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Kormányrendeletek

A Kormány 308/2021. (VI. 7.) Korm. rendelete
az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről
szóló 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi
és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló
570/2020. (XII. 9.) 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. Az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes
kérdésekről szóló 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
Az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló
530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet] 4. § (1) bekezdésében
a „veszélyhelyzet” szövegrész helyébe a „veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben
kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet)” szöveg lép.
2. §

(1) Hatályát veszti az 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében az „– a 2. § figyelembevételével –”
szövegrész.
(2) Hatályát veszti az 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 2. §-a.

2. A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról,
valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet
módosítása
3. §		
Hatályát veszti a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról,
valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 2. §-a
és 9. alcíme.

3. Záró rendelkezések
4. §		
Ez a rendelet 2021. június 15. napján lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 309/2021. (VI. 7.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt egy részszakma megszerzésére irányuló eltérő szabályokról
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 30. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően,
a 2020. december 31. napján hatályos rendelkezések szerint indított 31 621 02 azonosító számú aranykalászos gazda
részszakképesítés tekintetében nem feltétele a komplex szakmai vizsgára bocsátásnak, hogy a képzésben részt vevő
érvényes vezetői engedéllyel rendelkezzen.
2. §

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

3. §

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

4. §		
Hatályát veszti a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet
a)
1. § 15. pontja,
b)
1. § 27. pontja,
c)
1. § 52. pontja,
d)
1. § 66. pontja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 310/2021. (VI. 7.) Korm. rendelete
az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásáról
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint önfoglalkoztatók egyszeri kompenzációs támogatására
jogosult az a személy, aki
a)
az 1. melléklet szerinti főtevékenységet folytat,
b)
a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet] alapján nem minősül kifizetőnek,
c)
a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 14. §-a szerinti bértámogatás igénybevételére nem jogosult, és
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d)

vállalja, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő két hónapig a vállalkozását nem
szünteti meg és nem szünetelteti.
(2) Az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásának mértéke a garantált bérminimum egyhavi összegével egyezik
meg, amelyet – a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint – támogatásként kell folyósítani.
(3) Tényleges főtevékenységnek e rendelet alkalmazásában azt a tevékenységet kell érteni, amelyből az (1) bekezdés
szerinti jogosultnak az e rendelet vagy a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban
a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.
2. §

(1) Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal nyolc munkanapon belül
határozatban dönt az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatására való jogosultságról, és a támogató döntéssel
egyidejűleg intézkedik a támogatás összegének folyósításáról.
(2) Az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatása a Magyarország 2021. évi központi költségvetésről szóló
2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 4. Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási
Alap cím, 15. Munkahely-megtartási program alcím terhére nyújtható.

3. §

(1) Az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatása az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret
a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i,
C(2020) 1863 final számú európai bizottsági közlemény [módosította: C(2020) 2215 számú közlemény, 2020. április 3.,
C(2020) 3156 számú közlemény, 2020. május 8., C(2020) 4509 számú közlemény, 2020. június 29., C(2020)
7127 számú közlemény, 2020. október 13., C(2021) 564 számú közlemény, 2021. január 28.] 3. 10. szakasza szerinti
támogatást tartalmaz.
(2) Az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásával kapcsolatban keletkezett minden iratot a támogatási döntés
meghozatalát követő tíz évig kell megőrizni.

4. §

(1) Az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatása a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról,
valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény és annak végrehajtási rendeletei szerinti
támogatásnak minősül.
(2) Az 1. § szerint támogatott az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásának teljes összegét bevételként tartja
nyilván.

5. §

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

6. §

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 310/2021. (VI. 7.) Korm. rendelethez
1. Az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatására a tényleges főtevékenységeként
1.1. Éttermi, mozgó vendéglátás tevékenységet,
1.2. Rendezvényi étkeztetés tevékenységet,
1.3. Italszolgáltatás tevékenységet,
1.4. Filmvetítés tevékenységet,
1.5. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése tevékenységet,
1.6. Sport és szabadidős képzés tevékenységet,
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1.7. Előadó-művészet tevékenységet,
1.8. Előadó-művészetet kiegészítő tevékenységet,
1.9. Művészeti létesítmények működtetése tevékenységet,
1.10. Múzeumi tevékenység tevékenységet,
1.11. Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése tevékenységet,
1.12. Sportlétesítmény működtetése tevékenységet,
1.13. Sportegyesületi tevékenységet,
1.14. Testedzési szolgáltatás tevékenységet,
1.15. Egyéb sporttevékenység tevékenységet,
1.16. Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenységet,
1.17. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás tevékenységet,
1.18. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységet,
1.19. Szállodai szolgáltatás tevékenységet,
1.20. Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás tevékenységet,
1.21. Kempingszolgáltatás tevékenységet,
1.22. Egyéb szálláshely szolgáltatás tevékenységet,
1.23. Utazásközvetítés tevékenységet,
1.24. Utazásszervezés tevékenységet,
1.25. M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás tevékenységet,
1.26. Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem tevékenységet,
1.27. Audio-, videoberendezés kiskereskedelme tevékenységet,
1.28. Textil-kiskereskedelem tevékenységet,
1.29. Villamos háztartási készülék kiskereskedelme tevékenységet,
1.30. Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme tevékenységet,
1.31. Könyv-kiskereskedelem tevékenységet,
1.32. Papír-, írószer-, irodaszer- és nyomtatvány-kiskereskedelem tevékenységet,
1.33. Zene-, videofelvétel kiskereskedelme tevékenységet,
1.34. Sportszer-kiskereskedelem tevékenységet,
1.35. Játék-kiskereskedelem tevékenységet,
1.36. Ruházat kiskereskedelem tevékenységet,
1.37. Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem tevékenységet,
1.38. Óra-, ékszer-kiskereskedelem tevékenységet,
1.39. Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme tevékenységet,
1.40. Használtcikk bolti kiskereskedelme tevékenységet,
1.41. Videokazetta, lemez kölcsönzése tevékenységet,
1.42. Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése tevékenységet,
1.43. Egyéb foglalás tevékenységet,
1.44. Szerencsejáték, fogadás tevékenységet, kivéve a totózó és lottózó üzemeltetése,
1.45. Szórakoztatóelektronikai cikk javítása tevékenységet,
1.46. Lábbeli, egyéb bőráru javítása tevékenységet,
1.47. Bútor, lakberendezési tárgy javítása tevékenységet,
1.48. Óra-, ékszerjavítás tevékenységet,
1.49. Egyéb személyi, háztartási cikk javítása tevékenységet,
1.50. Fodrászat, szépségápolás tevékenységet,
1.51. M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás tevékenységet,
1.52. Virág-, koszorú- és dísznövény-kiskereskedelem tevékenységet,
1.53. Oktatási intézményben működő vállalkozások esetén egyéb vendéglátás tevékenységet,
1.54. Járművezetés oktatás tevékenységet,
1.55. M.n.s. egyéb oktatás tevékenységet vagy
1.56. Oktatást kiegészítő tevékenységet
folytató jogosult.
2. Az 1. pont 1.17. alpontja szerinti tevékenységet végzőre akkor terjed ki az 1. § szerinti támogatási jogosultság,
ha a tevékenységet végző megfelel a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről
szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet szabályainak.
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3. Az 1. pont 1.25. alpontja szerinti tevékenységet végzőre akkor terjed ki az 1. § szerinti támogatási jogosultság, ha
a)
nem a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény szerinti közszolgáltatási kötelezettség
ellátását célzó közlekedési szolgáltatást végez, és
b)
a tevékenységet végző rendelkezik a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási,
valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási
tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.)
Korm. rendelet szerinti közúti személyszállítási engedéllyel.
4. Az 1. pont 1.39. alpontja szerinti tevékenységet végzőre nem terjed ki az 1. § szerinti támogatási jogosultság,
ha a tevékenységet végző az optikai és a mezőgazdasági tevékenységet tényleges főtevékenységként folytatja.
5. Az 1. pont 1.42. alpontja szerinti tevékenységet végzőre nem terjed ki az 1. § szerinti támogatási jogosultság,
ha a tevékenységet végző az építési és szerelési munkához kapcsolódó cikkek kölcsönzését tényleges
főtevékenységként végzi.
6. Az 1. pont 1.49. alpontja szerinti tevékenységet végzőre nem terjed ki az 1. § szerinti támogatási jogosultság,
ha a tevékenységet végző a kerékpárok javítása tevékenységet tényleges főtevékenységként folytatja.

A Kormány 311/2021. (VI. 7.) Korm. rendelete
a komplex felzárkózási képzésekről
A Kormány
a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés a) és h) pontjában,
a 11. § tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés e) pontjában és a szakképzésről szóló
2019. évi LXXX. törvény 123. § (2) bekezdés 30. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A komplex felzárkózási képzés
1. §

(1) A Kormány az államháztartás terhére nyújtott költségvetési támogatásból vagy európai uniós és nemzetközi
forrásból (a továbbiakban együtt: állami támogatás) megvalósuló komplex felzárkózási képzések engedélyezéséért
és ellenőrzéséért felelős szervként a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságot (a továbbiakban: Főigazgatóság)
jelöli ki.
(2) Az állami támogatásból megvalósuló komplex felzárkózási képzés az e rendeletben meghatározott követelmények
szerint folytatható.

2. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
társadalmi mobilitási kompetencia: olyan ismeretek, készségek, képességek és magatartásformák összessége,
amely a társadalmi felzárkózás eredményességéhez szükséges, ideértve a foglalkoztatáshoz szükséges
írni-olvasni tudást, a számolási, szövegértési és informatikai ismereteket, valamint a személyes, szociális,
társas és módszerjártassági készségeket.
3. §

(1) Kizárólag komplex felzárkózási képzés szervezhető, ha a képzés
a)
az állami támogatásból megvalósuló kiemelt és standard programokban, illetve projektekben folyik,
b)
legfeljebb alapfokú iskolai végzettségű vagy iskolai végzettséggel nem rendelkező, a foglalkoztatás
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 57/B. § (4) bekezdés 1. pont
a) alpontjában meghatározott, nem foglalkoztatott nagykorú személyek részére szól, és
c)
a (2) bekezdésben meghatározott céloknak megfelelő, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény
(a továbbiakban: Fktv.) szerinti oktatás és képzés mellett felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó
szolgáltatásként mobilitási mentori szolgáltatást tartalmaz.
(2) A komplex felzárkózási képzés céljai:
a)
a társadalmi mobilitási kompetencia fejlesztése, valamint az alapfokú iskolai végzettség biztosítása,
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b)

a közfoglalkoztatásra és a szociális szövetkezeti foglalkoztatásra történő felkészítés, valamint a nyílt
munkaerőpiacon történő elhelyezkedés segítése,
c)
a szakmai kompetenciák fejlesztése, valamint a részszakma vagy szakképesítés biztosítása.
(3) Regisztrált álláskereső személy komplex felzárkózási képzésben az állami foglalkoztatási szerv döntése alapján vesz részt.
4. §

(1) Komplex felzárkózási képzést az az Fktv. 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti olyan felnőttképző végezhet, amely
a)
tevékenységét az Fktv. szerinti engedély alapján végzi, és a felnőttképzési államigazgatási szerv
nyilvántartásában szerepel,
b)
képzési programjához kapcsolódóan az e rendeletben foglaltak szerint szolgáltatási programot készít, és
– a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – erre vonatkozó komplexitási igazolással rendelkezik,
c)
biztosítja a komplex felzárkózási képzéshez az 1. mellékletben meghatározott szolgáltatásokat és
a (2) és (3) bekezdésben meghatározott személyi feltételeket, és
d)
a 3. § (2) bekezdés c) pontja szerinti célból szervezett képzés esetében a képzést indokoló valós
munkaerőpiaci igényt a résztvevők legalább 25 százalékára vonatkozóan – legkésőbb a képzés gyakorlati
részének megkezdéséig – a foglalkoztatótól származó szándéknyilatkozattal igazolja, amelyben
a foglalkoztató vállalja, hogy a képzés elvégzését követően a résztvevőt foglalkoztatja (a továbbiakban:
felzárkózási képzést folytató szervezet).
(2) A komplex felzárkózási képzés személyi feltételei:
a)
a képzés résztvevőinek létszáma csoportonként legfeljebb 20 fő lehet,
b)
egy képzésben 20 fő résztvevőre egy mobilitási mentort kell foglalkoztatni.
(3) A mobilitási mentori szolgáltatásban mobilitási mentorként legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkező
személy foglalkoztatható, aki
a)
a Főigazgatóság által a 2. melléklet alapján szervezett mobilitási mentorképzést igazoltan elvégezte, és
b)
a képzésben részt vevők vonatkozásában hatósági feladatot nem lát el, valamint ugyanazon képzésen oktatói
feladatot nem végez.
(4) A Főigazgatóság mint felnőttképző komplex felzárkózási képzést az e rendelet szerint összeállított szolgáltatási
programja alapján, komplexitási igazolás nélkül végezhet.

