógyulás napja, az  Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben 
(a továbbiakban: EESZT) nyilvántartott,
a) az utolsó pozitív eredményű, a  koronavírus kimutatására szolgáló molekuláris biológiai vizsgálatot vagy 

antigén gyorstesztet követő negatív eredményű, a  koronavírus kimutatására szolgáló molekuláris biológiai 
vizsgálat napja,

b) negatív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló molekuláris biológiai vizsgálat hiányában, az utolsó 
pozitív eredményű, a  koronavírus kimutatására szolgáló antigén gyorsteszt vagy molekuláris biológiai 
vizsgálat napját követő tizedik nap.

 (4) Ha az  érintettről az  EESZT-ben nem tartanak nyilván pozitív eredményű koronavírus kimutatására szolgáló 
antigén gyorsteszt vagy molekuláris biológiai vizsgálati eredményt, azonban az  érintett az  egészségügyi szakmai 
szabályoknak megfelelő, Magyarországon működő egészségügyi szolgáltató által laboratóriumban elvégzett, 
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pozitív eredményű vizsgálattal igazolja, hogy szervezetében a  koronavírus elleni ellenanyag jelen van, úgy 
az  (1)  bekezdés f )  pontja szerinti érvényességi dátum az  ellenanyag jelenlétét kimutató vizsgálat dátumát követő 
negyedik hónap azonos napja, ha pedig a hónapban nincs ilyen nap, a hónap utolsó napja.

 (5) A védettségi igazolvány az egyes adatok megjelölését angol nyelven is tartalmazza.
 (6) A  védettségi igazolványt – a  (3)  bekezdés szerinti esetben – a  jogosult természetes személy részére budapest 

Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: hatóság)
a) 2021. március 1. napját megelőzően a fertőzésből történő felgyógyulás esetén 2021. március 15. napjáig,
b) 2021. március 1. napját követően a fertőzésből történő felgyógyulás esetén a (3) bekezdés szerinti fertőzésből 

történő felgyógyulásának napját követő 8 napon belül,
c) ha az  alapimmunizálásra – amennyiben ehhez két oltás szükséges, úgy a  második oltás beadására –  

2021. március 1. napját megelőzően került sor, 2021. március 15. napjáig,
d) ha az  alapimmunizálásra – amennyiben ehhez két oltás szükséges, úgy a  második oltás beadására –  

2021. március 1. napját követően került sor, 8 napon belül
hivatalból állítja ki.

 (7) A védettségi igazolványt – a (4) bekezdés szerinti esetben – a jogosult természetes személy részére a hatóság
a) 2021. március 1. napját megelőzően benyújtott kérelem esetén 2021. március 15. napjáig,
b) 2021. március 1. napját követően a kérelem benyújtását követő 8 napon belül
kérelemre állítja ki.

 (8) A (7) bekezdés esetében a védettségi igazolvány
a) elektronikus úton a fővárosi és megyei kormányhivatal által rendszeresített elektronikus űrlapon vagy
b) bármely kormányablakban személyesen
igényelhető.

 (9) A  (7)  bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell a  koronavírus elleni védőanyagnak az  érintett személy 
szervezetében való jelenlétét igazoló Magyarországon működő egészségügyi szolgáltató által elvégzett vizsgálat 
eredményét és annak értékelését tartalmazó leletet.

 (10) A védettségi igazolvány pótlása, cseréje iránti kérelmet
a) elektronikus úton a fővárosi és megyei kormányhivatal által rendszeresített elektronikus űrlapon vagy
b) bármely kormányablakban személyesen
lehet benyújtani.

 (11) A védettségi igazolvány
a) (6) bekezdés szerinti első, illetve a fertőzésből történő felgyógyulás tényének igazolását követően az oltottság 

tényének igazolása céljából történő második kiállítása ingyenes,
b) (7) bekezdés szerinti kiállítása, valamint (10) bekezdés szerinti pótlása, cseréje esetén 3000 forint igazgatási 

szolgáltatási díjat kell fizetni, amelyből 2000 forint a védettségi igazolvány előállítási költsége.
 (12) A védettségi igazolvány személyazonosító igazolvány vagy útlevél felmutatásával együtt érvényes.
 (13) A  (11)  bekezdés b)  pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat budapest Főváros Kormányhivatala  

10023002-00301253-00000000 számú számlájára történő utalással kell megfizetni.
 (14) A  díjat akkor is meg kell fizetni, ha a  kérelmező a  kérelmét visszavonta, továbbá ha azt a  hatóság elutasítja, vagy 

az eljárást megszünteti.
 (15) Ismételten benyújtott kérelem esetén a díjat ismételten meg kell fizetni. A hiánypótlásra visszaadott kérelem újbóli 

benyújtása esetén a díjat még egyszer nem kell megfizetni.
 (16) Túlfizetés esetén a díjtöbbletet hivatalból vagy kérelemre vissza kell téríteni.
 (17) Ha a  visszatérítés kérelemre történik, a  kérelemben meg kell jelölni a  visszatérítés okát, a  számlatulajdonos 

nevét, a  fizetési számlaszámot, vagy a  postai címet, ahová a  kérelmező a  visszatérített összeg utalását kéri. A  díj 
visszatérítését a hatóság a kérelmező által megjelölt fizetési számlaszámra átutalással vagy a postai címre kiutalással 
teljesíti.

 (18) Hivatalból történő visszatérítés esetén a hatóság a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi kivonat, a postai 
készpénzátutalási megbízás feladást igazoló szelvényrész vagy ezek másolatán feltüntetett fizetési számlaszámra 
átutalással, vagy az azon feltüntetett címre történő kiutalással teljesíti.

3. § (1) A 2. § (6) bekezdés c) és d) pontja szerinti esetben az egészségügyi szolgáltató
a) az oltottság tényét, idejét, a védőoltás típusát,
b) – ha az érintett jelzése szerint a levelezési címe a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő lakcímétől 

eltér – az érintett levelezési címét,



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	21.	szám 715

c) – ha az érintett magyar hatóság által kiállított személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal 
nem rendelkezik – az érintett nevét, a külföldi hatóság által kiállított személyazonosság igazolására alkalmas 
hatósági igazolványának számát,

d) ha az érintett a védettségi igazolvány kiküldését hivatalos iratként kéri, ennek tényét
az EESZT-ben rögzíti, és az EESZT útján haladéktalanul továbbítja a hatóság részére.

 (2) A hatóság – a 2. § (6) bekezdés a) és b) pontja, valamint a 2. § (7) bekezdése szerinti esetben –
a) az EESZT működtetőjétől a  gyógyult személy TAJ számát, valamint a  fertőzésből történő felgyógyulásának 

dátumát,
b) a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető szervtől a  gyógyult személy útlevelének és állandó 

személyazonosító igazolványának okmányazonosítóját, lakcímét
automatikus információátadással – szükség esetén az összerendelési nyilvántartás szolgáltatás útján – átveszi.

 (3) A hatóság – a 2. § (6) bekezdés c) és d) pontja szerinti esetben –
a) az EESZT működtetőjétől az érintett TAJ számát, a 2. § (1) bekezdés e) és g) pontja szerinti adatot, valamint 

az (1) bekezdés szerinti adatokat,
b) a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető szervtől az  érintett nevét, útlevelének és állandó 

személyazonosító igazolványának okmányazonosítóját, lakcímét
automatikus információátadással – szükség esetén az  összerendelési nyilvántartáshoz kapcsolódó szolgáltatás 
útján – átveszi.

 (4) A  hatóság a  veszélyhelyzet idején az  okmányokra, továbbá az  ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok 
megállapításáról szóló 500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet szerint érvényes útlevelek okmányazonosítóját 
az útiokmány-nyilvántartásból is átveheti.

 (5) A  hatóság a  (2) és (3)  bekezdés szerinti adatokat – a  TAJ szám kivételével – a  védettségi igazolvány 
megszemélyesítése és az  érintett részére történő továbbítása érdekében az  állandó személyazonosító igazolvány 
megszemélyesítésért felelős szervezetnek továbbítja.

 (6) A  védettségi igazolvány tekintetében a  biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) 
Korm. rendeletet nem kell alkalmazni, de az  (5)  bekezdés szerinti szerv a  védettségi igazolványt a  hatóság és 
a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős miniszter bevonásával kialakított biztonsági elemek alkalmazásával 
köteles kiállítani.

 (7) A  postai szolgáltatások nyújtásának és a  hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, 
valamint a  postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a  postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen 
szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet 29.  § (1)  bekezdésétől eltérően a  védettségi 
igazolványt csak akkor kell személyes átadással kézbesíteni, ha azt az  érintett kérte, egyebekben a  védettségi 
igazolványt a levélszekrénybe kell kézbesíteni.

3. A koronavírus elleni védőoltást igazoló applikáció

4. § (1) Az EESZT működtetője a védőoltást igazoló applikációt biztosít az érintettek számára.
 (2) Az  applikáció az  érintett azonosítását követően – az  EESZT-ből szerzett adatok alapján – igazolja az  érintett 

oltottságát.
 (3) Az applikáció

a) az érintett nevét,
b) az érintett TAJ számát,
c) az oltás idejét, a védőoltás típusát,
d) a fertőzéssel szembeni védettség tényét vagy annak hiányát
jeleníti meg.

4. Adatkezelés

5. §  Az EESZT-csatlakozásra kötelezett egészségügyi szolgáltató a  védőoltást igazoló védettségi igazolvány kiállítása 
érdekében a  védőoltás beadását követő egy évig kezeli az  érintett 2.  § (1)  bekezdés b)–f )  pontja, valamint 3.  § 
(1) bekezdése szerinti adatait.

6. §  A hatóság a  védettségi igazolvány kibocsátása érdekében az  adatok beérkezésétől számított egy évig kezeli 
az érintett 3. § (3) bekezdése és a gyógyult személy 2. § (4) bekezdése, illetve 3. § (2) bekezdése szerinti adatait.
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7. § (1) A  hatóság a  védettségi igazolvány kibocsátásába a  személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős minisztert 
adatfeldolgozóként bevonja.

 (2) A védettségi igazolványhoz kapcsolódó rendszer
a) alkalmazás-fejlesztési és alkalmazás-üzemeltetési, valamint az  ezzel összefüggő adatfeldolgozói feladatait 

központi szolgáltatóként az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
b) infrastruktúra-fejlesztési és infrastruktúra-üzemeltetési, az  okmánylogisztikával kapcsolatos, valamint 

az ezzel összefüggő adatfeldolgozói feladatait központi szolgáltatóként a NISZ Nemzeti Infokommunikációs 
Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

látja el.

5. Záró rendelkezések

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

9. §  Az e rendelet szerinti védettségi igazolványoknak a jogosultak részére történő megküldését 2021. március 1. napját 
követően kell elkezdeni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 61/2021. (II. 12.) Korm. rendelete
a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló  
284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (2)  bekezdés o)  pontjában és 
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (12) és (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(12) Az a személy, aki a SARS-CoV-2 RT-PCR mintavételt és laboratóriumi vizsgálatot, vagy a SARS-CoV-2 specifikus 
antitest kimutatására irányuló szerológiai vizsgálatot és az  ahhoz szükséges mintavételt térítés ellenében veheti 
igénybe, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában legfeljebb a 2. számú mellékletben meghatározott díj fizetésére 
kötelezhető.
(13) A (12) bekezdés nem alkalmazható abban az esetben, amikor az Ebtv. szerinti biztosított a (12) bekezdés szerinti 
mintavételt és vizsgálatot az Egészségbiztosítási Alap terhére veszi igénybe.”

2. §  Az R. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 61/2021. (II. 12.) Korm. rendelethez

Az R. 2. számú melléklete a következő 19. és 20. sorral egészül ki:

(A B)

19. Járványügyi készültség idején a SARS-CoV-2 specifikus antitest 
kimutatására irányuló szerológiai vizsgálat

9 000 Ft

20. Járványügyi készültség idején mintavétel a SARS-CoV-2 specifikus 
antitest kimutatására irányuló szerológiai vizsgálathoz

2 000 Ft

A Kormány 62/2021. (II. 12.) Korm. rendelete
a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet
ÁltAlÁnOs rendelKezéseK

1. A rendelet hatálya, költségvetési támogatás célja, forrása, és a lebonyolító szerv kijelölése

1. § (1) A kistelepülések népességmegtartó erejének növelése, a  kistelepülésen élők életszínvonalának emelése, valamint 
az  alapvető szolgáltatások mennyiségileg és minőségileg magasabb színvonalú hozzáférhetővé tétele érdekében 
az  e  rendeletben meghatározott feltételekkel a  központi költségvetésből vissza nem térítendő költségvetési 
támogatás igényelhető.

