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Kormányrendeletek

A Kormány 160/2021. (IV. 1.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről szóló
112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a Pénzügyi Békéltető Testület eljárása során
a veszélyhelyzet idején érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről szóló
154/2021. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről szóló 112/2021. (III. 6.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 42. §-sal egészül ki:
„42. § Ha polgári vagy közigazgatási perben, ideértve a perorvoslati eljárásokat is, a bíróság tárgyalást tart
a szigorított védekezés megszűnését követően, a tárgyalást – ha annak a feltételei fennállnak – a járványügyi
intézkedések betartása mellett személyes jelenléttel is megtarthatja. Ha tárgyalás személyes jelenléttel nem
tartható meg, a bíróság a tárgyalást a 22. § (3) bekezdésének alkalmazásával tartja meg.”
2. §		
Az R.
a)
1. §-ában az „április 5-e” szövegrész helyébe az „április 19-e” szöveg,
b)
38. § (2) bekezdésében az „április 5-ét” szövegrész helyébe az „április 19-ét” szöveg
lép.
3. §		
A Pénzügyi Békéltető Testület eljárása során a veszélyhelyzet idején érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések
újbóli bevezetéséről szóló 154/2021. (III. 27.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében az „április 5-e” szövegrész helyébe
az „április 19-e” szöveg lép.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 10/2021. (IV. 1.) BM rendelete
a belügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 16/2013. (V. 9.) BM rendelet
módosításáról
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi
CXIII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018.
(V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladatés hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel
egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
A belügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 16/2013. (V. 9.) BM rendelet 6. §-a
a következő g) és h) ponttal egészül ki:
(A hivatásos katasztrófavédelmi szervek honvédelmi feladataik teljesítése során)
„g) a honvédelmi intézkedési terv alapján végzik a polgári védelmi szervezetek létrehozásával, mozgósításával,
alkalmazásával kapcsolatos tervezési, szervezési feladatokat, valamint végzik a polgári védelmi szervezetek
irányítását, továbbá
h) az éves költségvetési tervezéssel együtt éves készletképzési tervet készítenek.”
2. §		
A belügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 16/2013. (V. 9.) BM rendelet
a következő II/A. Fejezettel egészül ki:

„II/A. FEJEZET
A POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK HONVÉDELMI FELADATAI ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS
KÉSZLETKÉPZÉS SZABÁLYAI
8/A. § (1) A polgári védelmi szervezeteket úgy kell létrehozni, hogy a fegyveres összeütközések időszakában
alkalmasak legyenek a lakosság életének megóvására, az életben maradás feltételeinek biztosítására, a speciális
polgári védelmi feladatok végrehajtására.
(2) A polgári védelmi szervezetek létszámát a fegyveres összeütközések időszakában az ország fegyveres védelmi
tervével összhangban – a település lakosságszámának függvényében – ki kell egészíteni
a) 250 000 lakos felett legalább 7000 fővel,
b) 100 001–250 000 lakos esetén legalább 750 fővel,
c) 50 001–100 000 lakos esetén legalább 500 fővel,
d) 10 001–50 000 lakos esetén legalább 300 fővel,
e) 2001–10 000 lakos esetén legalább 60 fővel.
(3) A központi polgári védelmi szervezeteket Budapest főváros polgári védelmi szervezetébe beosztottak
létszámának terhére, a területi polgári védelmi szervezeteket a megyeszékhelyek polgári védelmi szervezetébe
beosztottak létszámának terhére, a munkahelyi polgári védelmi szervezeteket a gazdálkodó szervezet telephelye
szerinti település polgári védelmi szervezetébe beosztottak létszámának terhére kell megalakítani.
(4) Honvédelmi érdekből kijelölt létfontosságú rendszerelemek esetében fegyveres összeütközések időszakára
a kijelölt létfontosságú rendszerelemet üzemeltető gazdálkodó szervezet székhelyén vagy telephelyén munkahelyi
polgári védelmi szervezetet kell létrehozni.
(5) Csak a felkészített, megfelelő védőfelszereléssel és munkaeszközzel ellátott személy kötelezhető polgári védelmi
szolgálat ellátására.
(6) A háború áldozatainak védelmére vonatkozó Genfben 1949. augusztus 12-én kötött Egyezmények I. és
II. kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 1989. évi 20. törvényerejű rendelet I. SZÁMÚ MELLÉKLET
16. cikke alapján a polgári védelmi szervezet tagja ruházatán nemzetközi megkülönböztető jelként narancssárga
alapon kék színű egyenlő oldalú háromszöget visel.
8/B. § (1) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv a fegyveres összeütközés idejére a honvédelemről és a Magyar
Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvényben
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meghatározott polgári védelmi feladatok végrehajtása érdekében valamennyi – települési, járási, megyei vagy
fővárosi szintű – közigazgatási egység részére általános polgári védelmi tervet, továbbá valamennyi polgári védelmi
szervezet részére mozgósítási tervet készít.
(2) Az általános polgári védelmi tervek elkészítése során biztosítani kell, hogy azok összhangban legyenek
a veszélyelhárítási tervekkel, valamint a fővárosi, megyei védelmi bizottságok honvédelmi intézkedési terveivel.
(3) A polgári védelmi szervezet mozgósítási készenléti ideje lehet
a) gyors készenlétű (12 órán belül),
b) rövid készenlétű (24 órán belül) vagy
c) hosszú készenlétű (72 órán belül).
(4) A polgári védelmi szervezetek mozgósítása, valamint a meghatározott feladatok végrehajtása érdekében
biztosítani kell a polgári védelmi szervezetek személyi állományát, technikai eszközeit, anyagi ellátását.
8/C. § A polgári védelmi feladatokkal összefüggő készletképzés tervezésekor figyelembe kell venni az alábbiakat:
a) a készletképzési terv a feladat nagyságrendjével, tartalmával, végrehajtásának formájával, anyagszükségletének
mértékével arányos készletek megalakítására, folyamatos szinten tartására, tárolására és állagának megóvására
irányul,
b) a készletképzést erőforrás, cél, valamint életciklus szerint kell tervezni,
c) a készletképzés alapvető feladatait a honvédelmi intézkedési terv alapján kell végrehajtani, a várható
szükségleteknek megfelelő mennyiségű és minőségű szakanyag felhalmozását, tárolását, lépcsőzését, a felhasznált
anyagi készletek utánpótlását, a kivont anyagok kezelését összefüggő módon kell tervezni,
d) a készletszintek folyamatos fenntartását, a felhasznált készleteknek a szükségletekhez igazodó pótlását ütemterv
szerint kell megszervezni,
e) az ellátási és készletezési előírások figyelembevételével kell tervezni az anyagi készletek nyilvántartását, tárolását,
karbantartását, szavatossági időn belüli cseréjét,
f ) fegyveres összeütközések időszakában a polgári védelmi szervezetek alkalmazásának biztosítása érdekében
a készletképzési tervben meghatározott készletet kell biztosítani.”
3. §		
A belügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 16/2013. (V. 9.) BM rendelet 9. §-a
a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv vezetője a honvédelmi intézkedési tervét a belügyminiszter feladatkörét
érintő honvédelmi feladatokról szóló 16/2013. (V. 9.) BM rendelet módosításáról szóló 10/2021. (IV. 1.) BM rendelet
hatálybalépését követő 90 napon belül felülvizsgálja, szükség szerint módosítja, és jóváhagyásra felterjeszti
a belügyminiszternek.
(4) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv a 8/B. § (1) bekezdése szerinti általános polgári védelmi tervet és
mozgósítási tervet, valamint a 8/C. § szerinti készletképzési tervet 2022. április 1-jéig készíti el.”
4. §		
A belügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 16/2013. (V. 9.) BM rendelet III. Fejezete
a következő 10. §-sal egészül ki:
„10. § Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, a fegyveres összeütközések időszakában végrehajtandó polgári
védelmi feladatokkal összefüggő felkészítés és a polgári védelmi szervezetek alkalmazása során a katasztrófák
elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 23–45. §-át és 47–54. §-át kell megfelelően
alkalmazni.”
5. §		
Hatályát veszti a belügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 16/2013. (V. 9.)
BM rendelet 6. § e) pontjában a „továbbá” szövegrész.
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter
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A honvédelmi miniszter 11/2021. (IV. 1.) HM rendelete
egyes légügyi tárgyú honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról
A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 3. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben
eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró innovációért és technológiáért felelős miniszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel
egyetértésben a következőket rendelem el:

1. Az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről szóló
16/1998. (X. 28.) HM–EüM együttes rendelet módosítása
1. §

(1) Az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről szóló 16/1998. (X. 28.)
HM–EüM együttes rendelet (a továbbiakban: R1.) 117. § (1) bekezdése a következő IX. ponttal egészül ki:
(A légijármű szerelő szakszolgálati engedély az alábbi szakterületek ellátására jogosít:)
„IX. pilóta nélküli légijármű rendszerek.”
(2) Az R1. 117. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A VIII. szakterülethez az ejtőernyő rendszerek üzemben tartásához kapcsolódó tevékenységek tartoznak.
(7) A IX. szakterülethez a pilóta nélküli légijármű rendszerek üzemben tartásához kapcsolódó tevékenységek
tartoznak.”