2. A szolgáltatási program
5. §

(1) A felzárkózási képzést folytató szervezet a képzésre vonatkozó szolgáltatási programjában részletesen ismerteti
a)
az 1. mellékletben foglalt követelmények teljesítését,
b)
az e rendelet mobilitási mentori szolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseinek való megfelelést,
c)
a képzés célját és a helyi foglalkoztatási lehetőségekkel való kapcsolódását és
d)
a képzés további képzésekkel való kapcsolatát.
(2) A felzárkózási képzést folytató szervezet a szolgáltatási programot a Főigazgatóság által biztosított online
informatikai rendszerben állítja össze legkésőbb a képzés tervezett kezdési időpontja előtt tizenöt munkanappal,
kivéve a (3) bekezdésben meghatározott esetet.
(3) A felzárkózási képzést folytató szervezet a szolgáltatási programot a Főigazgatóságnak legkésőbb a képzés tervezett
kezdési időpontja előtt tíz munkanappal papír alapon vagy elektronikus formában adja át, ha a Főigazgatóság által
biztosított online informatikai rendszer műszaki okból nem érhető el.
(4) A felzárkózási képzést folytató szervezet által összeállított szolgáltatási programot a Főigazgatóság komplexitásvizsgálattal ellenőrzi, amely során az 1. mellékletben foglalt követelmények teljesülését és megfelelőségét vizsgálja.
A komplexitás-vizsgálat alapján a Főigazgatóság komplexitási igazolást állít ki, amely igazolja a szolgáltatási
program megfelelőségét és a társadalmi felzárkózási követelmények előzetes teljesülését. A komplexitási igazolás
elválaszthatatlan melléklete a jóváhagyott szolgáltatási program.
(5) A komplexitási igazolás mellékleteként véglegesített szolgáltatási program a Főigazgatóság jóváhagyása alapján
módosítható. A Főigazgatóság a szolgáltatási program módosítását az 1. mellékletben foglalt követelmények
teljesülése esetén hagyja jóvá.
(6) A Főigazgatóság a komplexitási igazolással rendelkező szolgáltatási programokról és a komplex felzárkózási
képzésekről az (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti adatokkal elektronikus nyilvántartást vezet.
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3. A mobilitási mentori szolgáltatás
6. §

(1) Komplex felzárkózási képzés kizárólag mobilitási mentori szolgáltatással folytatható, amelyet a felzárkózási képzést
folytató szervezet biztosít.
(2) A mobilitási mentori szolgáltatás a komplex felzárkózási képzési tevékenység eredményessége érdekében biztosítja
a képzés célcsoportjának folyamatos részvételét a képzésben és a képzés eredményeinek fenntartását.
(3) A mobilitási mentori szolgáltatás kiterjed a képzésben részt vevő személy társadalmi felzárkózását, munkaerőpiaci
elhelyezkedését akadályozó
a)
képzési és foglalkoztatási hiányosságok,
b)
lakhatási és egészségi problémák,
c)
mikroközösségi és családi körülmények, valamint
d)
anyagi, pénzügyi likviditási nehézségek
enyhítésére és megszüntetésére.
(4) A mobilitási mentor a képzést megelőzően felméri a (3) bekezdésben meghatározott körülményeket, amelyeket
személyenként, írásban rögzít. A felmérés eredményeként a mobilitási mentor egyéni fejlesztési tervet állít össze,
amelyben figyelembe kell venni az állami foglalkoztatási szerv által készített egyéni cselekvési terv részletes
szabályairól szóló miniszteri rendelet alapján készített dokumentumban, valamint a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló törvény szerint készített szociális diagnózis alapján javasolt szociális szolgáltatások és
gyermekjóléti alapellátások igénybevételére vonatkozó tervben foglaltakat. A mobilitási mentor a fejlesztési tervet
az egyéni cselekvési tervet és a szociális diagnózis alapján készített tervet jogszabályi előírás alapján kidolgozó
szervezetek közreműködésével állítja össze.
(5) A fejlesztési tervben meg kell határozni
a)
a lakhatási helyzet kezelése,
b)
az egészségi (mentális) állapot javítása,
c)
a közösség- és családfejlesztés,
d)
a foglalkoztatás-támogatás, valamint
e)
a felzárkózási célú kompetencia- és pályafelmérés
érdekében szükséges intézkedések lehetséges módjait, eszközeit és az intézkedések ütemezését.
(6) A fejlesztési tervben meghatározott intézkedések tekintetében meg kell jelölni az elérhető szolgáltatásokat és
annak a támogatott általi igénybevétele módját, függetlenül attól, hogy a támogató szolgáltatás a képzés keretében
vagy azon kívül biztosítható. E szolgáltatások támogatott általi igénybevételét a mobilitási mentor elősegíti, szükség
esetén az egyes szolgáltatások szolgáltatók általi összehangolásának szervezésével.
(7) A fejlesztési tervben meghatározott fejlesztési időszak időtartama legalább hat hónap.
(8) A mobilitási mentor az egyéni fejlesztési igények fejlesztési folyamat alatti változásainak megfelelően a fejlesztési
tervet rendszeresen, legalább kéthavonta írásban felülvizsgálja, és szükség szerint módosítja.
(9) A mobilitási mentori szolgáltatást a képzés befejezésének időpontjától számítva legalább két hónapig fenn kell
tartani az egyéni fejlesztési igényekhez igazodó tartalommal és ütemezéssel.
(10) A felzárkózási képzést folytató szervezet e képzéshez jogosult az állami foglalkoztatási szerv által foglalkoztatott
mentorokat díjazás ellenében igénybe venni.

4. A képzés és a mobilitási mentori szolgáltatás ellenőrzése
7. §

(1) A felnőttképzési államigazgatási szerv ellenőrzi, hogy a képzés az Fktv.-nek megfelel-e.
(2) A Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a felzárkózási képzést folytató szervezet a képzés során a mobilitási mentori
szolgáltatást a képzésre szóló komplexitási igazolásban és e rendeletben foglaltaknak megfelelően végzi-e.
(3) A felzárkózási képzést folytató szervezet a (2) bekezdés szerinti ellenőrzés során
a)
együttműködik a Főigazgatósággal, és az ellenőrzéshez – az e rendeletben foglaltak formai, tartalmi,
módszertani vizsgálatához – szükséges valamennyi információt és dokumentumot teljeskörűen
rendelkezésre bocsátja, és
b)
köteles rendelkezésre állni a Főigazgatóság által megjelölt időpontban és helyszínen.
(4) Ha a felzárkózási képzést folytató szervezet a mobilitási mentori szolgáltatást nem az e rendeletben foglaltaknak
megfelelően végzi, a Főigazgatóság a figyelmeztetést tartalmazó döntésében a felzárkózási képzést folytató
szervezetet a jogszerű állapot helyreállítására hívja fel.
(5) Ha a felzárkózási képzést folytató szervezet
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a)

a feltárt jogszabálysértést a Főigazgatóság felhívására nem szünteti meg, vagy ismételten jogszabálysértést
követ el,
b)
a (3) bekezdés a) pontja szerinti együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget,
c)
megtagadja a mobilitási mentori szolgáltatás ellenőrzéséhez szükséges információk és dokumentumok
(3) bekezdés a) pontja szerinti bemutatását,
d)
a (3) bekezdés b) pontja alapján hivatalos elérhetőségein nem áll rendelkezésre a Főigazgatóság három
egymást követő megkeresésére sem, és a kapcsolatfelvétel nem vezet eredményre,
a Főigazgatóság a felnőttképzési államigazgatási szervnél a hatósági eljárás megindítását kezdeményezi,
amiről a felzárkózási képzéshez állami támogatást nyújtó szervezetet is értesíti.

5. A Társadalmi Mobilitási Szakértői Bizottság
8. §

(1) A Főigazgatóság e rendeletben meghatározott szakmai és módszertani feladatainak ellátását szakmai tanácsadó
testületként a Társadalmi Mobilitási Szakértői Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) szakmai állásfoglalásokkal segíti.
(2) A Bizottság
a)
formai, tartalmi és alkalmazhatósági szempontból megvizsgálja és véleményezi az e rendeletben
meghatározott szakmai és módszertani feladatok ellátásához kapcsolódó útmutatókat, ajánlásokat,
b)
a Főigazgatóság felkérésére megvizsgálja és véleményezi az e rendeletben foglalt szakmai és módszertani
követelményektől való eltérések iránti kérelmeket, és szakmai állásfoglalást fogalmaz meg a követendő
eljárásra vonatkozóan,
c)
nyomon követi az e rendelet szerinti mobilitási mentori tevékenység gyakorlati megvalósítását, és
a tapasztalatok alapján fejlesztési, változtatási javaslatokat fogalmaz meg.
(3) A Bizottság öt tagból áll, akiket a Főigazgatóság vezetőjének javaslatára a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter
nevez ki két évre, a társadalmi felzárkózás által leginkább érintett szakterületek felnőttképzési és felzárkózási
szakértői tapasztalattal rendelkező képviselői közül.
(4) A Társadalmi Mobilitási Szakértői Bizottság szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályokat
a Főigazgatóság vezetője határozza meg.

6. Záró rendelkezések
9. §

(1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–4. §, az 5. § (1) és (3)–(6) bekezdése, a 6–8. §, a 10. §, valamint az 1. és 2. melléklet 2021. július 1-jén lép
hatályba.
(3) Az 5. § (2) bekezdése 2022. január 1-jén lép hatályba.

10. §

(1) A felzárkózási képzést folytató szervezet a szolgáltatási programot 2021. december 31-ig az 5. § (3) bekezdése
szerinti módon nyújtja be a Főigazgatóságnak.
(2) Az e rendelet hatálybalépésekor már folyamatban lévő, a képzés megkezdésekor hatályos jogszabályok alapján
indult
a)
komplex felzárkózási képzésekre, valamint
b)
a Széchenyi 2020 fejlesztési program keretében szervezett képzésekre
e rendelet szabályait nem kell alkalmazni, és e képzéseket 2022. december 31-ig kell befejezni.