 (2) A költségvetési támogatás forrása a 2021. évben a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló  
2020. évi XC. törvény 1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
1. Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 1. Magyar Falu Program 
jogcímcsoporton meghatározott keretösszeg, a 2022. évtől kezdődően az adott évi központi költségvetés Magyar 
Falu Program előirányzatán meghatározott keretösszeg.

 (3) Az e  rendelet szerinti költségvetési támogatással kapcsolatos lebonyolító szervi feladatokat a  bethlen Gábor 
Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: lebonyolító szerv) látja el. 
A lebonyolító szerv a feladatait a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság bevonásával látja el.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E rendelet alkalmazásában
 1. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról 

és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) 
Korm. rendelet] 2. § 1. pontja szerinti támogatás,

 2. áttelepítés: ha
a) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó 

beruházó azonos vagy hasonló tevékenységet vagy annak egy részét az  EGT megállapodás egyik 
szerződő felének területén található létesítményből az  EGT megállapodás egy másik szerződő 
felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül,
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b) az  eredeti, valamint a  támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás 
legalább részben ugyanazokat a  célokat szolgálja, és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy 
igényeit elégíti ki, és

c) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó 
vállalkozás valamely, az  EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló 
tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg,

 3. azonos vagy hasonló tevékenység: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 50. pontja szerinti tevékenység,
 4. egy és ugyanazon vállalkozás: az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 2.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott 

feltételeknek megfelelő vállalkozás,
 5. egyetemes postai szolgáltatás: a  postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: 

Postatv.) 6. §-a szerinti szolgáltatás,
 6. egyetemes postai szolgáltató: a Postatv. 18. § (1) bekezdése szerinti gazdálkodó szervezet,
 7. elektronikus út: az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló  

2015. évi CCXXII. törvény szerinti elektronikus forma,
 8. elszámolható költség: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 6. pontja szerinti költség,
 9. energiahatékonyság: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 103.  pontja szerint megtakarított 

energiamennyiség,
10. felújítás: a  számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3.  § (4)  bekezdés 8.  pontjában 

meghatározott tevékenység,
11. foglalkoztatottak számának nettó növekedése: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 32.  pontja szerinti 

növekedés,
12. forgalmazás: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. § 5. pontja szerinti 

tevékenység,
13. főtevékenység: az  a  tevékenység, amelyből a  támogatás igénylőjének a  támogatási kérelem benyújtását 

megelőző 6 hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének több, mint fele származott,
14. független harmadik fél: olyan vállalkozás, amely nem minősül egy másik meghatározott vállalkozás 

vonatkozásában a  651/2014/EU bizottsági rendelet I.  melléklet 3.  cikk (2)  bekezdése szerinti 
partnervállalkozásnak vagy (3) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozásnak,

15. gazdasági társaság: a Polgári Törvénykönyv szerinti gazdasági társaság,
16. gyógyszer: a  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 

a  gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 
67.  § (2)  bekezdése szerinti, a  gyógyszerészeti államigazgatási szerv által gyógyszertáron kívül is 
forgalmazhatóként engedélyezett gyógyszer,

17. hátrányos helyzetű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 4. pontja szerinti munkavállaló,
18. induló beruházás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 49. pontja szerinti beruházás,
19. kiskereskedelmi tevékenység: a Kertv. 2. § 13. pontja szerinti tevékenység,
20. kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerinti kis- és középvállalkozás,
21. kistelepülés: a  belügyminisztérium által nyilvántartott, a  támogatási kérelem benyújtása évének vagy azt 

megelőző év január 1-jén 2000 fő vagy ennél kevesebb állandó lakosságszámmal rendelkező település,
22. kisvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerinti kisvállalkozás,
23. költségvetési támogatás: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 1. § 14. pontja szerinti támogatás,
24. megújuló energia: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 109. pontja szerinti energia,
25. megváltozott munkaképességű munkavállaló: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 3.  pontja szerinti 

munkavállaló,
26. napi fogyasztási cikk: a Kertv. 2. § 18a. pontja szerinti fogyasztási cikk,
27. napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet: a Kertv. 2. § 18b. pontja szerinti üzlet,
28. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: a  37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6.  § (4a) és (4b)  bekezdése szerinti 

vállalkozás,
29. postai közreműködő: a Postatv. 2. § 33. pontja szerinti gazdálkodó szervezet,
30. saját forrás: a kedvezményezett által a támogatott tevékenység megvalósításához biztosított pénzbeli önrész, 

amelybe az államháztartás alrendszereiből pályázat útján és egyedi döntéssel nyújtott támogatás, valamint 
az  Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, 
a tagállam ellenőrzése alá közvetlenül vagy közvetve nem tartozó uniós finanszírozás nem számít be,
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31. súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 99.  pontja szerinti 
munkavállaló,

32. személyi jellegű ráfordítás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 88. pontja szerinti ráfordítás,
33. szövetkezet: a Polgári Törvénykönyv szerinti szövetkezet,
34. támogatási intenzitás: a  támogatástartalom és az  elszámolható költségek jelenértékének hányadosa, 

százalékos formában kifejezve,
35. támogatástartalom: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 19. pontja szerinti tartalom,
36. uniós szabvány: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 102. pontja szerinti szabvány,
37. új vállalkozás: az  a  vállalkozás, amely nem rendelkezik lezárt üzleti évvel, vagy olyan támogatásra jogosult, 

amely az e rendelet hatálybalépését megelőző 12 hónapon belül jött létre,
38. üzlet: a Kertv. 2. § 27. pontjában meghatározott épület, épületrész vagy helyiség.

II. Fejezet
A KöltségVetésI tÁmOgAtÁs FeltételeI

3. A költségvetési támogatásban részesíthetők köre

3. § (1) E rendelet alapján költségvetési támogatás nyújtható
a) az olyan gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy szövetkezet részére, amely kistelepülésen 

kiskereskedelmi tevékenység keretében napi fogyasztási cikket értékesítő üzletet üzemeltet, és az  üzlet 
főtevékenysége az élelmiszer jellegű bolti vegyes kereskedelem, vagy

b) az olyan már működő vagy újonnan induló gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy szövetkezet részére, 
amely kistelepülésen kiskereskedelmi tevékenység keretében vállalja napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 
üzemeltetését, ahol ilyen üzlet nem működik.

 (2) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában üzlet alatt a támogatás igénylője által megjelölt kistelepülésen az üzlet 
kialakításának helyt adó ingatlant is érteni kell, ha a  támogatás igénylője vállalja, hogy a  támogatott tevékenység  
– ide nem értve a  4.  § (2)  bekezdés e)  pontja szerinti költségvetési támogatás felhasználását – megvalósulását 
követően haladéktalanul megszerzi az  üzlet működtetéséhez szükséges működési engedélyt, vagy az  üzlet 
üzemeltetésére irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenti.

4. A támogatható tevékenységek

4. § (1) A költségvetési támogatás kistelepülésen működési engedéllyel rendelkező, illetve bejelentett üzlet kialakításához, 
fejlesztéséhez, valamint az  üzlet fenntartása érdekében szükséges foglalkoztatási költségek csökkentéséhez 
igényelhető az e rendeletben meghatározottak szerint.

 (2) Költségvetési támogatás nyújtható
a) az üzlet

aa) külső és belső felújítására, ideértve az épületgépészeti korszerűsítést is,
ab) bővítésére, építésére,
ac) akadálymentesítésére,

b) a kiskereskedelmi tevékenység és a  támogatási kérelemben vállalt egyéb szolgáltatás folytatásához 
szükséges eszközök, különösen a berendezési bútorzat, melegentartó eszköz, hűtőpult, hűtő, feldolgozógép, 
sütő, kelesztő gép, pénztárgép, számítógép, POS terminál, illetve az  elektronikai eszközökhöz kapcsolódó 
immateriális javak (szoftver, licencdíj) beszerzésére,

c) az üzlet és a vállalt szolgáltatás hatékony üzemeltetése érdekében indokolt képzés költségeire,
d) az üzletnek helyet adó ingatlan adásvétele során a vételár megfizetéséhez,
e) az üzletben a  munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 294.  § (1)  bekezdés f )  pontja szerinti 

munkavégzésre – kivéve a  vállalkozási és megbízási szerződés, a  gazdasági társaság felügyelő bizottsági 
tagság tevékenység ellátására – irányuló jogviszonyban álló személy (a továbbiakban: foglalkoztatott) 
munkabéréhez kapcsolódóan a munkáltatót terhelő közterhek megfizetéséhez.

 (3) Költségvetési támogatás több támogatható tevékenységre is igényelhető egyidejűleg.



720	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	21.	szám	

5. § (1) A költségvetési támogatás mértéke
a) a 4.  § (2)  bekezdés a)  pontjában meghatározott tevékenység esetében az  elszámolható költség legfeljebb 

80%-a, de legfeljebb 50 000 000 forint,
b) a 4.  § (2)  bekezdés b) és c)  pontjában meghatározott tevékenység esetében az  elszámolható költség 

legfeljebb 75%-a, de legfeljebb 12 000 000 forint,
c) a 4.  § (2)  bekezdés d)  pontjában meghatározott tevékenység esetében legfeljebb a  vételár 50%-a,  

de legfeljebb 5 000 000 forint,
d) a 4.  § (2)  bekezdés e)  pontjában meghatározott tevékenység esetében legfeljebb a  költségvetési 

támogatással érintett foglalkoztatott után fizetendő, a  munkáltatót terhelő közterhek adott évre számított 
összege azzal, hogy az  e  rendelet hatálybalépésének évében, és az  azt követő évben legfeljebb két fő 
foglalkoztatott tekintetében igényelhető a  támogatás, ezt követően legfeljebb egy fő tekintetében 
igényelhető a támogatás a 29. § (1) bekezdés a) pontja szerinti fenntartási időszak végéig.

 (2) Ha a  III. Fejezetben meghatározott állami támogatási szabályok az  (1)  bekezdésben meghatározott intenzitási 
mértéknél alacsonyabb mértékű intenzitásról rendelkeznek, akkor a III. Fejezetben meghatározott állami támogatási 
jogcímek rendelkezései az irányadóak a támogatási intenzitás és a támogatási összeg megállapításánál.

5. A költségvetési támogatás feltételei

6. §  A költségvetési támogatás igénybevételének feltétele, hogy
a) figyelemmel az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: Ávr.) 75.  §-ában foglalt rendelkezésekre is, a  támogatás igénylője a  támogatási kérelem 
benyújtásakor
aa) rendelkezik üzleti tervvel,
ab) nyilatkozatot tesz a  támogatási kérelem benyújtását megelőző kettő és a  folyamatban lévő üzleti 

