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Kormányrendeletek

A Kormány 127/2021. (III. 13.) Korm. rendelete
az egészségügyi tevékenység végzésének veszélyhelyzeti szabályairól
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 4. § és az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 110. § (2) és
(3) bekezdésében foglaltaktól eltérően az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben részt vevő személy
(a továbbiakban: jelölt) önállóan végezhet egészségügyi tevékenységet mindazon kompetenciák tekintetében,
melynek gyakorlására a tutora igazolása alapján felhatalmazást szerzett.
(2) A kompetenciák elsajátítása az alábbi szinteken történik:
a)
„A” szint: az adott tevékenységet, beavatkozást a jelölt saját indikáció alapján, önállóan végzi,
b)
„B” szint: az adott tevékenységet, beavatkozást a jelölt saját indikáció alapján, önállóan, szakorvosi
szupervízió mellett végzi,
c)
„C” szint: az adott tevékenységet, beavatkozást a jelölt szakorvossal történt kötelező, előzetes megbeszélés
alapján önállóan végzi,
d)
„D” szint: az adott tevékenységet, beavatkozást a jelölt szakorvos személyes irányítása alapján, a szakorvos
utasítása szerint végzi, vagy
e)
„E” szint: az adott tevékenységet, beavatkozást a jelölt a szakorvos személyes irányítása alapján, vele együtt
végzi.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a szupervízió keretében a jelölt a végzett tevékenységről utólag – sürgős
esetben haladéktalanul – tájékoztatja a szakorvost.

2. §		
Az 1. § (1) bekezdése szerinti kompetenciák körét és az „Igazolás a veszélyhelyzet alatt történő önálló egészségügyi
tevékenység végzéséről” című dokumentumot az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Országos Kórházi
Főigazgatóság honlapján közzé kell tenni.
3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

4. §

(1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény
hatályvesztéséig meghosszabbítja.
(2) Ez a rendelet 2021. május 23-án hatályát veszti.

5. §		
A munkaerő-kölcsönzés egészségügyi szolgáltatókra irányadó veszélyhelyzeti szabályairól szóló 91/2021. (II. 27.)
Korm. rendelet a következő 3. §-sal egészül ki:
„3. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény
hatályvesztéséig meghosszabbítja.
(2) Ez a rendelet 2021. május 23-án hatályát veszti.”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 128/2021. (III. 13.) Korm. rendelete
a gyermek gondozására, nevelésére tekintettel járó egyes egészségbiztosítási és családtámogatási
ellátásokra való jogosultságok meghosszabbításáról
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) Az e rendelet hatálybalépésének napján
a)
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 42/A. §-a,
42/E. §-a, 42/F. §-a, 42/G. §-a vagy 50. §-a alapján a gyermekgondozási díjra vagy
b)
a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.)
ba)
20. §-a, 20/A. §-a, 20/B. §-a vagy 22. §-a alapján a gyermekgondozást segítő ellátásra vagy
bb)
23. §-a alapján gyermeknevelési támogatásra
fennálló jogosultságot 2021. április 7-ig továbbra is fennállónak kell tekinteni, és az ellátást a 2021. április 7-ig eső
naptári napokra folyósítani kell.
(2) Az (1) bekezdés alapján fenntartott jogosultság esetén más, az (1) bekezdés a) és b) pontjában felsorolt további
ellátás vagy támogatás nem vehető igénybe.
(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően
a)
a gyermekgondozási díjra az Ebtv. 42/G. §-a alapján fennálló jogosultság megszűnik az Ebtv. 42/G. §
(3) bekezdés f ) pontja szerinti esetben,
b)
a gyermekgondozást segítő ellátásra a Cst. 20/A. §-a alapján fennálló jogosultság megszűnik a Cst. 20/A. §
(1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozat visszavonásával.

2. §		
A gyermekgondozási díjra az Ebtv. 42/G. §-a alapján fennálló jogosultság, valamint a gyermekgondozást
segítő ellátásra a Cst. 20/A. §-a alapján fennálló jogosultság esetében 2021. április 7-ig nem kell vizsgálni,
hogy a nagyszülő a gyermeket saját háztartásában neveli, gondozza-e.
3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