11. §		
A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 23/D. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében
az „A Diákhitel szervezettel kötött” szövegrész helyébe az „A veszélyhelyzet következtében felvehető hallgatói
hitelszerződések kivételével a Diákhitel szervezettel kötött” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 311/2021. (VI. 7.) Korm. rendelethez
A komplex felzárkózási képzéshez biztosítandó szolgáltatások szakmai követelményei
1. A képzés megkezdése előtt biztosítandó szolgáltatások és a szolgáltatások célja
1.

2.

A

B

Szolgáltatás

Célja

Kompetenciamérés (nem kötelező a képzésben Felzárkózási célú kompetencia- és pályafelmérés a képzési
az állami foglalkoztatási szerv döntése alapján és foglalkoztatási hiányosságok azonosítására, a fejlesztési
lehetőségek felmérésére és meghatározására
részt vevő esetében)
Lakhatási felmérés és helyzetkezelés

A komplex felzárkózási képzésben részt vevő személy
fejlesztését akadályozó lakhatási korlátok felmérése,
az igénybe vehető szolgáltatások azonosítása

4.

Mentális állapotfelmérés és -fejlesztés

A komplex felzárkózási képzésben részt vevő személy
fejlesztését akadályozó mentális korlátok felmérése,
az igénybe vehető szolgáltatások azonosítása

5.

Egészségi állapotfelmérés és -fejlesztés

A komplex felzárkózási képzésben részt vevő személy
fejlesztését akadályozó egészségi korlátok felmérése,
az igénybe vehető szolgáltatások azonosítása

6.

Közösség- és családfejlesztés

7.

Tudatos pénzügykezelés

3.

A komplex felzárkózási képzésben részt vevő személy
fejlesztését akadályozó családi, mikroközösségi korlátok
felmérése, az igénybe vehető szolgáltatások azonosítása
A komplex felzárkózási képzésben részt vevő személy
fejlesztését akadályozó anyagi, pénzügyi helyzetből eredő
korlátok felmérése, az igénybe vehető szolgáltatások
azonosítása

2. Képzés alatt biztosítandó szolgáltatások
A
1.

Szolgáltatás

2.

Képzés hatékonyságának növelése

3.

Tanácsadás

3.1. Pályaorientációs tanácsadás

3.2. Elhelyezkedési tanácsadás

B

C

D

Célja

Intenzitás

Forma

Legalább heti
egy alkalommal,
összesen legalább
heti egy órás
fejlesztést
szükséges
biztosítani
a résztvevőknek
a képzésen kívül.

Egyéni formában
legalább
20 perc/fő
mennyiséget
szükséges
biztosítani
hetente

Tanulási módszerek és
technikák bemutatása és
elsajátíttatása a program
résztvevőivel csoportos és
egyéni formában
a párhuzamos felnőttképzési
feladatok hatékonyságának
elősegítése céljából.
Fejlesztési céltól függően:
azon felnőtteket, akiknél
a felnőtt- vagy szakképzésre
való felkészítés a cél,
pályaorientációs tanácsadás
keretében kell tájékoztatni
a továbblépést jelentő
képzés, majd az azt követő
foglalkoztatás lehetőségeiről,
azon felnőttek, akiknél
a képzést követő
foglalkoztatásba kerülés
a fejlesztési cél, elhelyezkedési
tanácsadással készítendők fel
a munkaerőpiaci érvényesülés
általi kihívásra.
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3. Képzést követő szolgáltatások

1.

2.

3.

A

B

C

Szolgáltatás

Célja

Intenzitás

Felnőttképzési
tanácsadás

Munkavállalás
elősegítése

Azon felnőtteket, akiknél a felnőttvagy szakképzésre való felkészítés
volt a képzés célja, a továbblépést
jelentő képzés lehetőségeiről
felnőttképzési tanácsadás keretében
kell tájékoztatni, amely a képzésbe
segítéssel zárul.
Legalább heti
A felnőttképzési tanácsadás helyett egy alkalom,
azon felnőtteknél, akiknél a képzést minimálisan
1 órában
követő foglalkoztatásba kerülés
a fejlesztési cél, a munkavállalás
elősegítését szolgáló folyamatos
támogatással biztosítandó
a munkaerőpiacra lépésük
és érvényesülésük, tartós
bennmaradásuk.

D
Fenntartási
időszak

Legalább a
képzészárást
követően
két hónapon
keresztül
szükséges
fenntartani

E
Forma

Egyéni
formában
legalább
20 perc/fő
mennyiséget
szükséges
biztosítani
hetente

2. melléklet a 311/2021. (VI. 7.) Korm. rendelethez
1. A mobilitási mentorképzés célja
1.1. A mobilitási mentorképzésben
a)
a komplex felzárkózási képzésben közreműködő,
b)
a képzésben részt vevő hátrányos helyzetű felnőtt társadalmi, gazdasági érvényesülését akadályozó
életkörülményeinek tételes és fókuszált felmérését elvégző, és
c)
a társadalmi felzárkózáshoz szükséges szolgáltatások igénybevételének ütemezett, egymásra épülő
szakaszait személyes kapcsolattartással elősegítő
szakembereket kell képezni.
1.2. A mobilitási mentorképzésben komplex segítői tevékenységre kell felkészíteni a résztvevőket. A felkészítés
során szakmai ismeretbővítést és gyakorlati tapasztalatszerzést kell biztosítani, valamint szakmai közösséget
kell létrehozni. A szakmai közösség a mobilitási mentorképzést követően – a Főigazgatóság koordinálásával –
szakmai és módszertani háttértámogatást biztosít a mobilitási mentorok és a komplex felzárkózási képzések
szervezői számára.
1.3. A mobilitási mentorképzésben a résztvevőket fel kell készíteni
a)
egyéni és csoportos fejlesztés elvégzésére,
b)
a felnőttképzési tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtására,
c)
az érintett humán, segítő, szociális, foglalkoztatási és egyéb szolgáltatók közötti együttműködés
elősegítésére, valamint e szolgáltatók tervezési, megvalósítási és dokumentálási feladataiban való
közreműködésre.
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2. A mobilitási mentorképzés szakmai követelményei
2.1. A mobilitási mentorképzésen a képzés résztvevőjének az 1. táblázatban meghatározott követelményeket kell
elsajátítania, amelyekről a gyakorlati vizsgán kell számot adni.
1. táblázat
A

B

C

D

1.

Készségek, képességek

Ismeretek

Elvárt viselkedésmódok

2.

Tájékozódik, információt
gyűjt, rendszerez és
dokumentál a hátrányos
helyzetű felnőtt lakhatási
körülményeiben jelentkező,
a felnőttképzés keretében
zajló kompetenciafejlesztési
folyamatot, ezáltal
a társadalmi státusznövekedést
nehezítő, korlátozó
körülményekről

Elfogadó és empatikus
a helyszíni tájékozódás
Felismeri a hátrányos
helyzetű felnőtt lakhatási során, tiszteletben
tartja a felnőtt
körülményeinek azon
életkörülményeinek
elemeit, amelyek
akadályozzák a fejlődést, azon elemeit, amelyeket
a társadalmi felzárkózást az érintett nem szeretne
megosztani másokkal

Képes az önálló
munkavégzésre és
a csapatmunkára is
a felnőttképzővel
való együttműködés
során, hatékonyan
alkalmazza
az asszertív
kommunikációt

3.

Tájékozódik, információt gyűjt,
rendszerez és dokumentál
a hátrányos helyzetű
egyén egészségi, mentális
állapotában fennálló,
a társadalmi státusznövelést
korlátozó tényezőkről

Felismeri a hátrányos
helyzetű felnőtt
egészségi, mentális
állapotának azon
elemeit, amelyek
akadályozzák a fejlődést,
a társadalmi felzárkózást

Elfogadó és empatikus
a helyszíni tájékozódás
során, tiszteletben
tartja a felnőtt
életkörülményeinek
azon elemeit, amelyeket
az érintett nem szeretne
megosztani másokkal

Képes az önálló
munkavégzésre és
a csapatmunkára is
a felnőttképzővel
való együttműködés
során, hatékonyan
alkalmazza
az asszertív
kommunikációt

4.

Tájékozódik, információt gyűjt,
rendszerez és dokumentál
a hátrányos helyzetű egyén
közvetlen környezetét alkotó
szűkebb közösségben és
a családjában fennálló,
a társadalmi státusznövelést
korlátozó tényezőkről

Felismeri a hátrányos
helyzetű felnőtt családi,
baráti, mikrokörnyezeti
helyzetének azon
elemeit, amelyek
akadályozzák a fejlődést,
a társadalmi felzárkózást

Elfogadó és empatikus
a helyszíni tájékozódás
során, tiszteletben
tartja a felnőtt
életkörülményeinek
azon elemeit, amelyeket
az érintett nem szeretne
megosztani másokkal

Képes az önálló
munkavégzésre és
a csapatmunkára is
a felnőttképzővel
való együttműködés
során, hatékonyan
alkalmazza
az asszertív
kommunikációt

5.

Tájékozódik, információt gyűjt,
rendszerez és dokumentál
a hátrányos helyzetű egyén
foglalkoztathatóságát
korlátozó tényezőkről,
és azonosítja az egyéni
fejlődési és a munkaerőpiaci
érvényesülés lehetőségeit

Felismeri a hátrányos
helyzetű felnőtt
foglalkoztathatóságának
azon elemeit, amelyek
akadályozzák a fejlődést,
a társadalmi felzárkózást

Elfogadó és empatikus
a helyszíni tájékozódás
során, tiszteletben
tartja a felnőtt
életkörülményeinek
azon elemeit, amelyeket
az érintett nem szeretne
megosztani másokkal

Képes az önálló
munkavégzésre és
a csapatmunkára is
a felnőttképzővel
való együttműködés
során, hatékonyan
alkalmazza
az asszertív
kommunikációt

Önállóság és felelősség
mértéke
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6.

7.

8.