évben saját jogon, illetve ha egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül más vállalkozással, az  egy 
és ugyanazon vállalkozás jogán kapott valamennyi, a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja 
szerinti csekély összegű támogatás euróban kifejezett összegéről, a támogatóról, a támogatási vagy 
egyéb szerződés számáról és a támogatástartalomról szóló határozat számáról,

ac) igazolja, hogy nincs az  állami adó és vámhatóság által adók módjára behajtandó köztartozása, 
illetve lejárt esedékességű adótartozása, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy 
részletfizetést engedélyezett, és azt a  vonatkozó döntés hitelesített másolatával igazolja, vagy 
a támogatói okirat kiadásáig a tartozását rendezi,

ad) benyújtja a támogatott tevékenység bekerülési költséget tartalmazó költségtervet,
ae) nyilatkozik az üzlethelyiségben közösségi tér kialakításának szándékáról,
af ) nyilatkozik az egyetemes postai szolgáltatás nyújtásában való közreműködési szándékáról,
ag) nyilatkozik a  gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazási szándékáról, feltéve, hogy az  üzletnek 

helyet adó településen a  Gyftv. 3.  § 16–19.  pontja szerinti gyógyszertárra a  gyógyszerészeti 
államigazgatási szerv közhiteles nyilvántartása szerint hatályos létesítési vagy működési engedély 
nincs,

ah) csatolja az  üzletre vonatkozóan a  főtevékenységet alátámasztó könyvelői vagy könyvvizsgálói 
igazolást,

ai) csatolja a  költségvetési támogatással érintett üzlet helye szerinti település jegyzője által kiadott 
igazolást a  településen hatályos működési engedéllyel rendelkező, illetve bejelentett, napi 
fogyasztási cikkeket a fogyasztók részére forgalmazó üzletek számáról,

aj) a közszolgáltatási csekély összegű támogatási kérelemhez csatolja a veszteséges működést igazoló 
– számviteli dokumentáción alapuló könyvelői nyilatkozattal kiegészített – ügyvezetői nyilatkozatot,

ak) ingatlanvásárlás esetén az adásvétel vonatkozásában a megkötött előszerződést benyújtja,
al) – ha a  költségvetési támogatással érintett üzlet nem a  kedvezményezett tulajdonában van –  

a  kérelemhez benyújtja a  használatot igazoló okiratot, valamint a  támogatási kérelemben 
megfogalmazott, az ingatlant érintő tevékenység megvalósításához a tulajdonosi hozzájárulást, és

am) nyilatkozik, hogy e rendelet szerint induló vállalkozásnak minősül-e,
b) a támogatás igénylője a támogatói okirat kiadásához

ba) igazolja, hogy nem minősül nehéz helyzetben levő vállalkozásnak, kivéve azt az  esetet,  
ha 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1. és 2021. június 30. között 
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nehéz helyzetbe került, nem szükséges azonban igazolás a  12.  § (2) és (3)  bekezdése szerinti 
esetekben,

bb) igazolja, hogy nem áll rendezetlen támogatás-visszafizetési kötelezettség hatálya alatt valamely, 
az  Európai bizottság által hozott, állami támogatás visszafizettetésére irányuló, Magyarországnak 
címzett határozat alapján, nem szükséges azonban igazolás a 12. § (3) bekezdése szerinti esetben,

bc) igazolja a 11. § (2) bekezdése szerint választott biztosíték rendelkezésre állását,
bd) ha a  támogatás igénylője a  postai közreműködői tevékenység, illetve a  postai közreműködői 

tevékenységhez kapcsolódó egyéb, az  egyetemes postai szolgáltató által meghatározott 
tevékenységet lát el, az erre vonatkozó szerződés másolatát bemutatja,

be) ha vállalta gyógyszer forgalmazását, a  gyógyszer beszerzésére vonatkozó szerződés másolatát 
bemutatja,

bf ) ha egyéb tevékenység folytatását is vállalta, igazolja a vállalt tevékenység folytatásához szükséges 
engedélyek beszerzését, és

bg) igazolja a munkavállaló hátrányos helyzetét vagy megváltozott munkaképességét, ha a költségvetési 
támogatást a 21. § vagy a 22. § szerinti jogcímen kívánja igénybe venni,

c) a kedvezményezett a költségvetési támogatás folyósításához
ca) nyilatkozik arról, hogy nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely 

a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja,
cb) nyilatkozik arról, hogy a  támogatói okirat kiadásakor nincs költségvetési támogatás jogosulatlan, 

jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása miatt köztartozása,
cc) ingatlanvásárlásra igényelt költségvetési támogatás esetén az  adásvételi, illetve lízingszerződés 

másolatát csatolja, és
cd) a  4.  § (2)  bekezdés e)  pontja szerinti költségvetési támogatás esetén hitelt érdemlően igazolja 

az  igényelt költségvetési támogatás mértékének megállapításához szükséges munkabér és 
munkáltatót terhelő közterhek mértékét, a jogviszony fennállását, munkaidő mértékét, az üzletben 
foglalkoztatottak számát.

7. § (1) A 3.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben a  6.  § a)  pont aj) és cd)  alpontját nem, új vállalkozás esetén  
a 6. § a) pont ab) alpontját sem kell alkalmazni.

 (2) A 3.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben a  támogatás igénylője a  6.  §-ban meghatározottak mellett 
nyilatkozik az  üzlet működési engedélyének megszerzéséről, illetve az  üzlet üzemeltetésére irányuló szándéknak 
a  kereskedelmi hatóság részére történő bejelentése várható nyilvántartásba vételéről, az  üzletben várhatóan 
foglalkoztatott alkalmazottak számáról, valamint az üzlet tervezett heti és napi nyitvatartási idejéről.

8. § (1) A 4.  § (2)  bekezdés e)  pontjában meghatározott tevékenység esetében a  kedvezményezett a  támogatásra 
a  foglalkoztatotti jogviszony létesítésétől kezdődően, de legkorábban a  támogatási kérelem benyújtása évének 
január 1-jétől jogosult azzal, hogy a  3.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben a  jogosultság kezdő napja 
a  létrehozott üzlet működéséhez szükséges foglalkoztatotti jogviszony létrehozásának legfeljebb a  támogatott 
tevékenység megvalósítása utolsó napjától számított 90 napon belüli napja.

 (2) A 4.  § (2)  bekezdés e)  pontja szerinti költségvetési támogatás mértékének megállapításához vizsgálni kell 
a  foglalkoztatotti jogviszony szerinti munkaidőt és az  üzletnek a  – támogatási kérelem benyújtásakor alkalmazott  
és a kérelemben vállalt – nyitvatartását.

 (3) Teljes napi munkaidejű foglalkoztatott esetén abban az  esetben adható teljes támogatási összeg,  
ha az  üzlet nyitvatartása eléri a  heti 30 órát. Ha a  nyitvatartás heti időtartama kevesebb, a  támogatás mértékét 
arányosan csökkenteni kell, kivéve, ha a  támogatás igénylője a  kérelemben hosszabb idejű nyitvatartást vállal.  
Ebben az esetben a hosszabb idejű nyitvatartás vállalt időpontjától teljes támogatási összegre jogosult.

 (4) A költségvetési támogatás igénybevételéhez a  támogatás igénylője vállalja, hogy a  költségvetési támogatással 
érintett álláshelyet – ha a  III. fejezetben meghatározott jogcím szerinti állami támogatás szabálya eltérően nem 
rendelkezik – a költségvetési támogatás folyósításától számított legalább egy évig betölti.

 (5) A kedvezményezett legfeljebb a fenntartási időszakra – a támogatónak címzett és a lebonyolító szervhez benyújtott 
kérelme alapján – jogosult a 4. § (2) bekezdés e) pontja szerinti mértékű költségvetési támogatásra.

 (6) Az (5)  bekezdés szerinti kérelmet e  rendelet hatálybalépését követő évtől, minden évben március 1-jéig lehet 
benyújtani azzal, hogy ha a támogatással érintett álláshely betöltése március 1-jét követő, a kérelem benyújtásának 
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határideje az  álláshely betöltését követő 15. nap. Kérelem a  tárgyévre vonatkozóan november 1. napja után nem 
nyújtható be.

 (7) Az (5)  bekezdés szerinti kérelemhez a  kedvezményezett csatolja az  általa vállalt foglalkoztatottak számára, 
a munkaidőre és a munkabérre vonatkozó adatokat.

 (8) Ha a  kedvezményezett (5)  bekezdés szerinti kérelme megfelel az  e  rendeletben foglaltaknak, a  támogató  
a  4.  § (2)  bekezdés e)  pontja szerinti költségvetési támogatásra új támogatói okiratot ad ki, és a  költségvetési 
támogatást egyösszegben folyósítja a támogatói okirat kiadásától számított 15 napon belül.

 (9) A kedvezményezett nem jogosult a 4. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségvetési támogatásra, ha az e rendelet 
szerint igénybe vett költségvetési támogatással határidőn belül nem számol el, vagy az  igénybe vett támogatást 
jogosulatlanul, jogszabálysértő módon vagy nem rendeltetésszerűen használta fel, és azt a  kérelme benyújtásáig 
nem fizette vissza.

9. § (1) Ha a  támogatás igénylője a  támogatási kérelemben egyéb szolgáltatásként postai közreműködői tevékenység és 
a  postai közreműködői tevékenységhez kapcsolódó egyéb, az  egyetemes postai szolgáltató által meghatározott 
tevékenység ellátását is vállalja, és csatolja az  egyetemes postai szolgáltató postai közreműködői szerződés 
megkötésére vonatkozó szándéknyilatkozatát, a  lebonyolító szerv a támogatás igénylőjének erre irányuló kérelme 
alapján javaslatot tesz a támogatónak.

 (2) Ha az  érintett kistelepülés vonatkozásában több támogatást igénylő is csatolja az  (1)  bekezdés szerinti 
szándéknyilatkozatot, a támogató a kérelmek lebonyolító szerv által történő formai elbírálását követően jelöli ki azt 
az egy igénylőt, aki részére a postai közreműködői tevékenység érdekében költségvetési támogatás nyújtható.

 (3) Ha a  támogatás igénylője a  támogatási kérelemben nyilatkozott arról, hogy vállalja gyógyszer gyógyszertáron 
kívüli forgalmazását, a  gyógyszer beszerzésére vonatkozóan a  közúton történő megközelítés figyelembevételével 
az üzlethez legközelebb eső közforgalmú gyógyszertár működtetőjével szerződést köt.

 (4) Ha a  legközelebb eső közforgalmú gyógyszertárral a  szerződés nem jön létre, elsősorban más – a  közúton 
történő megközelítés figyelembevételével közelebb eső, de legfeljebb 30 km távolságra működő – közforgalmú 
gyógyszertárral kell a gyógyszer beszerzésére vonatkozó szerződést megkötnie.

6. A költségvetési támogatással érintett üzletre vonatkozó szabályok

10. § (1) A költségvetési támogatással érintett üzletnek, illetve az annak helyet adó ingatlannak a  támogatott tevékenység 
megvalósulását követően meg kell felelnie a  hatályos jogszabályi feltételeknek, és az  üzletnek mind külső,  
mind belső állapota meg kell hogy feleljen a rendezett környezet elvárásainak, különös tekintettel a településképi 
arculati szabályoknak.

 (2) A költségvetési támogatással érintett üzleten, illetve az  annak helyet adó ingatlanon a  támogatói okiratban 
meghatározott, a költségvetési támogatásra vonatkozó tájékoztató tábla elhelyezése kötelező.

 (3) A költségvetési támogatással érintett tevékenység megvalósítását követően annak meg kell felelnie a  támogató 
által a támogatói okiratban meghatározott homlokzati leírásnak és az arculati kézikönyvben meghatározottaknak.

 (4) A költségvetési támogatással érintett üzlethelyiségnek – ha a postai szolgáltatás nyújtásában való közreműködést 
a  kedvezményezett vállalta – alkalmasnak kell lennie arra, hogy a  postai közreműködői tevékenység ellátásához, 
valamint a  postai közreműködői tevékenységhez kapcsolódó egyéb, az  egyetemes postai szolgáltató által 
meghatározott tevékenység ellátásához szükséges tárgyi feltételek biztosíthatóak legyenek akár az alapműködéstől 
elkülönülten, külön helyiség biztosítása nélkül is.

 (5) Közösségi tér kialakítása esetén az  azt igénybe vevők részére elsődlegesen az  üzletben szükséges kialakítani egy 
megfelelő méretű teret, amely legalább 6 fő részére pihenési lehetőséget biztosít asztallal. Ha az üzletben ilyen tér 
nem alakítható ki, az üzleten kívül kell a megfelelő fedett pihenőhelyet biztosítani.

7. Biztosítékok

11. § (1) A támogatói okiratban rendelkezni kell
a) a kedvezményezett által a fizetési számlavezető pénzforgalmi szolgáltatója által adott, beszedési megbízásra 

vonatkozó felhatalmazó levél benyújtásának vagy
b) a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény benyújtásának
a kikötéséről.
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 (2) A 4. § (2) bekezdés d) pontja szerinti támogatás esetén az üzletnek helyet adó ingatlanra a támogatási jogviszony 
létrejöttétől számított 5 évig terjedő időtartamra a költségvetési támogatás mértékének megfelelő összeg erejéig 
az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre.

 (3) A támogatói okiratnak tartalmaznia kell az alábbi kötelező biztosítékok közül – az (1) bekezdésben meghatározott 
biztosítékok mellett – a kedvezményezett választása szerint legalább egyet:
a) jelzálogjog ingatlanra,
b) jelzálogjog ingóságra,
c) bankgarancia,
d) garanciaszervezet által vállalt kezesség vagy
e) garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény.

 (4) A támogatói okiratban meghatározott biztosítékok mértéke nem haladhatja meg az  e  rendelet szerint nyújtott 
költségvetési támogatás összegét.

III. Fejezet
ÁllAmI tÁmOgAtÁsI szABÁlyOK

8. Közös rendelkezések

12. § (1) Az e rendelet szerinti költségvetési támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése 
szerinti állami támogatásnak minősül.