2. §		
Az R1. 119. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szerelő szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó rendelkezik
a) középfokú szakirányú szakképzettséget igazoló, államilag elismert tanintézetben 1996 előtt szervezett szakirányú
képzés elvégzését igazoló, legalább középfokú végzettséggel és a katonai légügyi hatóság által elfogadott
szakirányú képzés elvégzését igazoló, vagy
b) ejtőernyő rendszerek esetében legalább középfokú iskolai végzettséggel és a katonai légügyi hatóság által
jóváhagyott képzés elvégzését igazoló képesítő
okirattal.”
3. §

(1) Az R1. 128. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ellenőri repülőműszaki szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó felsőfokú szakirányú
végzettséggel, pilóta nélküli légijárművek esetében felsőfokú végzettséggel és szakirányú tanfolyami végzettséggel
rendelkezik, továbbá az állományilletékes parancsnok a pályázót az állami légijárművek üzemben tartásának
bármely szakterületén ellenőrzési vagy oktatási intézményben oktatói feladatra kijelölte.”
(2) Az R1. 128. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a pályázó nem rendelkezik az (1) bekezdés szerinti feltételekkel, az ellenőri repülőműszaki szakszolgálati
engedély kiadásának feltétele a katonai légügyi hatóság által elfogadott szakirányú középfokú végzettség és
az állami légijárművek üzemeltetése tekintetében minimum 5 év irányításra, ellenőrzésre és minősítésre jogosult
munkakörben vagy oktatásban szerzett tapasztalat.”

4. §		
Az R1.
a)
2. § j) pont C) alpont b) pontjában a „tevékenységet szervező ellenőr” szövegrész helyébe a „tevékenységet
szervező és oktató ellenőr” szöveg,
b)
117. § (1) bekezdés I. pontjában a „teljes” szövegrész helyébe a „ „C” kategória – teljes” szöveg,
c)
117. § (1) bekezdés II. pontjában a „sárkány” szövegrész helyébe a „ „B1” kategória – sárkány” szöveg,
d)
117. § (1) bekezdés III. pontjában a „hajtómű” szövegrész helyébe a „ „B1” kategória – hajtómű” szöveg,
e)
117. § (1) bekezdés IV. pontjában a „légijármű” szövegrész helyébe a „ „B” kategória – légijármű” szöveg,
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f)
g)
h)
i)
j)

117. § (1) bekezdés V. pontjában a „légijármű” szövegrész helyébe a „ „B2” kategória – légijármű” szöveg,
117. § (1) bekezdés VI. pontjában a „légijármű” szövegrész helyébe a „ „B2” kategória – légijármű” szöveg,
117. § (1) bekezdés VII. pontjában a „légijármű” szövegrész helyébe a „ „B3” kategória – légijármű” szöveg,
117. § (1) bekezdés VIII. pontjában az „ejtőernyő” szövegrész helyébe az „ „E” kategória – ejtőernyő” szöveg,
129. §-ban az „ellenőri szakszolgálat ellátására” szövegrész helyébe a „repülőműszaki földi szakszemélyzet
ellenőrzésére, felügyeletére” szöveg

lép.

2. Az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének képzéséről szóló 5/2003. (II. 1.) HM rendelet
módosítása
5. §		
Az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének képzéséről szóló 5/2003. (II. 1.) HM rendelet 5. §-a a következő
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdése alapján kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt, valamint az egészségügyről
szóló 1997. évi CLIV. törvény 228. § (1) bekezdése alapján elrendelt egészségügyi válsághelyzet ideje alatt
a tanfolyam távoktatásban is megtartható.”

3. Az állami repülések céljára kijelölt légterekben végrehajtott repülések szabályairól szóló
3/2006. (II. 2.) HM rendelet módosítása
6. §		
Az állami repülések céljára kijelölt légterekben végrehajtott repülések szabályairól szóló 3/2006. (II. 2.) HM rendelet
(a továbbiakban: R2.) 22. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A katonai légügyi hatóság vezetője engedélyezi a katonai légügyi hatóság személyi állománya tagjának
az állami légijármű fedélzetén való tartózkodását, ha az szolgálati feladatai ellátásához szükséges.”
7. §		
Az R2.
a)
58. § (1) bekezdésében az „az MH Összhaderőnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP)” szövegrész
helyébe az „a Magyar Honvédség Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP)” szöveg,
b)
58. § (4) bekezdésében, valamint 83. § (1) bekezdés b) pontjában az „MH ÖHP” szövegrész helyébe
az „MHP” szöveg és
c)
58. § (5) bekezdésében, valamint 60. §-ában az „MH összhaderőnemi parancsnok” szövegrész helyébe
az „MHP parancsnok” szöveg
lép.

4. Záró rendelkezés
8. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
		
		

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

A miniszterelnök 18/2021. (IV. 1.) ME határozata
főiskolai rektor megbízásáról
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (8) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva
– az innovációért és technológiáért felelős miniszternek a fenntartó kezdeményezésére tett előterjesztésére –
dr. Sebestyén Józsefet a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán
– a 2021. április 1-jétől 2026. március 31-éig terjedő időtartamra –
a rektori teendők ellátásával megbízom.
		

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.