Tájékozódik, információt gyűjt,
rendszerez és dokumentál
a hátrányos helyzetű
egyén iskolázottságáról,
korábbi szakmai és
munkatapasztalatairól,
pályaorientációs/
pályakorrekciós lehetőségeiről,
valamint kompetenciafelmérés
alapján összeállítja a
kompetenciafejlesztési
javaslatokat tartalmazó
lehetséges képzési és
fejlesztési irányokat

Azonosítja a hátrányos
helyzetű felnőtt
képzettségének, szakmai
előképzettségének és
tapasztalatainak azon
elemeit és hiányzó
összetevőit, amelyek
akadályozzák a fejlődést,
a társadalmi felzárkózást

Elfogadó és empatikus
a helyszíni tájékozódás
során, tiszteletben
tartja a felnőtt
életkörülményeinek
azon elemeit, amelyeket
az érintett nem szeretne
megosztani másokkal

Képes az önálló
munkavégzésre és
a csapatmunkára is
a felnőttképzővel
való együttműködés
során, hatékonyan
alkalmazza
az asszertív
kommunikációt

Tájékozódik, információt gyűjt,
rendszerez és dokumentál
a hátrányos helyzetű egyén
anyagi, pénzügyi likviditási
nehézségeiről

Azonosítja a hátrányos
helyzetű felnőtt
anyagi, pénzügyi
körülményeiből eredő
tényezőket, amelyek
akadályozzák a fejlődést,
a társadalmi felzárkózást

Elfogadó és empatikus
a helyszíni tájékozódás
során, tiszteletben
tartja a felnőtt
életkörülményeinek
azon elemeit, amelyeket
az érintett nem szeretne
megosztani másokkal

Képes az önálló
munkavégzésre és
a csapatmunkára is
a felnőttképzővel
való együttműködés
során, hatékonyan
alkalmazza
az asszertív
kommunikációt

Egyéni fejlesztési tervet állít
össze

Ismeri a hazai
szolgáltatási
rendszereket, különös
tekintettel a humán,
segítő, szociális,
foglalkoztatási és egyéb
szolgáltatókra, amely
alapján elvégzi a több
területet érintő felmérést,
és azonosítja a fejlesztési
lehetőségeket a helyi
képzési és foglalkoztatási
lehetőségek relációjában,
azonosítja az elérhető
szolgáltatásokat, ütemezi
a fejlesztés lépéseit

Prioritásként kezeli
az egyéni, személyre
szabott fejlesztési
igényeket, empátiával
közelít a hátrányos
helyzethez, és kezeli
az előítéleteit

Munkájában
igazodik a résztvevő
személyiségének
sajátosságaihoz
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Ismeri az állami
foglalkoztatási szerv
által készített egyéni
cselekvési terv részletes
szabályairól szóló
miniszteri rendelet
alapján készített
dokumentumok,
valamint a szociális
igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló törvény
szerint készített szociális
diagnózis alapján javasolt
szociális szolgáltatások
és gyermekjóléti
alapellátások
igénybevételére
vonatkozó tervek
szerepét, elérhetőségét

Kooperatív
kapcsolatfelvétellel
törekszik az egyén
fejlesztését elősegíteni
a szolgáltatók és
szolgáltatások közötti
összhang, a szinergia
kialakításának céljából

Képes az önálló
munkavégzésre és
a csapatmunkára
is a szolgáltatókkal
való együttműködés
során

Azonosítja a fejlődésben
bekövetkező
változásokat és az ennek
megfelelő újratervezési
feladatokat

Prioritásként kezeli
az egyéni, személyre
szabott fejlesztési
igényeket, empátiával
közelít a hátrányos
helyzethez, és kezeli
az előítéleteit

Munkájában
igazodik a résztvevő
személyiségének
sajátosságaihoz,
hatékonyan
alkalmazza
az asszertív
kommunikációt

Ismeri az egyéni
szolgáltatások fajtáit
és formáit, alkalmazza
a szolgáltatásnyújtás
szakmai követelményeit

Felelősségteljes,
támogató,
konzultatív, tanácsadó
kommunikációt
alkalmaz a szolgáltatás
nyújtása során

Munkájában
igazodik a résztvevő
személyiségének
sajátosságaihoz,
hatékonyan
alkalmazza
az asszertív
kommunikációt

Az egyéni fejlesztésnek
megfelelően csoportos
szolgáltatásokat biztosít

Ismeri a csoportos
szolgáltatások fajtáit
és formáit, alkalmazza
a szolgáltatásnyújtás
szakmai követelményeit

Felelősségteljes,
támogató,
konzultatív, tanácsadó
kommunikációt
alkalmaz a szolgáltatás
nyújtása során

Munkájában
igazodik a csoport
résztvevőinek
sajátosságaihoz,
hatékonyan
alkalmazza
az asszertív
kommunikációt

Összehangolja az egyéni
fejlesztést a csoportszintű
képzésszervezési logikával

Ismeri a felnőttképzés
szervezésének
jogszabályi környezetét,
a képzésszervezési
feladatokat, valamint
az egyéni fejlesztés
szakmai követelményeit is

Képes az önálló
munkavégzésre és
Egyéni fejlesztésa csapatmunkára is
fókuszú kooperációval
segíti elő a felnőttképzés a felnőttképzővel
való együttműködés
megvalósítását
során

9.

Figyelembe veszi az állami
foglalkoztatási szerv által
készített egyéni cselekvési
tervben foglalt, valamint
a szociális diagnózis alapján
javasolt szolgáltatásokat

10.

Az egyéni fejlesztési igények
fejlesztési folyamat alatti
változásainak megfelelően
a fejlesztési tervet
rendszeresen, legalább
kéthavonta írásban
felülvizsgálja, és szükség
szerint módosítja

11.

12.

13.

Az egyéni fejlesztésnek
megfelelően egyéni
szolgáltatásokat biztosít
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3. A mobilitási mentorképzés szervezésének feltételei
3.1. Személyi követelmények
A mobilitási mentorképzés gyakorlati oktatójaként az a személy foglalkoztatható, aki
a)
felsőfokú iskolai végzettséggel és legalább hároméves, a hátrányos helyzetű felnőttek számára
szervezett programban segítői, mentori, esetmenedzseri vagy szociális munkásként szerzett,
igazolható tapasztalattal rendelkezik, vagy
b)
középfokú iskolai végzettséggel és legalább ötéves, a hátrányos helyzetű felnőttek számára
szervezett programban segítői, mentori, esetmenedzseri vagy szociális munkásként szerzett,
igazolható tapasztalattal rendelkezik.
3.2. Vizsgakövetelmények
3.2.1.
A vizsgára bocsátás feltétele:
a)
a modulzáró vizsgák teljesítése,
b)
a képzés összes óraszámának 20%-át meg nem haladó távollét.
3.2.2.
Írásbeli vizsga
a)
A vizsgatevékenység megnevezése: a hátrányos helyzetű felnőttek által elérhető hazai
szolgáltatórendszerek átfogó ismerete.
b)
A vizsgatevékenység vagy részeinek leírása: a vizsgázó bemutatja a hazai
szolgáltatórendszerek azon intézményeit és szolgáltatásait, amelyek a hátrányos helyzetű
felnőttek támogatásához, társadalmi felzárkózásához potenciális segítséget biztosíthatnak.
c)
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.
d)
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%.
e)
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: lásd 2. táblázat.
f)
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám
legalább 50%-át elérte.
3.2.3.
Gyakorlati vizsgafeladat
a)
A vizsgatevékenység megnevezése: egyéni fejlesztési terv összeállítása szituációs feladat
alapján.
b)
A vizsgatevékenység vagy részeinek leírása: a vizsgázó a gyakorlati vizsgatevékenység
során a képző által összeállított tételsorból véletlenszerűen választ egyet, amely egy
hátrányos helyzetű felnőtt életkörülményeit ismertető esetleírás. Az esetleírás alapján
elkészít egy lehetséges egyéni fejlesztési tervet, amelyet a vizsgáztatóval – mint elképzelt
támogatottal – egyeztet a terv közös elfogadása, véglegesítése céljából.
c)
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc.
d)
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70%.
e)
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
2. táblázat
1.

A

B

Minősítés

Minősítés indoka

2.

Nem felelt meg

3.

Megfelelt

4.

Kiválóan megfelelt

3.2.4.

Nem ismeri a mobilitási mentor feladatkörét, nem képes alkalmazni
az asszertív kommunikáció eszközeit, nem képes feladatai ellátására.
Kielégítően ismeri a mobilitási mentor feladatkörét, felméri és azonosítja
a hátrányos helyzetű felnőtt szükségleteit és igényeit. Tisztában van
a komplex fejlesztési folyamat és a mentori szolgáltatás sajátosságaival,
a mobilitási mentor kompetenciahatáraival, és ismeri az asszertív
kommunikáció jelentőségét.
Jól ismeri a mobilitási mentor feladatkörét, és képes önállóan ellátni
a komplex fejlesztés feladatait. Az alacsony társadalmi státusz egyéni
sajátosságai alapján képes ösztönözni és támogatni a mentori
szolgáltatásban részt vevőt. Az asszertív kommunikáció eszközeit kiválóan
alkalmazza, a hazai szolgáltatórendszereket átfogóan és alaposan ismeri.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább
50%-át elérte.
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A Kormány 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelete
a hulladékgazdálkodással kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 49. alpontjában,
a 2., a 7–16., a 18. és 19. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 3a. és 4. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 7. pontjában,
a 4. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 12. pontjában,
az 5. alcím tekintetében a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés a)–g) pontjában,
a 6. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
17. pontjában,
a 17. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjában,
a 20. alcím tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 21. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 22. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés
5. pontjában,
a 23. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés
5. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló
30/1988. (IV. 21.) MT rendelet módosítása
1. §

(1) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet (a továbbiakban:
MT rendelet) 27. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A közút nem közlekedési célú igénybevételének feltételeiről szóló hozzájárulásában – a közút állagának védelme, illetve
a közúti közlekedés biztonsága érdekében – a közút kezelője előírhatja)
„c) – a községi önkormányzat, az egyház és a Polgári Törvénykönyv szerinti alapítvány, egyesület, valamint
a közhasznú szervezet, illetve az egyesülési jog alapján létrejött egyéb szervezet által szervezett rendezvény
kivételével – az igénybevevő óvadékfizetési kötelezettségét a közút területének és közvetlen környezetének
takarításával kapcsolatos költségek arányos fedezetéül, ha a használat jellege és mértéke alapján ez indokolt.”
(2) Az MT rendelet
a)
27. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „védelme, illetve” szövegrész helyébe a „védelme, környezetének
tisztasága, illetve” szöveg,
b)
27. § (3) bekezdés b) pontjában a „végezheti el,” szövegrész helyébe a „végezheti el, továbbá” szöveg
lép.
(3) Hatályát veszti az MT rendelet 27. § (3) bekezdés a) pontjában a „továbbá azt, hogy” szövegrész.

2. Az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
Az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet
a)
1. § (5) bekezdésében, (7) bekezdés nyitó szövegrészében, (7) bekezdés a) és b) pontjában, 3. §-ában,
4. § (2) bekezdés b) pontjában, (3) bekezdés nyitó szövegrészében, (5) és (6) bekezdésében
a „környezetvédelmi” szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodási” szöveg,
b)
1. § (6) bekezdésében, 4. § (4) és (7) bekezdésében a „környezetvédelmi” szövegrészek helyébe
a „hulladékgazdálkodási” szöveg
lép.
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3. A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia,
valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló
389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan
termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §
(5) bekezdés b) pont bc) alpontjában a „környezetvédelmi” szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodási” szöveg lép.

4. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának
ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes
szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági
feladatok általános szabályairól szóló 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
A hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére
és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható
bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól szóló 312/2011.
(XII. 23.) Korm. rendelet
a)
20. § (1) bekezdésében a „környezetvédelmi” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi és
hulladékgazdálkodási” szöveg,
b)
21. § (2) bekezdésében az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséget” szövegrész
helyébe az „országos hulladékgazdálkodási hatóságot” szöveg
lép.

5. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló
343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.)
Korm. rendelet
a)
2/A. § (1) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 13. § d) pontjában, 11. alcím címében, 21. §
(1) bekezdésében, 1. melléklet A) Cím 2.4. CsK kód 6–7. karaktere megnevezésű táblázat B:7, B:8 mezőjében,
8. melléklet címében a „környezetvédelmi” szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodási” szöveg,
b)
18. § (3) bekezdésében a „környezetvédelmi” szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodási, indokolt esetben
a környezetvédelmi” szöveg,
c)
21. § (2) bekezdés b) pontjában a „környezetvédelmi hatóság” szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodási
hatóság” szöveg,
d)
21. § (4) bekezdésében az „a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló kormányrendelet szerinti országos környezetvédelmi hatóság” szövegrész helyébe
az „országos hulladékgazdálkodási hatóság” szöveg,
e)
23. § (2) bekezdésében a „környezetvédelmi” szövegrészek helyébe a „hulladékgazdálkodási” szöveg
lép.

6. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása
6. §		
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
a)
40. § (8) bekezdésében, 47. § (3) bekezdés f ) pontjában a „környezetvédelmi” szövegrész helyébe
a „hulladékgazdálkodási” szöveg,
b)
48. § (3) bekezdés c) pontjában a „környezetvédelmi” szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodási és
a környezetvédelmi” szöveg
lép.
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7. A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági
engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
7. §

(1) A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló
439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] 7. § (1) bekezdése
a következő q) ponttal egészül ki:
(A gyűjtési, szállítási, közvetítési, kereskedelmi tevékenység végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti
kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:)
„q) a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Khvr.)
meghatározott – adatlapot, ha az engedélyezési eljárás a Khvr. 3. számú mellékletében meghatározott olyan
tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el,
vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül.”
(2) A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a következő 8/A. alcímmel egészül ki:

„8/A. A várható környezeti hatások vizsgálatának nyilvánossága
15/B. § A hulladékgazdálkodási hatóság – annak véglegessé válására tekintet nélkül – nyilvánosan közzéteszi azt
a határozatot és a szakkérdés vizsgálata során kapott állásfoglalást, amelyet olyan eljárásban hozott, amelyben
a szakkérdést vizsgáló környezetvédelmi hatóság a tevékenység következtében várható környezeti hatások
jelentőségét vizsgálta.”
(3) A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
a)
2. § (1) és (2) bekezdésében, 3. § (2) bekezdésében, 4. § (1) és (3) bekezdésében, 5. § (4) bekezdésében,
7. § (1a) bekezdés nyitó szövegrészében, a) és b) pontjában, (2) és (3) bekezdésében, 12. §-ában, 14. §
(2)–(4) és (6) bekezdésében, 15. § (1)–(3) bekezdésében a „környezetvédelmi” szövegrész helyébe
a „hulladékgazdálkodási” szöveg,
b)
5. § (1) és (2) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében a „környezetvédelmi” szövegrészek helyébe
a „hulladékgazdálkodási” szöveg,
c)
15/A. § (2) bekezdésében a „környezetvédelmi hatóság” szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodási hatóság”
szöveg
lép.

8. A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
8. §		
A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló
442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
a)
3. § (7) bekezdésében, 12. § (4) bekezdésében a „környezetvédelmi” szövegrészek helyébe
a „hulladékgazdálkodási” szöveg,
b)
8. § (2)–(4) bekezdésében, 9. § (4) bekezdésében, 12. § (1) és (3) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 14. §
(5) bekezdésében a „környezetvédelmi” szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodási” szöveg
lép.

9. Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló
445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
9. §		
Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.)
Korm. rendelet
a)
10. § (2)–(4) bekezdésében, 11. § (1) és (4) bekezdésében, 12. § (1), (4) és (7) bekezdésében, 13. § (3), (7) és
(8) bekezdésében, 15. § (1) és (2) bekezdésében, (3) bekezdés b) pontjában, (5) bekezdésében, 17. § (1) és
(2) bekezdésében, 23. § (1) bekezdésében, 24. § (1) és (3) bekezdésében, 25. § (1), (2) és (4) bekezdésében,
26. § (1) és (2) bekezdésében a „környezetvédelmi” szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodási” szöveg,
b)
11. § (5) bekezdésében, 23. § (2) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésében a „környezetvédelmi” szövegrészek
helyébe a „hulladékgazdálkodási” szöveg
lép.
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10. A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló
318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása
10. §		
A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet
1. § (1)–(4) bekezdésében, 3/A. § (6) bekezdés záró szövegrészében a „környezetvédelmi” szövegrész helyébe
a „hulladékgazdálkodási” szöveg lép.

11. Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási
tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosítása
11. §		
Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló
197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet
a)
4. § (6) bekezdésében a „környezetvédelmi hatóságot” szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodási
hatóságot” szöveg,
b)
5. § (4) bekezdésében, 11. § (3) és (4) bekezdésében, 14. § (2)–(5) bekezdésében, 16. § (1), (4) és
(6) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében, 18. § (2) és (3) bekezdésében, 18/A. § (1) és (2) bekezdésében,
18/B. § (1) és (2) bekezdésében, 20. § (2) bekezdésében, 28. és 29. §-ában, 31. § (2) bekezdésében
a „környezetvédelmi” szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodási” szöveg,
c)
11. § (2) bekezdésében, 15. § (1) és (5) bekezdésében, 16. § (5) bekezdésében, 20. § (1) bekezdésében
a „környezetvédelmi” szövegrészek helyébe a „hulladékgazdálkodási” szöveg,
d)
29/A. §-ában a „környezetvédelmi hatóság” szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodási hatóság” szöveg
lép.

12. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól
szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása
12. §		
Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014.
(IX. 29.) Korm. rendelet
a)
10. § (3) bekezdésében, 17. § (3) bekezdésében, 17. § (4) bekezdés a) és b) pontjában, 19. § (3) és
(8) bekezdésében, 21. § (4) bekezdésében, 23. § (8) bekezdésében a „környezetvédelmi” szövegrész helyébe
a „hulladékgazdálkodási” szöveg,
b)
17. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a „környezetvédelmi hatóság az üzemeltetési szabályzatot
– a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási
díjairól szóló KvVM rendelet szerinti hulladékgazdálkodási létesítmények működési szabályzat jóváhagyására
vonatkozó – igazgatási” szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodási hatóság az üzemeltetési szabályzatot
a hulladékgazdálkodási létesítmények működési szabályzat jóváhagyására vonatkozó igazgatási” szöveg,
c)
23. § (4) bekezdésében, 26. § (4) bekezdésében, 28. § (7) bekezdésében a „környezetvédelmi” szövegrészek
helyébe a „hulladékgazdálkodási” szöveg
lép.

13. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása
13. §		
A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.)
Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésében, 13. § (4) bekezdésében, 14. § (1)–(3) bekezdésében, 15. § (1) bekezdés záró
szövegrészében, (2) bekezdésében a „környezetvédelmi” szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodási” szöveg lép.

14. A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
14. §		
A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet
a)
4. § (7) bekezdésében a „környezetvédelmi” szövegrészek helyébe a „hulladékgazdálkodási” szöveg,
b)
7. § (1) és (4) bekezdésében, 8. § (2), (5) és (6) bekezdésében, 9. § (2) bekezdés záró szövegrészében,
16. § (1), (2) és (4) bekezdésében, 17. és 18. §-ában, 19. § (2) bekezdésében, 20. § (1)–(3) bekezdésében
a „környezetvédelmi” szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodási” szöveg
lép.
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15. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló
385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
15. §