 (2) Az e  rendelet szerinti támogatás a  651/2014/EU rendelet I–II. fejezete, illetve III. fejezet 3. szakasz 22.  cikke 
szerinti induló vállalkozásnak nyújtott támogatásként nyújtható abban az  esetben, ha a  kedvezményezett induló 
vállalkozásnak minősül.

 (3) Ha a  támogatás igénylője nem minősül induló vállalkozásnak, az  e  rendelet szerinti támogatás az  1407/2013/EU 
bizottsági rendelet alapján nyújtható (a továbbiakban: csekély összegű támogatás), ha az igényelt támogatás teljes 
összegét igénybe tudja venni a kedvezményezett az 1407/2013/EU bizottsági rendelet rendelkezései alapján.

 (4) Az e  rendelet szerinti támogatás a  360/2012/EU bizottsági rendelet alapján is nyújtható (a továbbiakban: csekély 
összegű közszolgáltatási támogatás) a  3.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben, továbbá a  3.  § (1)  bekezdés 
a)  pontja szerinti esetben akkor, ha az  érintett kistelepülésen egyetlen napi fogyasztási cikkek kiskereskedelmi 
forgalmazásával foglalkozó üzlet üzemel, és a  támogatás igénylésekor a  támogatás igénylője a  6.  § a)  pont 
aj) alpontja szerinti nyilatkozattal igazolja, hogy az üzlet a támogatás folyósításáig megszűnik, vagy támogatás híján 
megszűnne.

 (5) Ha a  kedvezményezett nem veheti igénybe a  támogatást a  (2)–(4)  bekezdés szerinti állami támogatási jogcím 
alapján, a  támogatás a  651/2014/EU rendelet I. és II. fejezete és III. fejezet 1. szakasz A  alszakasz 13. és 14.  cikke 
szerinti regionális beruházási támogatásként (a továbbiakban: regionális beruházási támogatás) nyújtható.  
A 4. § (2) bekezdés c) pontja szerinti tevékenységhez regionális beruházási támogatás nem nyújtható.

 (6) Ha a  regionális beruházási támogatás jogcíme nem alkalmazható, vagy a  4.  § (2)  bekezdése szerinti valamely 
költségre nem nyújtható támogatás regionális beruházási támogatás jogcímen,
a) a 4.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti tevékenységhez a  651/2014/EU rendelet I–II. fejezete és III. fejezet 

7. szakasz 38.  cikke szerinti energiahatékonysági célú beruházási támogatásként (a továbbiakban: 
energiahatékonysági célú beruházási támogatás), illetve a  651/2014/EU rendelet I–II. fejezete és III. fejezet  
7. szakasz 41. cikke szerinti megújuló energia termelésére irányuló beruházási támogatásként,

b) a 4.  § (2)  bekezdés e)  pontja szerinti költségekhez a  651/2014/EU rendelet I. és II. fejezete és III. fejezet 
6. szakasz 32.  cikke szerinti hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez a 4.  § (2)  bekezdés e)  pontja 
szerinti támogatás formájában nyújtott támogatásként (a továbbiakban: hátrányos helyzetű munkavállaló 
felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás) és a  651/2014/EU rendelet I–II. fejezete és 
33. cikke szerinti megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához bértámogatás formájában 
nyújtott támogatásként

nyújtható támogatás.
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9. Csekély összegű támogatás

13. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az  1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya 
alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: 
támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást 
ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak 
megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

 (2) A támogatás odaítélése során az  adott pénzügyi évben, valamint az  előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély 
összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

 (3) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1.  cikk (2)  bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett 
az  a  vállalkozás, amely az  igényelt támogatást az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 1.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott kivételek szerint használná fel.

 (4) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott 
felső határig halmozható. A  támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően 
nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

 (5) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés 
vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az  így halmozott összeg meghaladná a  csoportmentességi 
rendeletekben vagy az  Európai bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási 
intenzitást vagy összeget.

 (6) A kedvezményezettnek az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 5.  cikk (1)  bekezdése figyelembevételével  
– az  ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a  részére 
a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások 
támogatástartalmáról.

10. Regionális beruházási támogatás

14. §  A regionális beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: támogatás) igénybevételének 
feltétele, hogy a tervezett beruházás olyan induló beruházásnak minősüljön, amelyet
a) a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti régióban kis- és középvállalkozás 

vagy
b) a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen kis- és középvállalkozás
valósít meg.

15. § (1) A támogatás akkor vehető igénybe, ha a  beruházó az  elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból 
biztosítja.

 (2) A támogatás igénylője a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg, a támogatás visszafizetésének terhe mellett 
nyilatkozik arról, hogy a  támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben nem valósított meg áttelepítést 
a  támogatással érintett üzletben, és kötelezettséget vállal arra, hogy a  támogatási kérelem tárgyát képező induló 
beruházás befejezését követő legalább két évig nem kerül sor a  létesítmény áttelepítésére a támogatással érintett 
üzletben.

16. § (1) A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az  egyes régiókban a  37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25.  § 
(1) bekezdésében meghatározott mérték, figyelemmel a (2)–(6) bekezdésben foglaltakra.

 (2) A támogatási intenzitás – a  támogatás nyújtásának napján érvényes árakon és árfolyamokon számítva  
50 millió eurót meghaladó elszámolható költségű induló beruházás kivételével – kisvállalkozás esetén  
20 százalékponttal, középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető, ha a beruházó a kérelem benyújtásakor, 
valamint a támogatói döntés meghozatalakor is megfelel az adott vállalkozási méret feltételeinek.

 (3) A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke a támogatás nyújtásának napján érvényes árakon és árfolyamokon 
számítva 50 millió eurót meghaladó elszámolható költségű induló beruházás esetén a  37/2011. (III. 22.)  
Korm. rendelet 25.  § (3)  bekezdésében meghatározott mérték. Egyetlen beruházásnak kell tekinteni 
a  kérelemben szereplő beruházást és a  kérelmet benyújtó beruházó, valamint a  kérelmet benyújtó beruházóval  
egy vállalatcsoportba tartozó beruházó által a kérelemben szereplő beruházás megkezdésétől számított háromszor 
háromszázhatvanöt napos időszakon belül a  kérelemben szereplő beruházással azonos megyében megkezdett, 
regionális beruházási támogatásban részesülő beruházást.
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 (4) Tárgyi eszköz esetén az  elszámolható költséget a  szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az  a  beruházó és 
a  beruházótól nem független harmadik vállalkozás között a  szokásos piaci árnál magasabb áron kötött szerződés 
alapján merült fel.

 (5) Az immateriális javak költsége elszámolható, ha
a) azokat kizárólag a támogatással érintett üzletben használják fel,
b) az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik,
c) azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,
d) azok kis- és középvállalkozás esetén a 29. § (1) bekezdés a) pontja szerinti fenntartási időszak alatt a beruházó 

eszközei között szerepelnek, és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották.
 (6) Nem minősül elszámolható költségnek

a) a szintentartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége,
b) a 30. § (6) bekezdésében foglaltak alapján, a kérelem benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás.

 (7) A beruházás által létrehozott munkahelyek két évre számított becsült bérköltségére e rendelet szerinti elszámolható 
költség esetén akkor nyújtható támogatás, ha
a) a beruházás a kedvezményezettnél foglalkoztatottak számának nettó növekedését eredményezi a beruházás 

megkezdését megelőző 12 hónap átlagához képest, és
b) kis- és középvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással 

létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább három évig az érintett területen 
fenntartja.

 (8) Az új eszközre vonatkozó követelmény nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a fenntartási időszak 
alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott tárgyi eszköz cseréjét, ha a  fenntartási időszak alatt a  gazdasági 
tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált vagy meghibásodott és támogatással 
érintett tárgyi eszköz cseréjéhez a  fenntartási időszakban a  beruházó állami támogatásban nem részesülhet.  
Az  új eszköznek a  lecserélt tárgyi eszközzel azonos funkcióval és azonos vagy nagyobb kapacitással kell 
rendelkeznie, továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé.

17. § (1) A támogatás keretében elszámolható költségek maximális összege
a) a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak bekerülési értéke, ideértve az építés, 

ingatlanvásárlás költségeit, vagy
b) a beruházás által létrehozott munkahelyek e rendelet szerinti bérhez kapcsolódó támogatása,
azzal, hogy az a) és b) pont szerinti költségek kombinálhatók is, de nem haladhatják meg az a) vagy a b) pont szerinti 
összegek közül a magasabbat.

 (2) Az elszámolható költség az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a következők szerint határozható meg:
a) a tárgyi eszköznek az Sztv. 47–48. és 51. §-a szerinti költsége,
b) immateriális javak esetén a  vagyoni értékű jogok és a  szellemi termékek (a továbbiakban: támogatható 

immateriális javak) az Sztv. 47–48. és 51. §-a szerinti költsége,
c) üzlet felvásárlása esetén a tárgyi eszközök és a támogatható immateriális javak vételára.

 (3) Az (1)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben a  támogatás 5.  § szerinti összege nem haladhatja meg a  beruházás 
üzembe helyezését követő háromszor háromszázhatvanöt napon belül újonnan létrehozott munkahelyeken 
foglalkoztatott munkavállalók – Sztv. 79. §-a szerint elszámolható – személyi jellegű ráfordításának – ide nem értve 
az egyéb személyi jellegű kifizetéseket – a munkakör betöltésének napjától számított 24 havi összegét.

 (4) Ha a  tárgyi eszköz és az  immateriális javak beszerzéséhez a  vásárlást megelőzően már nyújtottak támogatást, 
ezen tárgyi eszköz és immateriális javak költségét le kell vonni az  üzlet felvásárlásához kapcsolódó elszámolható 
költségekből. Ha egy kisvállalkozást az  eredeti tulajdonos családtagjai vagy korábbi munkavállalók vesznek át, 
a tárgyi eszköznek és az immateriális javaknak a vevőtől független harmadik féltől való megvásárlására vonatkozó 
feltételnek nem kell teljesülnie.

11. Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás

18. § (1) Az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: támogatás) azon 
tőzsdén nem jegyzett kisvállalkozás részére nyújtható, amely legfeljebb öt éve került bejegyzésre, még nem 
történt osztalékfizetés, nem egy másik vállalkozás tevékenységét vette át, és – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –  
nem összefonódás útján jött létre. Azon vállalkozás esetén, amely nem kerül hivatalos bejegyzésre, az  ötéves 
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periódus kezdete a  gazdasági tevékenység megkezdésének az  időpontja vagy a  gazdasági tevékenységre 
vonatkozó adófizetés kezdő időpontja.

 (2) Támogatás nyújtható azon összefonódás útján létrejött, az  (1)  bekezdésben meghatározott feltételeknek 
egyébként megfelelő vállalkozás részére is, amely esetében az összefonódásban részt vevő legrégebbi vállalkozás 
bejegyzésétől számított öt év még nem telt el.

 (3) A vissza nem térítendő támogatás bruttó támogatási egyenértéke nem haladhatja meg
a) a 0,4 millió eurónak,
b) a  37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25.  § (1)  bekezdés d)  pontja szerinti településen letelepedett vállalkozás 

esetén a 0,6 millió eurónak,
c) a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti régióban letelepedett vállalkozás 

esetén a 0,8 millió eurónak
megfelelő forintösszeget.

12. Energiahatékonysági célú beruházási támogatás

19. § (1) A vállalkozások energiamegtakarítást eredményező beruházásaihoz kapcsolódó energiahatékonysági 
intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: támogatás) esetén 
a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 30%-át.

 (2) A támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal 
növelhető.

 (3) A támogatási intenzitás – a (2) bekezdésben meghatározott mértéken túl – a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. § 
(1)  bekezdés a)–c)  pontja szerinti régióban megvalósuló beruházás esetén 15 százalékponttal, a  37/2011. (III. 22.) 
Korm. rendelet 25.  § (1)  bekezdés d)  pontja szerinti településen megvalósuló beruházás esetén 5 százalékponttal 
növelhető.

 (4) Ha az energiahatékonysági célú beruházás a beruházás összköltségén belül külön beruházásként meghatározható, 
az elszámolható költség ezen beruházás költsége.

 (5) Ha az  elszámolható költség a  (4)  bekezdés alapján nem határozható meg, a  támogatott beruházás költségének 
és egy, a  támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás 
költségének a különbsége számolható el.

 (6) Nem nyújtható támogatás már elfogadott, de még nem hatályos uniós szabványnak való megfelelés érdekében 
megvalósított beruházáshoz.

13. Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás

20. § (1) A megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: 
támogatás) kizárólag új berendezés beszerzéséhez nyújtható.