4. §

(1) A Kormány e rendelet hatályát 2021. április 8-ig meghosszabbítja.
(2) Ez a rendelet 2021. április 8-án hatályát veszti.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 129/2021. (III. 13.) Korm. rendelete
a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes
intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti intézkedés uniós jogi állami támogatási
szabályokkal való összeegyeztethetőségéről szóló 640/2020. (XII. 22.) 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 koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes
intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti intézkedés uniós jogi állami támogatási
szabályokkal való összeegyeztethetőségéről szóló 640/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Az átmeneti támogatás támogatástartalma a 2021. évben végződő adóévben – a Korm. rendelet 3. §-a
szerinti vállalkozó esetében a 2021. évben kezdődő adóévben – alkalmazandó önkormányzati rendeletben
megállapított adómérték (a továbbiakban: általános adómérték) és az 1%-os adómérték (a továbbiakban:
csökkentett adómérték) különbözetének szorzatával egyező összeg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatástartalmat a vállalkozó számára a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
(a továbbiakban: Htv.) 52. § 41. pontja szerinti székhelye és a Htv. 52. § 31. pontja szerinti telephelye szerinti
önkormányzati adóhatóság a 2021. évben végződő – a Korm. rendelet 3. §-a szerinti vállalkozó esetében
a 2021. évben kezdődő – adóévről szóló adóbevallás benyújtását követő hónap utolsó napjáig visszaigazolja.
(3) Ha a vállalkozó az elsődleges mezőgazdasági termelési ágazatban vagy a halászati és akvakultúra-ágazatban is
folytat tevékenységet, az egyes ágazatokra eső átmeneti támogatás arányát annak alapján kell megállapítani, hogy
az adott ágazatban folytatott tevékenységből származó árbevétel milyen arányt képviselt a vállalkozó 2021. évi
árbevételén belül.
(4) Ha az átmeneti támogatásként nyújtott egyedi támogatás támogatástartalma meghaladja a 100 000 eurónak
megfelelő forintösszeget, vagy a (3) bekezdés szerinti tevékenységre eső átmeneti támogatás támogatástartalma
meghaladja a 10 000 eurónak megfelelő forintösszeget, az önkormányzati adóhatóság a (2) bekezdésben
meghatározott határnapot követő második hónap utolsó napjáig megküldi az állami adó- és vámhatóság részére
az egyedi támogatásnak az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról
és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. melléklete
szerinti adatait.
(5) Az állami adó- és vámhatóság a (2) bekezdésben meghatározott határnapot követő harmadik hónap utolsó
napjáig továbbítja a (4) bekezdés szerinti adatokat az állami támogatások európai uniós versenyszempontú
vizsgálatáért felelős szervezet részére a közlemény 4. szakasza szerinti közzététel céljából.”
2. §		
Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A vállalkozónak (kedvezményezettnek) és az adóhatóságnak az átmeneti támogatással kapcsolatos minden
iratot a kedvezmény igénybevételét követő tíz évig meg kell őriznie.”
3. §		
Az R.
a)
3. § (1) bekezdésében az „európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.)”
szövegrész helyébe az „Atr.” szöveg,
b)
4. § (1) és (5) bekezdésében az „a 800 000” szövegrész helyébe az „az 1 800 000” szöveg,
c)
4. § (2) bekezdésében a „100 000” szövegrész helyébe a „225 000” szöveg,
d)
4. § (3) és (5) bekezdésében a „120 000” szövegrész helyébe a „270 000” szöveg
lép.
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4. §		
Hatályát veszti az R.
a)
1. § (2) és (3) bekezdése,
b)
3., 4. és 5. alcíme.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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IX. Határozatok tára

A Kormány 1126/2021. (III. 13.) Korm. határozata
a 2021. évre halasztott Birkózó Európai Kontinens Olimpiai Kvalifikációs Verseny járműveinek az autóbusz
forgalmi sáv használatáról
1. A Kormány
a)
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Magyar Birkózó Szövetség bevonásával, a 2021-re
halasztott Birkózó Európai Kontinens Olimpiai Kvalifikációs Verseny ideje alatt az autóbusz forgalmi sávon
a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 36. § (8) bekezdés b) pont
bf ) alpontja alapján az autóbusz forgalmi sáv használatára jogosult járműveket kijelölje, és részükre
az 1. melléklet szerinti igazolást és matricát kiadja;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2021. évre halasztott Birkózó Európai Kontinens Olimpiai Kvalifikációs Verseny befejezését
követő 10. napig folyamatosan
b)
visszavonja a 2020. évi Birkózó Európai Kontinens Olimpiai Kvalifikációs Verseny megrendezése érdekében
szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1030/2020. (II. 12.) Korm. határozat 7. és 8. pontját, valamint
az 1. mellékletét.
2. Az 1. pont a) alpontja szerinti járművek megjelölésére szolgáló jelzést (matricát), annak a járművön történő rögzítési
módját, a jelzés viselésére jogosító igazolás tartalmát és használatának ellenőrzését az 1. melléklet tartalmazza.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1126/2021. (III. 13.) Korm. határozathoz
Az érintett járművek megjelölésére szolgáló jelzés (matrica), annak a járművön történő rögzítési
módja, a jelzés viselésére jogosító igazolás tartalma és használatának ellenőrzése
A kijelölt járművek megjelölésére szolgáló jelzést az 1. ábra tartalmazza.
1.1. Kivitel: öntapadó matrica
1.2. Elhelyezés: a jármű elején és a hátulján
1.3. Ha a jármű szélvédőjén helyezik el:
Méretek: szélesség 10 cm
		
magasság 10 cm
1.4. Ha a jármű egyéb részén helyezik el:
Méretek: szélesség 30 cm
		
magasság 20 cm

AUTÓBUSZ FORGALMI SÁV HASZNÁLATÁRA
JOGOSULT JÁRMŰ

sorszám
1. ábra
2. Az 1. pontban meghatározott jelzést a jármű első és hátsó részén úgy kell elhelyezni, hogy megfeleljen a közúti
járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.)
KöHÉM rendelet 97. §-a rendelkezéseinek.
3. A jelzés (matrica) járműre történő felhelyezésre jogosító igazolás tartalma:
„Az autóbusz forgalmi sáv használatára jogosító igazolás”
3.1. Járműadatok:
rendszám
gyártmány
típus
3.2. A forgalmi engedély száma
3.3. Az igazolás kiállításának kelte
3.4. A kiállító aláírása
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3.5. A kiállító bélyegzőjének helye
3.6. Az igazolás érvényessége (év, hónap, nap)
3.7. Az 1. pontban meghatározott jelzés (matrica) színes lenyomata
4. Az igazolás használatának ellenőrzése:
Az igazolás és a jelzés (matrica) használatát a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 44. § (2) bekezdése
szerint a rendőrség ellenőrzi.

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
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honlapon érhető el.