(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése a következő c)–e) ponttal egészül ki:
(E rendelet hatálya)
„c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásába bevont vagyonelemek átruházásra és az azokkal
kapcsolatos – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 92/G. § (1) bekezdésében
meghatározott – szerződéses jogviszonyokra (a továbbiakban együtt: szerződéses jogviszony),
d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével összefüggő szerződésekre és kötelezettségvállalásokra,
e) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók és közszolgáltatói alvállalkozók Országos Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltatási Tervnek (a továbbiakban: OHKT) való megfelelősége megállapítására”
(terjed ki.)
(2) A 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4)
E
rendelet
alkalmazásában
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás
teljesítésével
összefüggő
kötelezettségvállalásnak minősül az a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
jóváhagyásához kötött kötelezettségvállalás, amely a közszolgáltató számára fizetési kötelezettséget keletkeztet,
valamint a fizetési kötelezettséggel együtt járó, jóváhagyáshoz kötött szerződésmódosítás.”
(3) A 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. alcíme a következő 3/A–3/C. §-sal egészül ki:
„3/A. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter
(a továbbiakban: miniszter) előzetes jóváhagyása a közszolgáltatás ellátásába bevont vagyonelemekre irányuló
olyan szerződéses jogviszony érvényességi feltétele, amelynek célja vagy eredménye az, hogy a vagyonelemmel
rendelkezni jogosult vagy a rendelkezési jogosultságot érintően már fennálló jogviszony alanyának személye
megváltozik.
(2) A miniszter az (1) bekezdésben meghatározott szerződéses jogviszonyt jóváhagyja, ha az
a) hozzájárul a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátási színvonalának fenntartásához vagy technológiai
fejlesztéséhez, innovációjához,
b) nem okozza a közszolgáltatás ellátásának és ezzel összefüggésben a koncessziós jogosultság gyakorlásával
összefüggő költségek indokolatlan és egyoldalú növekedését.
(3) A szerződéses jogviszony alanyai az (1) bekezdés szerinti szerződéses jogviszony – a miniszter jóváhagyására
tekintettel függő hatállyal történő – létrehozását követő 15 napon belül együttesen kérelmezik a miniszter
jóváhagyását az alábbi dokumentumok hiteles elektronikus formában történő benyújtásával:
a) a szerződéses jogviszony érintett feleinek, tárgyának és tartalmának bemutatása,
b) a szerződéses jogviszony okának, jogalapjának és céljának megjelölése,
c) a szerződéses jogviszony hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos összefüggéseinek – különösen
annak szükségessége – és a szerződéses jogviszonytól várt előny bemutatása,
d) a szerződéses jogviszonyt tartalmazó dokumentum és
e) a módosítandó szerződéses jogviszonyról szóló eredeti dokumentum.
(4) Ha a miniszter megállapítja, hogy a jóváhagyás – (2) bekezdésben meghatározott – feltételei fennállnak,
jóváhagyó határozatot hoz, és ezzel egyidejűleg a szerződéses jogviszonyt tartalmazó dokumentumot záradékkal
látja el. Ha a jóváhagyás feltételei nem állnak fenn, a miniszter a jóváhagyást határozatban megtagadja.
(5) A miniszter jóváhagyása a jogszabályban a szerződéses jogviszonyra előírt egyéb érvényességi feltételeket és
kellékeket nem pótolja, továbbá nem pótolja más hatóságok előzetes engedélyét, illetve jóváhagyását, amelyek
a szerződéses jogviszony létrejöttéhez vagy érvényességéhez ugyancsak szükségesek.
(6) A Ht. 92/G. § (2) bekezdése alá tartozó szerződéses jogviszony esetében a felek a miniszter részére a (3) bekezdés
b), d) és e) pontjában foglalt dokumentumokat a szerződéses jogviszony hatálybalépése előtt legalább 15 nappal
előzetesen megküldik tájékoztatás céljából.
(7) A szerződéses jogviszony miniszteri jóváhagyására irányuló eljárásban az ügyintézési határidő 45 nap.
(8) A miniszter a véglegessé vált, záradékkal ellátott szerződéses jogviszonyról szóló dokumentumról hiteles
elektronikus formában tájékoztatást ad az állam által létrehozott koordináló szerv (a továbbiakban: Koordináló
szerv) részére.
3/B. § (1) A Hivatal a jóváhagyásához kötött, a Ht. 92/H. § (7) bekezdésében meghatározott szerződések és
kötelezettségvállalások esetében megvizsgálja, hogy
a) a szerződés vagy kötelezettségvállalás a Ht. 92/H. § (7) bekezdésében előírt határidőn túlterjeszkedik-e, vagy sem,
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b) a szerződés vagy kötelezettségvállalás biztosítja-e a Ht. 3. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott alapelv
érvényesülését,
c) a szerződés vagy a kötelezettségvállalás nem eredményezi-e a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
jogszabályoknak és közszolgáltatási szerződéseknek megfelelő tartalmú ellátásához szükséges pénzügyi fedezet
elvonását.
(2) A közszolgáltató a jóváhagyásra irányuló kérelmét a szerződés – a Hivatal jóváhagyására tekintettel függő
hatállyal történő – létrejöttétől, illetve a kötelezettségvállalásra irányuló jognyilatkozat – a Hivatal jóváhagyására
tekintettel függő hatállyal történő – megtételétől számított 15 napon belül köteles előterjeszteni, a Hivatal által
biztosított, jognyilatkozatok megtételére szolgáló interaktív alkalmazás vagy formanyomtatvány útján.
(3) A (2) bekezdés szerinti kérelemhez hiteles elektronikus formában mellékelni kell
a) a kérelemmel érintett szerződés vagy kötelezettségvállalásra irányuló jognyilatkozatot,
b) az igazgatási szolgáltatási díj átutalásáról szóló igazolást,
c) a kérelemmel érintett szerződés létrejöttének, a jognyilatkozat megtételének időpontjában rendelkezésre álló
és a kérelem benyújtását megelőző üzleti évre vonatkozó lezárt főkönyvi kivonatot, továbbá a szerződésből vagy
jognyilatkozatból eredő fizetési kötelezettség elszámolásához tartozó analitikát,
d) a kérelemmel érintett szerződés, kötelezettségvállalás tárgyában a kérelem benyújtását megelőző üzleti évben
hatályos szerződést vagy kötelezettségvállalást tartalmazó jognyilatkozatot,
e) a kérelemmel érintett szerződésben vagy kötelezettségvállalásra irányuló jognyilatkozatban vállalt fizetési
kötelezettség teljesítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre állásának igazolását, továbbá
f ) ha a kérelemmel érintett szerződés vagy kötelezettségvállalás nem kizárólag a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás teljesítésére irányul, annak bemutatását, hogy a szerződés vagy kötelezettségvállalás milyen
mértékben érinti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.
(4) A szerződések és kötelezettségvállalások jóváhagyására irányuló eljárásban az ügyintézési határidő 45 nap.
(5) Ha a Hivatal megállapítja, hogy a jóváhagyás feltételei fennállnak, jóváhagyó határozatot hoz, és ezzel
egyidejűleg a szerződést vagy a kötelezettségvállalásra irányuló jognyilatkozatot záradékkal látja el. Ha a jóváhagyás
feltételei nem állnak fenn, a Hivatal a jóváhagyást határozatban megtagadja.
(6) A Hivatal jóváhagyása a jogszabályban előírt egyéb érvényességi feltételeket és kellékeket nem pótolja, továbbá
nem pótolja más hatóságok előzetes engedélyét, illetve jóváhagyását, amelyek a jogügylet létrejöttéhez vagy
érvényességéhez ugyancsak szükségesek.
(7) Nem kell jóváhagyás iránti kérelmet benyújtani a Ht. 92/H. § (7) bekezdésében meghatározott, a rendes
üzletmenet keretein belül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás napi funkcionális működőképességének
biztosításához szükséges szerződések és kötelezettségvállalások tekintetében, így különösen
a) a közszolgáltató számára fizetési kötelezettséget nem keletkeztető szerződések és kötelezettségvállalások,
b) munkaviszonnyal és egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal kapcsolatos szerződések,
c) megbízási típusú szerződések,
d) hitel- és számlaszerződések,
e) biztosítási szerződések,
f ) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás napi működőképességének biztosításához feltétlenül szükséges,
a közszolgáltató számára ötmillió forintot meg nem haladó mértékű fizetési kötelezettséget keletkeztető adásvételi
és vállalkozási típusú szerződések,
g) a közszolgáltató számára ötmillió forintot meg nem haladó mértékű fizetési kötelezettséget keletkeztető
kötelezettségvállalások
esetében.
(8) A Hivatal jóváhagyásához kötött szerződés vagy kötelezettségvállalás a Hivatal jóváhagyása nélkül semmis.
(9) A Hivatal a véglegessé vált záradékkal ellátott szerződésről vagy kötelezettségvállalásról hiteles elektronikus
formában tájékoztatást ad a Koordináló szerv részére.
3/C. § (1) A Hivatal megvizsgálja, hogy a közszolgáltató és – kizárólag a hulladék átvételére, gyűjtésére
vagy előkezelésére, kezelésére irányuló tevékenységet végző – közszolgáltatói alvállalkozó működése
és hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos tevékenysége megfelel-e az OHKT előírásainak,
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás alkalmas-e az OHKT-ban foglalt célok elérésére, a jogszabályi követelmények
teljesítésére.
(2) A közszolgáltató és a közszolgáltatói alvállalkozó a megfelelőségi véleményről szóló határozat (a továbbiakban:
megfelelőségi vélemény) kiállítása iránti kérelmet a Hivatal által biztosított jognyilatkozatok megtételére szolgáló
interaktív alkalmazás vagy formanyomtatvány útján terjeszti elő.
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(3) A kérelemhez hiteles elektronikus formában mellékelni kell
a) a kérelem benyújtását megelőző naptári évben végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő
tevékenységre vonatkozó, a (2) bekezdés szerinti interaktív alkalmazásban vagy formanyomtatványban
meghatározott adatokat,
b) az OHKT-ban rögzített feltételeknek való megfelelés alátámasztására szolgáló alábbi dokumentumokat:
ba) a Kommunikációs Tervet,
bb) a Hulladékgazdálkodási Tervet és
bc) – a (4) és (11) bekezdésben foglalt esetben – a gyűjtési vagy hulladékkezelési fejlesztési tervet, továbbá
c) az igazgatási szolgáltatási díj átutalásának igazolását.
(4) A (3) bekezdés b) pont bc) alpontjában meghatározott tervet a közszolgáltató és a közszolgáltatói alvállalkozó
– az OHKT-t meghatározó miniszteri rendeletben foglalt esetben – a megfelelőségi vélemény kiadására irányuló
kérelem benyújtásával egyidejűleg, egyébként a Hivatal (11) bekezdés szerinti felhívásában foglaltak szerint
nyújtja be. A (3) bekezdés b) pont bc) alpontjában meghatározott terv célérték elérését biztosító intézkedéseinek
megfelelőségét a Hivatal a megfelelőségi vélemény kiállítására irányuló eljárásban bírálja el.
(5) A Hivatal a kérelem beérkezését követő 8 napon belül intézkedik a Koordináló szerv véleményének beszerzése
iránt a megfelelőségi vélemény kiállítása iránti kérelem egyidejű megküldésével.
(6) A Koordináló szerv a megfelelőségi kérelmet a jogszabály szerint feladatkörébe tartozó hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szakkérdések – különösen a haszonanyag értékesítésének és a hasznosításra nem kerülő hulladék
ártalmatlanításának koordinációja – vonatkozásában megvizsgálja, és a Hivatal megkeresésének kézhezvételétől
számított 15 napon belül indokolással ellátott véleményt küld a Hivatal részére.
(7) Ha a Koordináló szerv véleménye a (6) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem érkezik meg
a Hivatalhoz, a Hivatal a Koordináló szerv véleményének hiányában is dönthet a megfelelőségi vélemény kiállítása
iránti kérelem tárgyában.
(8) A Hivatal a megfelelőségi vélemény kiállítása során a Koordináló szerv véleményétől eltérhet.
(9) Ha a Hivatal az eljárása során megállapítja, hogy a közszolgáltató vagy a közszolgáltatói alvállalkozó működése
és hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos tevékenysége megfelel az OHKT-ban foglaltaknak,
megfelelőségi véleményt állít ki.
(10) Ha a Hivatal az eljárása során megállapítja, hogy a közszolgáltató vagy a közszolgáltatói alvállalkozó működése
vagy hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos tevékenysége nem felel meg az OHKT-ban foglaltaknak
– és a (11) bekezdés alkalmazásától sem várható a megfelelőségi vélemény kiállítása –, a megfelelőségi vélemény
kiadását megtagadja.
(11) Ha a Hivatal az eljárás során azt állapítja meg, hogy a közszolgáltató vagy a közszolgáltatói alvállalkozó
működése vagy hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos tevékenysége bizonyos feltételek teljesítése
esetén megfelel az OHKT-nak, a megfelelőségi véleményt kiállítja, egyúttal kötelezi a kérelmezőt a megfelelőséghez
szükséges, a Hivatal által meghatározott feltételek teljesítésére.
(12) A (11) bekezdés szerinti kötelezés esetén a közszolgáltató vagy a közszolgáltatói alvállalkozó a Hivatal által
meghatározott feltételek teljesítését a Hivatal határozatában meghatározott időpontig igazolja, ellenkező esetben
a Hivatal a megfelelőségi véleményt visszavonja.
(13) A megfelelőségi vélemény visszavonásig, de legfeljebb egy évig hatályos.
(14) A megfelelőségi vélemény kiállításával egyidejűleg a közszolgáltató és a közszolgáltatói alvállalkozó adatait
a Hivatal az általa vezetett és a honlapján közzétett nyilvántartásban rögzíti, a megfelelőségi vélemény megszűnése,
visszavonása esetén a nyilvántartásból az adatokat törli.
(15) A Hivatal ellenőrzi, hogy a közszolgáltató vagy a közszolgáltatói alvállalkozó működése és hulladékgazdálkodási
közszolgáltatással kapcsolatos tevékenysége megfelel-e a megfelelőségi véleményben foglaltaknak. A Hivatal
az ellenőrzési tevékenysége során helyszíni ellenőrzést tarthat.
(16) Ha a Hivatal az ellenőrzése vagy a rendelkezésére álló adatok alapján megállapítja, hogy a közszolgáltató
vagy közszolgáltatói alvállalkozó működése vagy tevékenysége – a Hivatal felhívása ellenére – sem felel meg
a megfelelőségi véleményben foglaltaknak, akkor a megfelelőségi véleményt visszavonja.
(17) A megfelelőségi vélemény visszavonásáról az ellátásért felelőst és a Koordináló szervet – annak véglegessé
válása napján – a Hivatal értesíti.”
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(4) A 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 13/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13/A. § E rendeletnek a hulladékgazdálkodással kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód. Kr.) 15. §-ával megállapított
a) 1. § (1) bekezdés c) pontját és 3/A. §-át a Mód. Kr. hatálybalépését követően létrehozott szerződéses
jogviszonyokra,
b) 1. § (1) bekezdés d) pontját, (4) bekezdését és 3/B. §-át a 2021. március 27-ét követően létrehozott szerződésekre
és kötelezettségvállalási nyilatkozatokra,
c) 1. § (1) bekezdés e) pontját és 3/C. §-át a Mód. Kr. hatálybalépését követően elfogadott OHKT-nak való
megfelelőségi véleményezési eljárással összefüggésben és a Ht. 92/F. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott
határidőkre tekintettel
kell alkalmazni.”
(5) A 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 2. pontjában a „hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
(a továbbiakban: Ht.)” szövegrész helyébe a „Ht.” szöveg lép.

16. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló
225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet módosítása
16. §		
A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.)
Korm. rendelet
a)
7. § (6) bekezdésében, 8. § (4) bekezdésében, 17. § (4) bekezdésében, 18. § (3), (4) és (6) bekezdésében
a „környezetvédelmi” szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodási” szöveg,
b)
8. § (3) bekezdésében, 15. § (1) bekezdés d) pontjában a „környezetvédelmi” szövegrészek helyébe
a „hulladékgazdálkodási” szöveg,
c)
18. § (7) bekezdésében a „környezetvédelmi hatóság” szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodási hatóság”
szöveg
lép.

17. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint
a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
módosítása
17. §

(1) A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet] 9. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében a Kbt. Második Része szerint lefolytatott
közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a Kbt. 63. §-a tekintetében a következő írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni,
illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:)
„a) a Kbt. 63. § (1) bekezdés a), b) és d) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró ok
hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt nyilatkozatot, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés a) pontjára vonatkozóan az ajánlatkérő
köteles a kizáró ok hiányát a hulladékgazdálkodási hatóság honlapján közzétett adatokból is ellenőrizni;”
(2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében az ajánlatkérő a Kbt. Második
Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a Kbt. 63. §-a tekintetében a következő írásbeli nyilatkozatokat köteles
elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:)
„a) a Kbt. 63. § (1) bekezdés a), b) és d) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró ok
hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt nyilatkozatot, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés a) pontjára vonatkozóan az ajánlatkérő
köteles a kizáró ok hiányát a hulladékgazdálkodási hatóság honlapján közzétett adatokból is ellenőrizni;”
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18. Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról szóló
68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása
18. §

(1) Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról szóló 68/2016. (III. 31.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet] 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A 68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 3. pontjában az „árképzéssel és energetikával” szövegrész helyébe
az „árképzéssel, energetikával és a megfelelőségi véleményezéssel” szöveg lép.
(3) Hatályát veszti a 68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 4. §-a és 3. § (1) bekezdésében az „a Kormány részére történő
felterjesztés céljából” szövegrész.

19. Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről,
feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes
szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása
19. §

(1) Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről,
az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016.
(III. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet] 6. § (15) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(15) A Koordináló szerv a közszolgáltató által a (14) bekezdésben meghatározott rendszerelem üzemeltetése,
használata tényének a tudomására jutását követő 5 napon belül értesíti a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal). A Hivatal intézkedik a közszolgáltató megfelelőségi véleménynek visszavonása
iránt.”
(2) A 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a közszolgáltató az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, a Koordináló
szerv felhívja ennek teljesítésére. Ha a közszolgáltató a felhívás kézhezvételét követő 15 napon belül nem vagy
nem megfelelően teljesíti az abban foglaltakat, a Koordináló szerv a Ht. 32/A. § (7) bekezdésében meghatározottak
szerint jár el.”
(3) A 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdés c) pontjában az „a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg lép.
(4) Hatályát veszti a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
a)
6. alcíme és
b)
29. §-a.

20. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
20. §		
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.)
Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt
a)
1. Bányafelügyelettel és állami földtani feladatokkal kapcsolatos ügyek című táblázat D:47 mezőjében
a „Környezetvédelmi és természetvédelmi” szövegrész helyébe a „Hulladékgazdálkodási” szöveg,
b)
4. Építésügyi ügyek című táblázat D:8 mezőjében a „Környezetvédelmi és természetvédelmi” szövegrész
helyébe a „Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási” szöveg,
c)
7. Hírközlési ügyek című táblázat D:4 mezőjében a „Környezetvédelmi és természetvédelmi” szövegrész
helyébe a „Hulladékgazdálkodási” szöveg,
d)
8. Kereskedelmi ügyek című táblázat D:8 mezőjében a „Területi környezetvédelmi hatóság” szövegrész
helyébe a „Hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal” szöveg,
e)
10. Közlekedési ügyek című táblázat D:130 mezőjében a „környezetvédelmi és természetvédelmi” szövegrész
helyébe a „környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási” szöveg,
f)
19. Egyéb ügyek című táblázat D:40 mezőjében a „Környezetvédelmi és természetvédelmi” szövegrész
helyébe a „Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási” szöveg
lép.
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21. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása
21. §

(1) A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum
rendelet) 116. §-a a következő 7. ponttal egészül ki:
[Az innovációért és technológiáért felelős miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]
„7. körforgásos gazdaságra történő átállásért és a termékértéklánc-felügyeletért”
(felelős tagja.)
(2) A Statútum rendelet 116. §-a a következő 13a. és 13b. ponttal egészül ki:
[Az innovációért és technológiáért felelős miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]
„13a. hulladékgazdálkodás felügyeletéért,
13b. a körforgásos gazdasághoz és a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódóan a fenntartható fejlődési feladatok
összehangolásáért”
(felelős tagja.)
(3) A Statútum rendelet 127. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„127. § (1) A miniszter a hulladékgazdálkodásért és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj
megállapításáért való felelőssége keretében előkészíti
a) a hulladékgazdálkodásra és körforgásos gazdaságra vonatkozó jogszabályokat,
b) a termékdíj, visszaváltási rendszer, betétdíj és kiterjesztett gyártói felelősség szabályozására vonatkozó
jogszabályokat, és felel a termékdíjköteles termékekből képződött hulladékok hulladékkezelési rendszerében
valamennyi feladat ellátásáért, a termékdíjköteles termékekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodás fejlesztéséért,
továbbá a szemléletformálásért,
c) a díjmegállapításra vonatkozó jogszabályokat, és gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
fenntartható működtetéséhez szükséges pénzügyi feltételek megteremtéséről,
d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységre, valamint az állami hulladékgazdálkodási közfeladat
ellátására vonatkozó jogszabályokat.
(2) A miniszter a hulladékgazdálkodási felügyeleti tevékenysége keretében
a) felel a hulladék mennyiségének csökkentésével, az elhagyott hulladék felszámolásával kapcsolatos feladatok
végrehajtásáért, a hulladékgazdálkodási tevékenységek ellenőrzéséért,
b) meghatározza a hulladékfelügyeleti szervek intézményrendszerét, fejlesztési irányát, és összehangolja azok
munkáját,
c) felügyeli a hulladékképződés körülményeit, eljárásait, technológiáját, felel a hulladékgazdálkodás
minőségellenőrzéséért, és elősegíti a társadalom környezettudatos életmódját, kialakítja az állami
hulladékgazdálkodási termékértéklánc-felügyeleti laboratóriumi hálózatot,
d) a hulladékgazdálkodási feladatai keretében gondoskodik a kiterjesztett gyártói felelősség érvényre jutásáról,
hulladékképződés szempontjából ellenőrzi a termékek előállítását, forgalomba hozatalát és felhasználását, valamint
vizsgálatát,
e) gondoskodik a hulladékminőséggel kapcsolatos társadalmi tudásmenedzsment, képzés fejlesztéséről,
f ) kidolgozza a hulladékgazdálkodási ipar stratégiai dokumentumait, segíti a újrahasználatra előkészített vagy
újrafeldolgozott magyar termékek piacra jutását, ellenőrzéseket rendel el a feketegazdaság elleni hatékony
küzdelem érdekében, fellép a nemkívánatos gazdasági folyamatok ellen, megalapozva ezzel a fogyasztók
bizalmának növekedését, valamint
g) felügyeli a hulladékgazdálkodási hatóságot.
(3) A miniszter a körforgásos gazdaságra történő átállásért és a termékértéklánc-felügyeletért való felelőssége
keretében
a) a hulladékgazdálkodási hatóságon keresztül felügyeli a termékértéklánc szereplőinek tevékenységét;
b) támogatja az olyan új technológiákat, amelyek segítik a hulladékhierarchia érvényre jutását.
(4) A miniszter a körforgásos gazdasághoz és a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó fenntartható fejlődési
kormányzati feladatok összehangolásáért való felelőssége keretében
a) előkészíti a kormányzati fenntartható fejlődési stratégiát;
b) összehangolja a fenntartható fejlődési célok érvényesülését szolgáló kormányzati stratégiák végrehajtását;
c) képviseli a Kormányt a nemzetközi fenntartható fejlődési szervezetekben.”
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22. A higanyról és az 1102/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2017. május 17-i 2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos
egyes rendelkezésekről szóló 105/2019. (V. 8.) Korm. rendelet módosítása
22. §

(1) A higanyról és az 1102/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. május 17-i 2017/852/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 105/2019. (V. 8.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 105/2019. (V. 8.) Korm. rendelet] 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A területi környezetvédelmi hatóság 200 000 forint összegű környezetvédelmi bírságot szab ki
a) a 2. § (1) bekezdése szerinti értesítés megküldésére vonatkozó kötelezettség elmulasztása,
b) a 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés kiegészítésére vonatkozó kötelezettség elmulasztása
vagy nem megfelelő teljesítése esetén.
(2) A hulladékgazdálkodási hatóság 200 000 forint összegű hulladékgazdálkodási bírságot szab ki
a) a 4. § (1) bekezdése szerinti jelentés,
b) az 5. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartás
megküldésére vonatkozó kötelezettség elmulasztása esetén.
(3) A hulladékgazdálkodási hatóság 200 000 forint összegű hulladékgazdálkodási bírságot szab ki
a) a 4. § (2) bekezdése szerinti jelentés,
b) az 5. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartás
kiegészítésére vonatkozó kötelezettség elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott szankción túl a területi hulladékgazdálkodási hatóság 200 000 forint összegű
hulladékgazdálkodási bírságot szab ki
a) hozzáadott higanyt tartalmazó új termék engedély nélkül való gyártása,
b) hozzáadott higanyt tartalmazó új termék engedély nélkül való forgalomba hozatala,
c) a 2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (3) bekezdésében meghatározott új gyártási
folyamat engedély nélkül való alkalmazása
esetén.
(5) Az (1)–(4) bekezdés szerinti bírság ismételten kiszabható.”
(2) A 105/2019. (V. 8.) Korm. rendelet 4. § (1)–(3) bekezdésében, 5. § (1)–(3) bekezdésében a „területi környezetvédelmi”
szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodási” szöveg lép.

23. A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2019. június 20-i
(EU) 2019/1021 európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes
rendelkezésekről szóló 376/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása
23. §		
A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1021 európai
parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 376/2020. (VII. 30.)
Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében a „környezetvédelmi” szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodási” szöveg lép.

24. Záró rendelkezések
24. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
(2) A 17. alcím 2021. július 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelethez
1. A 68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 2. melléklete a következő 2.3.10. és 2.3.11. alponttal egészül ki:
[Az OHKT tartalmi elemei:
közszolgáltató tevékenységének megfelelésére vonatkozó feltételek meghatározása (közszolgáltatási területre
vetítetten):]
„2.3.10. közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételével, gyűjtésével kapcsolatos feltételek;
2.3.11. közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésével kapcsolatos feltételek.”
2. A 68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 2. melléklete a következő 2.4. alponttal egészül ki:
(Az OHKT tartalmi elemei:)
„2.4. közszolgáltatói alvállalkozó működésének és hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos
tevékenységének megfelelésére vonatkozó feltételek meghatározása (közszolgáltatási területre vetítetten):
2.4.1. általános feltételek;
2.4.2. közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételével, gyűjtésével kapcsolatos feltételek;
2.4.3. közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésével kapcsolatos feltételek.”
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 24/2021. (VI. 7.) ITM rendelete
a Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló
45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet módosításáról
A nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény 14. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 15. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés
1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
A Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 45/2015. (XII. 30.)
NGM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
Dr. Palkovics László s. k.,

		
		

innovációért és technológiáért felelős miniszter

1. melléklet a 24/2021. (VI. 7.) ITM rendelethez
1. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 45/2015. (XII. 30.)
NGM rendelet [a továbbiakban: 45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet] 1. melléklet 7. pontja a következő 7.3. alponttal
egészül ki:
„7.3. Akkreditált vizsgaközpontok tekintetében
A
Létszám
1.