 (2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek
a) 45%-át az (5) és (6) bekezdés esetén,
b) 30%-át a (7) bekezdés esetén.

 (3) A támogatási intenzitás a 19. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető.
 (4) Nem ítélhető meg támogatás a  létesítmény működésének megkezdését követően, a  támogatás nem függhet 

a termelés eredményétől, és a támogatás nem ítélhető meg működési célra.
 (5) A támogatás keretében a megújuló energia termeléséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási költség számolható el.
 (6) Ha az  elszámolható költség az  (5)  bekezdés szerint nem határozható meg, a  támogatott beruházás költségének 

és egy, a  támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás 
költségének a különbsége számolható el.

 (7) Ha kisméretű létesítmény esetén nem létezik a  (6)  bekezdés szerinti hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás, 
a magasabb környezetvédelmi szintet megvalósító teljes beruházási költség számolható el.

14. Hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás

21. § (1) A hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás (ezen alcím 
vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható 
költségek 50%-át.
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 (2) A 4.  § (2)  bekezdés e)  pontja szerinti támogatás igénybevétele esetén a  támogatás keretében az  5.  § szerinti 
támogatási összeg tekintetében hátrányos helyzetű munkavállaló felvételét követő legfeljebb 12 hónap 
bérköltségének megfelelő, súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló esetén a felvételt követő legfeljebb 24 hónap 
bérköltségének megfelelő összeg számolható el.

 (3) Ha a  foglalkoztatási időszak a  hátrányos helyzetű munkavállaló esetén 12 hónapnál, súlyosan hátrányos helyzetű 
munkavállaló esetén 24 hónapnál rövidebb, a támogatást időarányosan csökkenteni kell.

 (4) A hátrányos helyzetű munkavállaló felvételének az  érintett vállalkozásnál a  foglalkoztatottak számának nettó 
növekedését kell eredményeznie a felvételt megelőző 12 hónap átlagához viszonyítva.

 (5) A foglalkoztatottak számának nettó növekedése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azon álláshelyek 
megüresedését, amely felmondás, a  munkaképesség megváltozása, öregségi nyugdíjazás, foglalkoztatott 
által kezdeményezett munkaidő-csökkentés vagy kötelességszegés miatti jogszerű elbocsátás miatt történik. 
Ez a szabály nem alkalmazható az álláshely létszámleépítés következtében történt megüresedése esetén.

15. Megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához nyújtható támogatás

22. § (1) A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához a 4. § (2) bekezdés e) pontja szerinti támogatás 
formájában nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: támogatás) esetén a  támogatási 
intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 75%-át.

 (2) A megváltozott munkaképességű munkavállaló felvételének az érintett vállalkozásnál a foglalkoztatottak számának 
nettó növekedését kell eredményeznie a felvételt megelőző tizenkét hónap átlagához viszonyítva.

 (3) A foglalkoztatottak számának nettó növekedése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azon álláshelyek 
megüresedését, amely felmondás, a  munkaképesség megváltozása, öregségi nyugdíjazás, a  foglalkoztatott 
által kezdeményezett munkaidő-csökkentés vagy kötelességszegés miatti jogszerű elbocsátás miatt történik. 
Ez a szabály nem alkalmazható az álláshely létszámleépítés következtében történt megüresedése esetén.

16. Csekély összegű közszolgáltatási támogatás

23. § (1) Egy vállalkozás és annak kapcsolt vállalkozásai részére a  360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó 
csekély összegű közszolgáltatási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: támogatás) bruttó 
támogatástartalma nem haladhatja meg az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

 (2) Nem lehet kedvezményezett az  a  vállalkozás, amely a  támogatást a  360/2012/EU bizottsági rendelet 1.  cikk 
(2) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

 (3) A támogatás nem halmozható ugyanazon közszolgáltatáshoz kapcsolódó más ellentételezéssel, függetlenül attól, 
hogy ez az ellentételezés uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak minősül-e.

 (4) Az (1) bekezdés szerinti felső határ tekintetében a támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az azt 
megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell 
figyelembe venni.

 (5) A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély 
összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

 (6) A támogatás kedvezményezettjének a (3)–(5) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására 
alkalmas módon nyilatkoznia kell a  részére a  támogatás odaítélésének évében és az  azt megelőző két pénzügyi 
évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

17. Támogatáshalmozás

24. § (1) A kedvezményezett tájékoztatja a  támogatót az  e  rendelet szerint elszámolható költségekhez korábban 
odaítélt támogatásokról, és a  támogató a  (2) és (3)  bekezdés alapján figyelembe veszi a  korábbi támogatásokat  
az 5. § (1) bekezdése szerinti maximális támogatási összeg megállapításakor.

 (2) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e  rendelet szerinti támogatás abban 
az  esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, 
ha az  nem vezet a  651/2014/EU bizottsági rendeletben meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás 
túllépéséhez.

 (3) Az e  rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, 
regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.
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IV. Fejezet
A KöltségVetésI tÁmOgAtÁs leBOnyOlítÁsA

18. A költségvetési támogatás igénylésének, döntésének és elszámolásának folyamata

25. § (1) A költségvetési támogatás a  lebonyolító szerv részére – a  benyújtási határidőn belül az  erre a  célra fejlesztett 
elektronikus felületen keresztül – megküldött, cégszerűen aláírt támogatási kérelem benyújtásával igényelhető.

 (2) A támogatási kérelem benyújtási határidejét a  támogató a  lebonyolító szerv és a  Kormány honlapján, legkésőbb 
2021. április 1-jéig felhívásban közzéteszi.

 (3) A támogatási kérelem
a) a támogatást igénylő adatait,
b) a tervezett beruházás ismertetését, adatait és szöveges bemutatását,
c) a támogatást igénylő egyéb beruházásaira vonatkozó adatokat,
d) az igényelt támogatás mértékét,
e) a támogatás célját és formáját,
f ) az elszámolható költségekre vonatkozó adatokat és
g) a kérelem benyújtásának időpontját
tartalmazza.

 (4) A támogatási kérelemhez csatolni kell az  e  rendeletben meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. 
A  támogató a  támogatási kérelem elbírálásához szükséges további információk, adatok, iratok benyújtását is 
előírhatja.

26. § (1) A támogatási kérelmet a  támogatási döntés-előkészítés keretében a  lebonyolító szerv formai szempontból 
megvizsgálja.

 (2) Ha a  támogatás igénylője a  támogatási kérelmet hibásan vagy hiányosan nyújtotta be, és azok jellegüknél fogva 
pótolhatóak, a  lebonyolító szerv nyolcnapos határidő kitűzésével – a  hibák, hiányosságok egyidejű megjelölése 
mellett – hiánypótlásra szólítja fel a támogatás igénylőjét.

 (3) A hiánypótlást a támogatás igénylője a kérelem benyújtására meghatározott felületen nyújtja be. Ha a hiánypótlás 
teljesítésére biztosított határidő utolsó napja olyan napra esik, amelyen a  lebonyolító szervnél a  munka szünetel, 
a hiánypótlás benyújtási határideje a következő munkanapon jár le.

 (4) A határidőn túl beérkezett hiánypótlást a  támogató nem köteles figyelembe venni, a  kérelem tartalmi értékelése 
ebben az esetben a rendelkezésre álló dokumentumok alapján történik.

27. § (1) A formai szempontból megfelelő támogatási kérelmet a lebonyolító szerv a támogatónak megküldi.
 (2) A támogató a támogatási kérelem tartalmát a következő szakmai szempontok szerint vizsgálja:

a) a támogatási kérelem indokoltsága, célja, részletes szakmai tartalma, komplexitása,
b) a fejlesztés fenntarthatóságának és várható társadalmi hatásának az igénylő általi bemutatása,
c) a fejlesztés eredményeként bővített, korszerűsített üzletnek és üzlethelyiségnek a  Településképi Arculati 

Kézikönyvnek való megfelelés bemutatása,
d) a településen és a környező településeken működő üzletek számának, a napi fogyasztási cikkek hozzáférési 

lehetősége,
e) a vállalt szolgáltatás nyújtása esetén, az üzlet helye szerinti településen élőknek a vállalt szolgáltatáshoz való 

hozzáférésének bemutatása,
f ) a támogatott tevékenység komplexitása, ha a  támogatás igénylője egyéb szolgáltatások biztosítását 

is vállalja, ideértve az  egyetemes postai szolgáltatás nyújtásában való közreműködést, a  közösségi tér 
kialakítását vagy a gyógyszerek forgalmazását.

 (3) A tartalmi vizsgálat során a támogató a lebonyolító szerven keresztül a támogatás igénylőjéhez további kérdéseket 
intézhet, és dokumentumokat kérhet be. A megkeresésben meg kell jelölni a válaszadás, illetve a dokumentumok 
biztosításának határidejét. Az  e  bekezdés szerinti megkeresés során a  támogatás igénylője indokolt esetben 
legfeljebb egy alkalommal módosíthatja a kérelmét.

28. § (1) A támogatási kérelemről a tartalmi vizsgálatra és a támogatási keretösszegre figyelemmel a támogató – a benyújtási 
határidő lejártától számított négy hónapon belül – hoz támogatási döntést, amelyről a lebonyolító szerven keresztül 
tájékoztatja a támogatás igénylőjét.
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 (2) A támogató döntésében eltérhet a  támogatási kérelemtől, a  vállalható szolgáltatások és a  vállalt szolgáltatás 
folytatásához szükséges körülmények kialakításához kapcsolódó támogatási tevékenységekkel összefüggésben.

 (3) A kérelmező a döntésről való tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 napon belül a támogatói okirat kiadásához 
szükséges dokumentumokat, adatokat a támogatónak címezve a lebonyolítói szervnek megküldi.

 (4) A megítélt támogatás összegéig támogatási előleg nyújtható. A  támogatás folyósítására a  támogatói okirat 
hatálybalépését követő 15 napon belül kerül sor.

29. § (1) A támogatói okiratban – az Ávr.-ben és e rendeletben meghatározottak mellett – meg kell határozni
a) a kedvezményezett vállalását a  támogatással érintett üzlet üzemeltetését a  támogatott tevékenység  

– ide nem értve a 4. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott tevékenység – megvalósításától számított 
legalább öt évig (fenntartási időszak),

b) az üzlet olyan nyitvatartási idejét, ami igazodik a településen élők igényeihez,
c) az alapvető napi fogyasztási cikkekre vonatkozó forgalmazási feltételeket, ideértve a  minimális cikkszámot, 

az elérhető árukra vonatkozó minőségi és mennyiségi alapfeltételeket,
d) ha a  kedvezményezett a  támogatási kérelmében egyéb szolgáltatás biztosításáról vagy közösségi tér 

kialakításáról is nyilatkozott, a  kedvezményezett annak biztosítására, illetve megvalósítására vonatkozó 
kötelezettségét,

e) a költségvetési támogatás III. Fejezet szerinti jogcímét.
 (2) Az (1)  bekezdés a)  pontja szerinti fenntartási időszak számításánál, a  fenntartási idő kezdő időpontja  

a  3.  § b)  pontja szerinti támogatás esetén az  üzlet üzemeltetésének a  kereskedelmi hatóság általi nyilvántartásba 
vétel, engedélyköteles tevékenység esetén a működési engedély kiadásának az időpontja.

19. A támogatás elszámolása

30. § (1) A felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat végző vállalkozó által kiállított számla csak 
akkor fogadható el, ha a  vállalkozó és a  kedvezményezett személye nem tekinthető partner-, illetve kapcsolódó 
vállalkozásnak.

 (2) A költségvetési támogatás tekintetében az olyan költségek számolhatók el, amelyek
a) a támogatott tevékenység megvalósításához nélkülözhetetlenek, ahhoz közvetlenül kapcsolódnak,
b) a kedvezményezettnél ténylegesen felmerült költségként keletkeznek, és amelyek teljesülése számviteli 

bizonylattal igazolható és ellenőrizhető, valamint
c) – a (6) bekezdésben foglaltak kivételével – e rendelet hatálybalépésének napjától a támogatási tevékenység 

befejezésének a támogatói okiratban meghatározott időpontjáig keletkeztek.
 (3) A 4.  § (2)  bekezdés e)  pontja szerinti költségvetési támogatás esetén a  beszámolóhoz csatolni kell a  munkáltatót 

terhelő közterhek megfizetését igazoló dokumentumot.
 (4) A 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szükséges eszközök beszerzése esetén kizárólag új állapotú eszközre fordított 

támogatási összeg számolható el.
 (5) A beszámolóhoz az  Ávr.-ben meghatározottak szerinti szakmai beszámolót kell csatolni, amely megfelelő 

részletességgel és dokumentáltan tartalmazza a támogatott tevékenység megvalósulását.
 (6) Regionális beruházási támogatás, energiahatékonysági célú beruházási támogatás, valamint megújuló 

energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetében támogatás csak abban az  esetben nyújtható,  
ha a támogatott beruházás megkezdésére a támogatási kérelem benyújtásáig nem került sor.

 (7) A (6) bekezdés alkalmazásában a beruházás megkezdésének napja:
a) építési munka esetén az  építési naplóba történő első bejegyzés vagy az  építésre vonatkozó első 

visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja,
b) tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén

ba) a vállalkozás általi első jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés napja,
bb) – a  ba)  alpont szerinti megrendelés hiányában – az  arra vonatkozóan megkötött, jogilag kötelező 

érvényűnek tekintett szerződés létrejöttének a napja,
bc) – a ba) alpont szerinti megrendelés és a bb) alpont szerinti szerződés hiányában – a beruházó által 

aláírással igazolt átvételi nap az  első beszerzett gép, berendezés, anyag vagy termék szállítását 
igazoló okmányon,

c) létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás időpontja vagy
d) az a)–c) pont közül több pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont
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azzal, hogy nem tekintendő a beruházás megkezdésének a földterület megvásárlása, ha az nem képezi a beruházás 
elszámolható költségét, valamint az előkészítő munka költségének felmerülése.

31. § (1) A kedvezményezettnek a  teljes, a  támogatási tartalmat bemutató beszámolót legkésőbb a  megvalósítási időszak 
végét követő tizenöt naptári napon belül kell benyújtania a lebonyolító szervnek.

 (2) Az Ávr.- ben meghatározottak szerint a beszámolóhoz csatolni kell a beszámoló által érintett időszakban felmerült, 
a  támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló számviteli bizonylatokról készített 
összesítőt. Az összesítő tartalmazza az elszámolás részét képező költséget igazoló számviteli bizonylatok sorszámát, 
típusát (így különösen számla, bérkifizetési összesítő, számlakivonat), a kiállításának keltét, a teljesítésének dátumát, 
a  gazdasági esemény rövid leírását, nettó összegét, bruttó összegét, a  támogatás terhére elszámolt összeget, 
a számviteli bizonylat kiállítójának nevét, adószámát, a pénzügyi teljesítés időpontját, valamint a kedvezményezett 
képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy aláírását.

 (3) A lebonyolító szerv a  támogatás felhasználását a  kedvezményezett által benyújtott számlák, bizonylatok és 
dokumentumok alapján ellenőrzi. Indokolt esetben az ellenőrzés során további dokumentumok, számlák, számviteli 
bizonylatok is bekérhetők.

 (4) Ha az  (1) és (2)  bekezdés szerinti ellenőrzés alapján szükséges, a  lebonyolító szerv – legfeljebb egy alkalommal –  
8 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel a kedvezményezettet.

 (5) Ha a kedvezményezett a részére teljesített előleggel történő beszámolási kötelezettségének – a hiánypótlási felhívás 
ellenére – nem tett eleget, a  lebonyolító értesítése alapján a  támogató dönt a  kedvezményezett visszafizetési 
kötelezettségéről.

V. Fejezet
zÁró rendelKezéseK

20. Hatályba léptető rendelkezések

32. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

21. Az Európai Unió jogának való megfelelés

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

alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013.12.24., 1. o.),
b) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének az  általános gazdasági érdekű 

szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 
2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.) és

c) a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187, 
2014.6.26., 1. o.) I. és II. fejezete, valamint 13–14., 22., 32–33., 38. és 41. cikke

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 63/2021. (II. 12.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok 
megállapításáról szóló 500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

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

1. §  A veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 
500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a  továbbiakban: 
veszélyhelyzet) ideje alatt a  magyar hatóság által kiállított, Magyarország területén hatályos, lejáró hivatalos 
okmányok – ideértve különösen a  forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényességi idejét, illetve 
a  veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a  járványügyi készültségről szóló 2020. évi 
LVIII. törvény 89. § (1) bekezdése szerint meghosszabbított érvényességű okmányokat is –, valamint a közreműködő 
intézmény által kiállított, diákigazolványra való jogosultságról szóló igazolások a  veszélyhelyzet megszűnését 
követő 60 napig érvényesek.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 64/2021. (II. 12.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes egyszerűsített közjegyzői eljárási szabályokról szóló 
732/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

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

1. §  A veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes egyszerűsített közjegyzői eljárási szabályokról szóló 
732/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A.  § (1) Az  1.  § szerinti közjegyzői okirat elkészítése során az  ügyérték megállapításának alapjául kizárólag 
az  állami kamattámogatással érintett lakáscélú fogyasztói hitel-, illetve kölcsönszerződésben meghatározott, 
folyósítani kívánt kölcsön összege szolgál, a  jelzálogszerződésben foglalt biztosított követelés összege vagy 
az  önálló zálogjog alapításához kapcsolódó szerződésben meghatározott követelés összege az  ügyérték 
megállapítása során nem vehető figyelembe.
(2) A  közjegyző az  okiratról a  közjegyzői okirat elkészítésével egyidejűleg köteles hivatalból elektronikus hiteles 
kiadmányt kiállítani, és azt a  fél és a  hitelező részére megküldeni. A  közjegyzői okirat elkészítéséért fizetendő 
munkadíj, költségátalány és készkiadás díja magában foglalja az  okiratról készített és az  okiratkészítés során 
kiállított elektronikus hiteles kiadmány díját is.”

2. §  Az R. a következő 3. §-sal egészül ki.
„3.  § E  rendeletnek a  veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes egyszerűsített közjegyzői eljárási szabályokról 
szóló 732/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 64/2021. (II. 12.) Korm. rendelettel módosított 1. §-át 
2021. január 1-jét követően a  hitelező által a  közjegyző rendelkezésére bocsátott írásbeli tervezet tekintetében is 
alkalmazni kell.”
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3. §  Az R. 1.  §-ában az „a hitelezőnek” szövegrész helyébe az „a – félnek vagy az  eljárás egyéb résztvevőjének nem 
minősülő – hitelezőnek” szöveg lép.

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

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

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 2/2021. (II. 12.) MvM rendelete
a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként 
felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók 
Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes 
szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a  közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi 
CXXXII. törvény 44. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14.  § (1)  bekezdés 11.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 20.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, 107.  §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel, továbbá 
109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az  évenként felvehető 
hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a  külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre 
történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet 
(a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) minden év június 30-ig felhívást tesz 
közzé honlapján a  kormánytisztviselőket vagy köztisztviselőket foglalkoztató szervek részére, hogy jelöljék meg 
a következő tanévre vonatkozó beiskolázási igényeiket az államtudományi és közigazgatási, valamint a nemzetközi 
és európai közszolgálati felsőoktatás szakjai tekintetében. A  beiskolázási igényeket a  felhívásban meghatározott 
határidőn belül elektronikus úton kell benyújtani a miniszter részére a beiskolázandó személyek számának, továbbá 
a  szak, a  képzés szintje, munkarendje és a  finanszírozási forma megjelölésével. A  miniszter az  igényeket szakok, 
szakirányok, a  képzés szintje, munkarendje és a  finanszírozási forma szerint összesítve beiskolázási tervet készít, 
melyet eljuttat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) részére.”

2. §  Az R. 7. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A nappali munkarendben folyó katasztrófavédelem alapképzés önköltséges képzései esetén nem felvételi követelmény 
az alkalmassági vizsgálat, valamint a tisztjelölti jogviszony létesítésére és fenntartására vonatkozó nyilatkozat.”

3. §  Az R. 9. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A  katasztrófavédelem alapképzési szak tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány levelező munkarendben 
folyó, önköltséges képzésére az  önkormányzati tűzoltóságok, a  létesítményi tűzoltóságok és az  önkéntes tűzoltó 
egyesületek szaktevékenységet ellátó tagjai jelentkezhetnek. A  jelentkezés további feltétele, hogy a  jelentkező 
rendelkezzen alapfokú tűzoltó szakmai végzettséggel.”

4. §  Az R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13.  § (1) A  (2)  bekezdésben meghatározott képzések részidős (levelező munkarendű) közszolgálati ösztöndíjas 
képzési formájára a felsőoktatási felvételi tájékoztatóban meghatározott létszámban csak
a) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
b) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény,
c) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény,
d) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 
XLII. törvény,
e) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény,
f ) a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény,
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g) a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény,
h) az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény vagy
i) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény
hatálya alá tartozó foglalkoztatási jogviszonnyal vagy egyéb központi költségvetési szervnél foglalkoztatási 
jogviszonnyal rendelkezők jelentkezhetnek.
(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott képzések a következők:
a) közigazgatás-szervező alapképzés,
b) közigazgatási mesterképzés,
c) államtudományi osztatlan mesterképzés,
d) kormányzás és vezetés mesterképzés,
e) fejlesztéspolitikai programmenedzsment mesterképzés, valamint
f ) kiberbiztonsági mesterképzés.
(3) A jelentkező az (1) bekezdésben meghatározott foglalkoztatási jogviszony fennállását a jelentkezési kérelemhez 
csatolt, a munkáltató által kiállított dokumentummal igazolja.
(4) A  (2)  bekezdésben meghatározott képzések esetében a  hallgatói jogviszony létesítésének feltétele 
az (1) bekezdésben meghatározott foglalkoztatási jogviszony fennállása.”

5. §  Az R. a következő 29. §-sal egészül ki:
„29.  § E  rendeletnek a  közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában 
az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, 
a  Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a  külföldi hallgatók Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 
1/2013.  (I.  8.) KIM rendelet módosításáról szóló 2/2021. (II. 12.) MvM rendelettel megállapított rendelkezéseit első 
alkalommal a 2021/2022. tanévre vonatkozó általános felsőoktatási felvételi eljárásban kell alkalmazni.”

6. §  Az R.
a) 4/A.  §-ában a „szeptember 20-ig terjeszti a  Kormány elé” szövegrész helyébe az „a Kormány elé terjeszti” 

szöveg,
b) 5.  §-ában az „október 10-ig” szövegrész helyébe az „a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség 

teljesítéséhez szükséges időben” szöveg,
c) 8.  § (4)  bekezdésében és 9.  § (7)  bekezdésében a „képzésére” szövegrész helyébe a „támogatott képzésére” 

szöveg,
d) 9/A. §-ában a „rendészeti alapképzési szak igazgatásrendészeti” szövegrész helyébe a „rendészeti alapképzési 

szak bevándorlási, igazgatásrendészeti” szöveg,
e) 11.  § (2)  bekezdésében a  „katonai üzemeltetés, a  katonai logisztika, valamint a  katonai gazdálkodás” 

szövegrész helyébe a „katonai infokommunikáció, valamint a katonai logisztika” szöveg,
f ) 12. § (1) bekezdésében a „mesterképzési szakra a Magyar Honvédség felderítő szakmai számú olyan tisztje” 

szövegrész helyébe a „Magyar Honvédség felderítő szakmai számú olyan altisztje és tisztje” szöveg,
g) 4/A. alcím címében a „karára” szövegrész helyébe a „karaira” szöveg
lép.

7. §  Hatályát veszti az R.
a) 2. §-ában az „augusztus 15-ig” szövegrész,
b) 3. §-ában a „minden év augusztus 31-ig” szövegrész,
c) 4/A.  §-ában a  „szeptember 10-ig”, a  „szeptember 15-ig”, a  „közigazgatás-fejlesztésért felelős” és 

az „(a továbbiakban: miniszter)” szövegrész,
d) 5. §-ában a „szeptember 30-ig” és az „Oktatási Hivatalt, és az” szövegrész,
e) 12. § (1) bekezdésében az „az előmeneteli tervek alapján” szövegrész,
f ) 20. §-a.

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

  dr. gulyás gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter
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Az emberi erőforrások minisztere 7/2021. (II. 12.) EMMI rendelete
egyes miniszteri rendeleteknek az egyes törvényeknek nyilvántartásokkal és elektronikus ügyintézéssel 
összefüggő módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6.  §, valamint a  2. és 3.  melléklet tekintetében az  egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 
védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló  
13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosítása

1. §  A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet 
(a továbbiakban: R1.) 9. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  egészségi alkalmassági vizsgálatot végző szerv az  EESZT útján értesíti a  közúti közlekedési nyilvántartó 
szervet az  egészségi alkalmassági vélemény adatairól. Ha az  elektronikus adattovábbítás és adatfeldolgozás 
sikertelen volt, a vizsgálatot végző szerv papír alapú igazolást állít ki a vizsgált személy számára.
(7) A vizsgálatot végző szerv az egészségi alkalmassági véleményen a személyazonosító adatokat a vizsgált személy 
által bemutatott, személyazonosításra alkalmas okmány adataival egyezően tölti ki.”

2. §  Az R1. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. A közúti járművezetők elsősegélynyújtási ismeretei megszerzésének igazolásáról szóló  
31/1992. (XII. 19.) NM rendelet módosítása

3. §  A közúti járművezetők elsősegélynyújtási ismeretei megszerzésének igazolásáról szóló 31/1992. (XII. 19.) 
NM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 13. §-a szerinti elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését a Magyar Vöröskereszt 
fővárosi, megyei szervezetei az 1. melléklet szerinti tartalommal igazolják.”

4. §  Az R2. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti iskolai végzettséget tanúsító okiratot Magyar Vöröskereszt fővárosi, megyei szervezete 
részére kell bemutatni, amely ennek alapján a  mentesülés tényét megállapítja és azt a  2.  melléklet szerinti 
tartalommal igazolja.”

5. §  Az R2. a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A.  § A  Magyar Vöröskereszt fővárosi, megyei szervezete a  sikeres elsősegélynyújtási vizsga teljesítésének vagy 
a vizsga alóli mentesülés megállapításának napján elektronikus úton értesíti a közúti közlekedési nyilvántartó szervet
a) sikeres vizsga esetén a  Magyar Vöröskeresztről szóló 1993. évi XL. törvény (a  továbbiakban: MV tv.) 2.  § 
(1b) bekezdés a) és b) pontjában,
b) mentesülés esetén az MV tv. 2. § (1b) bekezdés a) pontjában és c) pont cb) alpontjában
foglalt adatokról.”

6. § (1) Az R2. Melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (2) Az R2. a 3. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

3. Záró rendelkezések

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

  dr. Kásler miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a 7/2021. (II. 12.) emmI rendelethez
„2. melléklet a 13/1992. (VI. 26.) NM rendelethez

Az egészségügyi alkalmassági vélemény adattartalma

 1. Az  egészségügyi szolgáltató neve, címe és az  egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük 
nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló EüM rendelet szerint kapott kilencjegyű 
azonosító.

 2. A  vizsgált személy családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, ideje, anyja születési 
családi és utóneve, állandó lakóhelye.

 3. A vizsgált személy személyazonosságát igazoló okmány típusa, száma.
 4. Az alkalmassági csoport.
 5. A korábbi járművezetésre jogosító okmány száma és az abban megtalálható korlátozások/feltételek.
 6. Az alkalmassági vizsgálat eredménye (ALKALMATLAN, ALKALMAS, ALKALMAS feltétellel, korlátozással).
 7. A legközelebbi orvosi vizsgálat időpontja (év, hónap, nap).
 8. A kiállítás helye, ideje.
 9. Az orvos neve, orvosi bélyegzője, elektronikus adatátadás esetén bélyegzőszáma.
10. Az egészségi alkalmassági vélemény azonosítója.
11. Az egészségi alkalmassági vizsgálat célja.
12. Az egészségi alkalmassági vizsgálat típusa (ELŐZETES, IDŐSZAKOS, SORON KÍVÜLI).
13. A  következő tájékoztatás: „Ezt a  véleményt – ha a  véleményt nem a  vizsgált személy választott háziorvosa 

állította ki – az alkalmassági vizsgálatot végző orvos a vizsgálat elvégzését követő 15 napon belül megküldi 
a vizsgált személy választott háziorvosának.” ”

2. melléklet a 7/2021. (II. 12.) emmI rendelethez
„1. melléklet a 31/1992. (XII. 19.) NM rendelethez

Magyar Vöröskereszt Nyt. szám:
…………… Megyei Szervezete ……………

IGAZOLÁS
a közúti járművezető jelöltek

elsősegélynyújtási ismereteinek megszerzéséről

Igazoljuk, hogy

név: ……………………………
születési név: ……………………………
anyja neve: ………………………………………
születési helye és ideje: …………………………
a Magyar Vöröskereszt vizsgabizottsága előtt a közúti elsősegélynyújtási ismeretekből sikeres vizsgát tett.
Sikeres vizsga időpontja: ……………………………

Kelt: …………………………

…………………………………………………… 

Magyar Vöröskereszt vizsgabizottság elnöke”
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3. melléklet a 7/2021. (II. 12.) emmI rendelethez
„2. melléklet a 31/1992. (XII. 19.) NM rendelethez

Magyar Vöröskereszt Nyt. szám:
…………… Megyei Szervezete ……………

IGAZOLÁS
a közúti járművezető jelöltek

elsősegélynyújtási vizsgakötelezettség alóli mentesülésről

Igazoljuk, hogy

név: ……………………………
születési név: ……………………………
anyja neve: ………………………………………
születési helye és ideje: …………………………
a közúti járművezetők elsősegélynyújtási ismeretei megszerzésének igazolásáról szóló 31/1992. (XII. 19.) 
NM  rendelet 2.  § (1)  bekezdésében foglaltak szerinti végzettségét (szakképzettségét, szakképesítését) tanúsító 
okiratot bemutatta, amely alapján az elsősegélynyújtási vizsgakötelezettsége alól mentesül.

Kelt: …………………………

…………………………………………………… 

Magyar Vöröskereszt fővárosi/……………………… megyei szervezete”

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 8/2021. (II. 12.) ITM rendelete
egyes közlekedési képzésekkel összefüggő, a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos szabályokról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 18. alpontjában,
a 2. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 13. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 19. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,  a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116.  § 
18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A közúti járművezetők, közúti közlekedési szakemberek képzése és vizsgáztatása

1. § (1) A  közúti járművezetők és a  közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 
szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet)
a) 10. § (1) bekezdés a) pontjában,
b) 10. § (5) bekezdésében,
c) 11. § (6) és (7) bekezdésében, valamint
d) 14. § (1) bekezdésében
meghatározott határidő a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet 
(a továbbiakban: veszélyhelyzet) időtartama alatt a  közúti közlekedésről szóló törvény szerinti vizsgaközpont 
előtt megindított, a  folyamatban lévő eljárások tekintetében – a  (3)  bekezdés szerinti kivétellel – 180 nappal 
meghosszabbodik.

 (2) Ha a  gyakorlati vizsga letételéhez a  GKM rendelet 11.  § (5)  bekezdésében feltételként meghatározott vezetői 
engedély megszerzésétől számított, és a sikeres elméleti vizsga megszerzésére rendelkezésre álló kétéves határidő 
a  veszélyhelyzet időtartama alatt vagy annak megszűnését követő 15 napon belül jár le, a  vizsgázó legkésőbb 
a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. naptól számított 180 napon belül tehet gyakorlati vizsgát.
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 (3) Az  (1) és (2)  bekezdés nem alkalmazható, amennyiben a  határidő meghosszabbítására a  veszélyhelyzet 
megszűnésével kapcsolatos egyes közlekedési képzésekkel összefüggő szabályokról szóló 19/2020. (VI. 17.) 
ITM rendelet szerint már sor került.

2. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzése, 
vizsgáztatása

2. § (1) A  vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és 
vizsgáztatásának, a  vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a  képzési engedély kiadásának, 
továbbá a  vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet (a továbbiakban: 
NFM rendelet)
a) 17. § (1) bekezdésében,
b) 17. § (2) bekezdésében,
c) 21. § (4) bekezdésében, valamint
d) 31. § (5) és (6) bekezdésében
meghatározott határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig meghosszabbodik, ha az a veszélyhelyzet 
időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napon belül jár le.

 (2) Ha az  NFM rendelet 18.  § (8)  bekezdése szerint engedélyezett halasztás a  veszélyhelyzet időtartama alatt vagy 
a  veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napon belül jár le, a  halasztás a  veszélyhelyzet megszűnését követő 
60. napig meghosszabbodik.

 (3) Ha az  NFM rendelet 22.  § (1)  bekezdése szerinti alapvizsga érvényességi ideje a  veszélyhelyzet időtartama alatt 
vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napon belül jár le, az érvényességi idő a veszélyhelyzet megszűnését 
követő 90. napig meghosszabbodik.

 (4) Ha az  NFM rendelet 35/A.  § (3)  bekezdésében, 35/b.  § (4)  bekezdésében, valamint 35/C.  § (3)  bekezdésében 
az  elővizsga érvényességi ideje a  veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a  veszélyhelyzet megszűnését követő 
15 napon belül jár le, az elővizsga érvényességi ideje az alapvizsgáig, de legfeljebb a veszélyhelyzet megszűnését 
követő 90. napig meghosszabbodik.

 (5) Az NFM rendelet 2. mellékletében foglalt „Időszakos oktatásra, valamint időszakos vizsgára kötelezett munkavállalók 
és az időszakos oktatás rendje” című táblázat 3–11. sorában meghatározott munkakörök esetében a veszélyhelyzet 
miatt elmaradt időszakos oktatásokat a  következő időszakos oktatás keretében, de legfeljebb a  veszélyhelyzet 
megszűnését követő 60 napon belül kell megtartani, ide nem értve azonban a  2020. évi oktatási ütemtervben 
szereplő, de elmaradt időszakos oktatásokat, amelyek pótlására nem kerül sor.

 (6) Az  (5)  bekezdésben megjelölt munkavállalók esetén a  veszélyhelyzet miatt elmaradt időszakos oktatás 
– az NFM rendelet 27. § (1) bekezdése tekintetében – nem minősül elmulasztott oktatásnak.

 (7) Az  (1)–(4)  bekezdés nem alkalmazható, amennyiben a  határidő meghosszabbítására a  veszélyhelyzet 
megszűnésével kapcsolatos egyes közlekedési képzésekkel összefüggő szabályokról szóló 19/2020. (VI. 17.) 
ITM rendelet szerint már sor került.

3. A hajózási képesítések

3. § (1) A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet
a) 5. § (7) bekezdésében a vizsga megkezdésére,
b) 7. § (5) bekezdésében a javítóvizsga letételére,
c) 3. számú melléklet 1.  pontjában a  sikeres vizsga alapján kiállított bizonyítvány érvényességi idejeként, 

valamint
d) 7. számú melléklet 2.3.1. pontjában a gyakorlati vizsga letételére
meghatározott határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő 180. napig meghosszabbodik, ha az a veszélyhelyzet 
időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napon belül jár le.

 (2) Az  (1)  bekezdés nem alkalmazható, amennyiben a  határidő meghosszabbítására a  veszélyhelyzet megszűnésével 
kapcsolatos egyes közlekedési képzésekkel összefüggő szabályokról szóló 19/2020. (VI. 17.) ITM rendelet szerint már 
sor került.
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4. Záró rendelkezések

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

  dr. Palkovics lászló s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 55/2021. (II. 12.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – Horváth 
Attila györgyöt kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté, és megbízom Magyarország pretoriai 
nagykövetségének a vezetésével, valamint Magyarországnak a Szváziföldi Királyságban, a Namíbiai Köztársaságban, 
a  Zimbabwei Köztársaságban, a  Lesothói Királyságban, a  botswanai Köztársaságban, a  Zambiai Köztársaságban, 
a Mauritiusi Köztársaságban, a Madagaszkári Köztársaságban és a Malawi Köztársaságban való képviseletével.

budapest, 2020. április 17.

  Áder jános s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

budapest, 2020. április 22.

  szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/01665-2/2020.

A köztársasági elnök 56/2021. (II. 12.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
dorogi sándort kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté, és megbízom Magyarország biskeki 
nagykövetségének a vezetésével.

budapest, 2020. szeptember 21.

  Áder jános s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

budapest, 2020. szeptember 23.

  szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/03738-2/2020.
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A köztársasági elnök 57/2021. (II. 12.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
tóth  Katalin rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem Magyarország 
limai nagykövetségének vezetésére, valamint Magyarországnak a  bolíviai Többnemzetiségű Államban való 
képviseletére kapott megbízása alól.

budapest, 2020. december 9.

  Áder jános s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

budapest, 2020. december 15.

  szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/00334-3/2020.

A köztársasági elnök 58/2021. (II. 12.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
mátis  Viktor rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – Magyarország ankarai nagykövetségének a  vezetésére 
kapott megbízása érintetlenül hagyása mellett – felmentem Magyarországnak az  Afganisztáni Iszlám 
Köztársaságban való képviseletére kapott megbízása alól.

budapest, 2020. december 9.

  Áder jános s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

budapest, 2020. december 15.

  szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/04633-2/2020.
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A köztársasági elnök 59/2021. (II. 12.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére  – 
Fazekas  Béla rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – Magyarország iszlámábádi nagykövetségének 
a vezetésére kapott megbízása érintetlenül hagyása mellett – megbízom Magyarországnak az Afganisztáni Iszlám 
Köztársaságban való képviseletével.

budapest, 2020. december 9.

  Áder jános s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

budapest, 2020. december 15.

  szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/04632-2/2020.

A köztársasági elnök 60/2021. (II. 12.) KE határozata
határozott időre szóló rendkívüli követ és meghatalmazott miniszteri kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
dr.  Fülöp  zsoltot 2021. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő időtartamra kinevezem rendkívüli 
követté és meghatalmazott miniszterré.

budapest, 2020. december 21.

  Áder jános s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

budapest, 2020. december 29.

  szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/04644-2/2020.
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A köztársasági elnök 61/2021. (II. 12.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
domján lászlót kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté.

budapest, 2021. január 18.

  Áder jános s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

budapest, 2021. január 26.

  szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/00223-2/2021.

A köztársasági elnök 62/2021. (II. 12.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
Belánszky-demkó zsoltot kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté.

budapest, 2021. január 27.

  Áder jános s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

budapest, 2021. január 29.

  szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/00478-2/2021.
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A köztársasági elnök 63/2021. (II. 12.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 90.  §-a alapján – az  Országos bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel 
dr. Puskás Csillát 2021. április 15-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

budapest, 2021. február 3.

  Áder jános s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00592-2/2021.

A köztársasági elnök 64/2021. (II. 12.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel dr. Kovács Csaba róbertet 2021. június 10-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

budapest, 2021. február 3.

  Áder jános s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00592-3/2021.

A köztársasági elnök 65/2021. (II. 12.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel dr. Bucskó Istvánt 2021. augusztus 22-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

budapest, 2021. február 3.

  Áder jános s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00592-4/2021.
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A köztársasági elnök 66/2021. (II. 12.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel némethné dr. sebestyén Atalát 2021. augusztus 22-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

budapest, 2021. február 3.

  Áder jános s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00592-5/2021.

A köztársasági elnök 67/2021. (II. 12.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel dr. sághy máriát 2021. augusztus 23-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

budapest, 2021. február 3.

  Áder jános s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00592-6/2021.

A köztársasági elnök 68/2021. (II. 12.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Pecze Balázst 
2021. február 12. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

budapest, 2021. február 3.

  Áder jános s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00592-7/2021.
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A köztársasági elnök 69/2021. (II. 12.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Bencze-Bózsár 
stellát 2021. február 15. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

budapest, 2021. február 3.

  Áder jános s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00592-8/2021.

A köztársasági elnök 70/2021. (II. 12.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Csatár miklós Imrét 
2021. február 15. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

budapest, 2021. február 3.

  Áder jános s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00592-9/2021.

A köztársasági elnök 71/2021. (II. 12.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Kern Viktóriát 
2021. február 15. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

budapest, 2021. február 3.

  Áder jános s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00592-10/2021.
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A köztársasági elnök 72/2021. (II. 12.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. rácz gyöngyvér 
gabriellát 2021. február 15. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

budapest, 2021. február 3.

  Áder jános s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00592-11/2021.

A köztársasági elnök 73/2021. (II. 12.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. répássy Andrea 
Katalint 2021. február 15. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

budapest, 2021. február 3.

  Áder jános s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00592-12/2021.

A Kormány 1048/2021. (II. 12.) Korm. határozata
a Vidékfejlesztési Kormánybizottságról

 1.  A  Kormány a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 9.  § (1)  bekezdése szerinti 
kormánybizottságként létrehozza a Vidékfejlesztési Kormánybizottságot.

 2.  A Vidékfejlesztési Kormánybizottság célja, hogy az Európai Unió közös agrárpolitikájának kereteit jelentősen kitágító 
hazai fejlesztési források és a  kapcsolódó uniós források nemzetstratégiai céljainkhoz illeszkedő felhasználása 
révén történelmi mértékben erősítse a magyar mezőgazdaságot és élelmiszeripart, az agráriumhoz közvetlenül és 
közvetve kapcsolódó iparágakat, térségeket és közösségeket. Ezáltal
a) versenyképessé és vonzóvá tegye a magyar agráriumot,
b) olyan fejlesztések megvalósulását ösztönözze, amelyek a  legmodernebb technológiák minél szélesebb 

körben való alkalmazását is elősegítik,
c) maradéktalanul érvényesítse a  fenntartható fejlődés követelményeit a  hazai mezőgazdasági fejlesztések 

során,
d) európai léptékben is megerősítse a magyar közép- és felsőfokú agrárképzést,
e) nemzeti önellátó képességünk helyreállítása révén hozzájáruljon Magyarország szuverenitásának egy 

évtizede tartó erősödéséhez,
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f ) bővítse a  nagyvárosokon kívül élő honfitársaink életlehetőségeit, hozzájárulva a  magyar vidék 
elnéptelenedésének megállításához, a vidéki Magyarország megtartó erejének helyreállításához,

g) ösztönözze és támogassa Magyarország Kárpát-medencei szellemi és gazdasági szerepének megerősítését.
 3.  A Vidékfejlesztési Kormánybizottság a 2. pontban meghatározott célok elérése érdekében

a) kialakítja hazánk tíz évre szóló mezőgazdasági, vidékfejlesztési és élelmiszeripari stratégiáját,
b) meghatározza az a) pont szerinti stratégiák megvalósításához szükséges intézkedéseket,
c) gondoskodik arról, hogy az  agráriumra szánt hazai és kapcsolódó európai uniós fejlesztési források 

felhasználása során az elsődleges cél a b) pont szerinti intézkedések megvalósítása legyen.
 4.  A Vidékfejlesztési Kormánybizottságot a miniszterelnök vezeti.
 5.  A Vidékfejlesztési Kormánybizottság munkájában részt vesz

a) az agrárminiszter,
b) a  felsőoktatási modellváltással és az  új fenntartói modell működésével kapcsolatos kormányzati feladatok 

koordinációjáért felelős kormánybiztos,
c) az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos,
d) a  mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság által ellátott 

állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos.
 6.  A Vidékfejlesztési Kormánybizottság titkára a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára.
 7.  A pénzügyminiszter a Vidékfejlesztési Kormánybizottság ülésén meghívottként vesz részt.
 8.  A Vidékfejlesztési Kormánybizottság munkáját az Agrárminisztérium segíti.
 9.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1049/2021. (II. 12.) Korm. határozata
az egykori szlovák ajkú evangélikus gyülekezet templomának felújításával kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány a  Magyarországon élő nemzetiségek felkarolásában, anyagi támogatásában, széles körű jogainak erősítésében és 
az anyanyelven való megnyilvánulás színtereinek kiépítésében való szerepvállalása fokozása érdekében
 1.  támogatja az  egykori szlovák ajkú evangélikus gyülekezet ingatlan-nyilvántartás szerint budapest, belterület 

34637/0/A/107 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az 1081 budapest, Rákóczi út 57. szám alatt található 
templomának (a továbbiakban: Ingatlan) – az  Országos Szlovák Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
általi – felújítását és az Ingatlan nemzetiségi kulturális funkciókkal történő bővítését;

 2.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  miniszterelnök általános helyettese bevonásával – gondoskodjon 
az 1. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében 700 350 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 
2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 
2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű 
előirányzatok alcím, 7. Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre 
jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
 3.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  miniszterelnök általános helyettese bevonásával – gondoskodjon 

az  1.  pontban foglalt cél megvalósítása érdekében 700 350 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a  2022. évi 
központi költségvetés Miniszterelnökség fejezetében;

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: a 2022. évi központi költségvetés tervezése során
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 4.  felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét, hogy az  1.  pontban foglalt cél megvalósítása érdekében, 
a  2.  pontban meghatározott forrás terhére 700 000 000 forint támogatási összegben adjon ki támogatói okiratot 
az Önkormányzat mint kedvezményezett részére;

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: a 2. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követő 30 napon belül

 5.  felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét, hogy az  1.  pontban foglalt cél megvalósítása érdekében 
a  2022.  évben módosítsa a  4.  pont alapján az  Önkormányzat mint kedvezményezett részére kiadott támogatói 
okiratot a 3. pont szerinti forrás terhére további 700 000 000 forint összegben;

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: a 3. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 6.  felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 1. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében készítsen 
előterjesztést a Kormány részére az Önkormányzat által megvalósítandó beruházás nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé és beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánítása érdekében.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2021. március 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 5/2021. (II. 12.) ME határozata
helyettes államtitkárok felmentéséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228. § (2) bekezdés b) pontja alapján – az agrárminiszter 
javaslatára –

belánszky-Demkó Zsoltot – más fontos megbízatására tekintettel – és

Gyüre Anitát,

az Agrárminisztérium helyettes államtitkárait e tisztségükből

2021. február 15-ei hatállyal

felmentem.

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

A miniszterelnök 6/2021. (II. 12.) ME határozata
helyettes államtitkár felmentéséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228. § (2) bekezdés b) pontja alapján – az emberi erőforrások 
miniszterének javaslatára – 

dr. Csiki Zoltánt, az Emberi Erőforrások Minisztériuma helyettes államtitkárát e tisztségéből – más fontos megbízatására 
tekintettel – 

2021. február 12-ei hatállyal 

felmentem.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

Helyreigazítás 

A Magyar Közlöny 2021. február 10-én megjelent 20. számának 695. oldalán közzétett Ab Tü. határozat megjelölése 
helyesen: 
Az Alkotmánybíróság teljes ülésének 1002/2021. (II. 10.) Ab Tü. határozata 
az Alkotmánybíróság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1004/2020. (IV. 30.) Ab Tü. határozat módosításáról


	A Kormány 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelete
	a koronavírus elleni védettség igazolásáról

	A Kormány 61/2021. (II. 12.) Korm. rendelete
	a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 
284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 62/2021. (II. 12.) Korm. rendelete
	a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról

	A Kormány 63/2021. (II. 12.) Korm. rendelete
	a veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 64/2021. (II. 12.) Korm. rendelete
	a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes egyszerűsített közjegyzői eljárási szabályokról szóló 732/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

	A Miniszterelnökséget vezető miniszter 2/2021. (II. 12.) MvM rendelete
	a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel kü

	Az emberi erőforrások minisztere 7/2021. (II. 12.) EMMI rendelete
	egyes miniszteri rendeleteknek az egyes törvényeknek nyilvántartásokkal és elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó módosításáról

	Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 8/2021. (II. 12.) ITM rendelete
	egyes közlekedési képzésekkel összefüggő, a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos szabályokról

	A köztársasági elnök 55/2021. (II. 12.) KE határozata
	rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

	A köztársasági elnök 56/2021. (II. 12.) KE határozata
	rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

	A köztársasági elnök 57/2021. (II. 12.) KE határozata
	rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

	A köztársasági elnök 58/2021. (II. 12.) KE határozata
	rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

	A köztársasági elnök 59/2021. (II. 12.) KE határozata
	rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

	A köztársasági elnök 60/2021. (II. 12.) KE határozata
	határozott időre szóló rendkívüli követ és meghatalmazott miniszteri kinevezésről

	A köztársasági elnök 61/2021. (II. 12.) KE határozata
	rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

	A köztársasági elnök 62/2021. (II. 12.) KE határozata
	rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

	A köztársasági elnök 63/2021. (II. 12.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 64/2021. (II. 12.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 65/2021. (II. 12.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 66/2021. (II. 12.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 67/2021. (II. 12.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 68/2021. (II. 12.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 69/2021. (II. 12.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 70/2021. (II. 12.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 71/2021. (II. 12.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 72/2021. (II. 12.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 73/2021. (II. 12.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A Kormány 1048/2021. (II. 12.) Korm. határozata
	a Vidékfejlesztési Kormánybizottságról

	A Kormány 1049/2021. (II. 12.) Korm. határozata
	az egykori szlovák ajkú evangélikus gyülekezet templomának felújításával kapcsolatos intézkedésekről

	A miniszterelnök 5/2021. (II. 12.) ME határozata
	helyettes államtitkárok felmentéséről

	A miniszterelnök 6/2021. (II. 12.) ME határozata
	helyettes államtitkár felmentéséről
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