(fő):

B

C

D

E

F

G

H

1–5

6–10

11–15

16–20

21–50

51–100

>100

Képzési terület
(KEOR):

2.

1–2

1 020 000

1 070 000

1 120 000

1 170 000

1 250 000

1 330 000

1 410 000

3.

3–5

1 450 000

1 520 000

1 600 000

1 680 000

1 790 000

1 900 000

2 020 000

4.

6–8

1 880 000

1 980 000

2 080 000

2 180 000

2 330 000

2 480 000

2 630 000

5.

9–12

2 450 000

2 580 000

2 720 000

2 850 000

3 040 000

3 240 000

3 440 000

6.

13–15

2 880 000

3 040 000

3 190 000

3 350 000

3 580 000

3 810 000

4 050 000

7.

16–20

3 600 000

3 800 000

3 990 000

4 180 000

4 480 000

4 770 000

5 060 000

8.

21–25

4 320 000

4 550 000

4 790 000

5 020 000

5 370 000

5 720 000

6 070 000

9.

26–30

5 040 000

5 310 000

5 580 000

5 860 000

6 270 000

6 680 000

7 090 000

10.

31–40

6 470 000

6 830 000

7 180 000

7 530 000

8 060 000

8 590 000

9 110 000

11.

41–50

7 910 000

8 340 000

8 770 000

9 200 000

9 850 000

10 050 000

11 140 000

12.

51–60

9 350 000

9 860 000

10 370 000

10 880 000

11 640 000

12 400 000

13 170 000

13.

> 61

12 220 000

12 890 000

13 550 000

14 220 000

15 220 000

16 220 000

17 220 000
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7.3.1. A szervezet létszámát az akkreditálandó tevékenységre és a területen foglalkoztatott, munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek száma alapján kell meghatározni, ideértve
a vizsgaközpont vezetőjét, a vizsgáztatókat, a vizsgafelügyelőket, a belső auditort és a minőségirányítási vezetőt.
7.3.2. A terület az akkreditálandó képzési területek számát jelenti.”
2. A 45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat ötödik oszlop harmadik sorában
a „20 000” szövegrész helyébe a „920 000” szöveg lép.
3. A 45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat első oszlop ötödik sorában
a „10–15” szövegrész helyébe a „11–15” szöveg lép.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1355/2021. (VI. 7.) Korm. határozata
a Zöld-foki Köztársaság részére COVID-19 vakcina adományozásáról
A Kormány, figyelemmel a koronavírus világjárvány következtében előállt európai járványügyi helyzetre
1. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakra
figyelemmel, a Vtv. 36. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva dönt az állam tulajdonában álló, 100 000 adag
AstraZeneca COVID-19 Vaxzevria vakcina (a továbbiakban együtt: vagyonelemek) ingyenes tulajdonba adásáról
a Zöld-foki Köztársaság részére;
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a Nemzeti Népegészségügyi Központ bevonásával –
gondoskodjon a vagyonelemeknek az 1. pontban meghatározott célból történő rendelkezésre bocsátásáról;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy vegye fel a kapcsolatot a Zöld-foki Köztársaság kijelölt
képviselőjével, ezt követően – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon a 2. pont szerint
rendelkezésre bocsátott vagyonelemek 1. pont szerinti átadásának végrehajtásáról.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1356/2021. (VI. 7.) Korm. határozata
a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 109. ülésszakán való magyar részvételről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 109. ülésszakán Magyarországot képviselő
munkavállalói, munkáltatói és kormányzati küldöttekből álló küldöttség vegyen részt;
2. egyetért azzal, hogy a küldöttség munkavállalói és munkaadói küldötteit és tanácsadóit a Nemzeti ILO Tanács
jelölje ki;
3. felhatalmazza az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a küldöttség kormányzati oldalának
képviselőit és tanácsadóit a külgazdasági és külügyminiszterrel egyetértésben jelölje ki;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
az e határozat közzétételét követően azonnal
4. felhatalmazza az innovációért és technológiáért felelős minisztert vagy az általa kijelölt személyeket
a)
a költségvetési javaslatok és egyéb kérdések megvitatására,
b)
a munkanélküliségi kártérítésről (hajótörés) szóló 8. számú Egyezmény (1920), a tengerészek
munkaközvetítéséről szóló 9. számú Egyezmény (1921), a fiatalkorúak orvosi vizsgálatáról (tenger) szóló
16. számú Egyezmény (1921), a tisztek szakmai alkalmassági bizonyítványáról szóló 53. számú Egyezmény
(1936), az orvosi vizsgálatról (tengerészek) szóló 73. számú Egyezmény (1946), a szakképzett matrózok
képesítéséről szóló 74. számú Egyezmény (1946), a fizetett szabadságról (tengerészek) szóló (felülvizsgált)
91. számú Egyezmény (1949) és a munkaviszony folytonosságáról (tengerészek) szóló 145. számú Egyezmény
(1976) eltörlésében történő részvételre, valamint
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c)

a foglalkoztatás alsó korhatáráról (tenger) szóló 7. számú Egyezmény (1920), a fizetett szabadságról (tenger)
szóló 54. számú Egyezmény (1936), a munkaórákról és személyzetről (tenger) szóló 57. számú Egyezmény
(1936), a fizetett szabadságról (tengerészek) szóló 72. számú Egyezmény (1946), a bérekről, munkaórákról
és személyzetről (tenger) szóló 76. számú Egyezmény (1946), a bérekről, munkaórákról és személyzetről
(tenger) szóló (felülvizsgált) 93. számú Egyezmény (1949), a bérekről, munkaórákról és személyzetről (tenger)
szóló 109. számú Egyezmény (1958), a tengerészek toborzásáról és munkaközvetítéséről szóló 179. számú
Egyezmény (1996), a tengerészek munkaidejéről és a személyzet létszámáról a hajók fedélzetén szóló
180. számú Egyezmény (1996), a repatriálásról (hajóparancsnokok és hajótanoncok) szóló 27. számú Ajánlás
(1926), az ipari balesetek megelőzéséről szóló 31. számú Ajánlás (1929), a munkaórákról és személyzetről
(tenger) szóló 49. számú Ajánlás (1936), a tengerészek ütközetéről (idegen hajók) szóló 107. számú Ajánlás
(1958), a szakképzésről (tengerészek) szóló 137. számú Ajánlás (1970), a tengerészek foglalkoztatásáról
(technikai fejlődés) szóló 139. számú Ajánlás (1970), a fiatal tengerészek védelméről szóló 153. számú Ajánlás
(1976), a munkaviszony folytonosságáról (tengerészek) szóló 154. számú Ajánlás (1976), a tengerészek
repatriálásáról szóló 174. számú Ajánlás (1987), a tengerészek toborzásáról és munkaközvetítéséről szóló
186. számú Ajánlás (1996), Tengerészek munkabéréről, munkaidejéről és a személyzet létszámáról a hajók
fedélzetén szóló 187. számú Ajánlás (1996) és a díjat felszámoló munkaerő-közvetítő ügynökségekről szóló
34. számú Egyezmény (1933) visszavonásában történő részvételre;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
5. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a küldöttség részére a részvételhez és a szakmai feladatok
ellátásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
a munkavállalói, munkáltatói és kormányzati küldöttekből álló küldöttségnek e határozat
szerinti kijelölését követően
6. egyetért azzal, hogy a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 109. ülésszakán részt vevő küldöttség kormányzati oldali
képviselői a nemzeti érdekek figyelembevételével
a)
a kormányzati mandátumban foglaltak szerint értékeljék a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet
(a továbbiakban: ILO) és a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal tevékenységét,
b)
vegyenek részt a nemzetközi munkaügyi egyezmények és ajánlások végrehajtásáról szóló általános
vitában, az egyenlőtlenségek és a munka világáról szóló általános vitában, az ILO stratégiai célkitűzései
megvalósulásának nyomon követése keretében a szociális védelem stratégiai céljáról szóló visszatérő
vitában, továbbá a Készségek és élethosszon át tartó tanulásról szóló általános vitában,
c)
vegyenek részt az ILO Igazgatótestülete 2021–2024. közötti kormányzati tagjainak kiválasztásában.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1357/2021. (VI. 7.) Korm. határozata
a Visegrádi Együttműködés 2021–2022. évi magyar elnökségének lebonyolításáról
A Kormány
1. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy koordinálja a Visegrádi Együttműködés 2021–2022. évi
magyar elnökségének (a továbbiakban: elnökség) előkészítését és lebonyolítását, és abban aktívan vegyen részt,
a megvalósításban érintett további kormányzati és egyéb intézményekkel együttműködve, és ezen belül
a)
készítse el az elnökség programját és arculatát,
b)
összegezze és értékelje az elnökségi program megvalósulását az elnökséget követően;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében 2021. június 30.
a b) alpont tekintetében 2022. augusztus 31.
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2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy biztosítsa az 1. pontban szereplő, az elnökséghez kapcsolódó
feladatok teljes körű, hatékony és magas színvonalú ellátásához szükséges szervezeti, működési, tárgyi, személyügyi
és pénzügyi feltételeket a Külgazdasági és Külügyminisztériumban;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a Kormány tagjait, hogy feladat- és hatáskörükben eljárva, a külgazdasági és külügyminiszterrel
együttműködve, kezdeményező módon és összehangoltan segítsék elő az elnökség előkészítését és sikeres
lebonyolítását, ideértve az elnökségi rendezvények, projektek és egyéb feladatok megvalósításához szükséges
források saját hatáskörben való biztosítását;
Felelős:
a Kormány tagjai
Határidő:
azonnal, illetve az elnökség alatt folyamatosan
4. felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy a külgazdasági és külügyminiszterrel egyetértésben, a Budai
Várnegyed, a Citadella és a visegrádi műemlék-együttes területén megvalósuló kormányzati beruházásokért
felelős kormánybiztos bevonásával, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján
vegyen részt az elnökség előkészítésében és lebonyolításában, a V4 országok közötti turisztikai kapcsolatok és
forgalom erősítése, hazánk és a V4 térség külföldi promóciója, valamint a V4 együttműködés belföldi társadalmi
népszerűsítése céljával;
Felelős:
a miniszterelnök kabinetfőnöke
külgazdasági és külügyminiszter
a Budai Várnegyed, a Citadella és a visegrádi műemlék-együttes területén megvalósuló
kormányzati beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő:
azonnal, illetve az elnökség alatt folyamatosan
5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Budai Várnegyed, a Citadella és a visegrádi műemlékegyüttes területén megvalósuló kormányzati beruházásokért felelős kormánybiztos bevonásával, a külgazdasági
és külügyminiszterrel egyetértésben biztosítsa reprezentatív helyszínek rendelkezésre állását az elnökséghez
kapcsolódó rendezvények és tevékenységek számára;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
a Budai Várnegyed, a Citadella és a visegrádi műemlék-együttes területén megvalósuló
kormányzati beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő:
azonnal, illetve az elnökség alatt folyamatosan
6. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával, az 1. és 2. pontban szereplő
feladatok végrehajtása érdekében gondoskodjon
a)
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium
központi igazgatása cím javára 348 100 000 forint többletforrás,
b)
a Kvtv. 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím javára
100 000 000 forint többletforrás,
c)
a Kvtv. 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
1. Célelőirányzatok alcím, 6. Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és
szakmai programok támogatása jogcímcsoport javára 60 000 000 forint többletforrás, továbbá
d)
a 2022. évi központi költségvetés XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 1. Külgazdasági és
Külügyminisztérium központi igazgatása cím javára 285 400 000 forint, a 2. Külképviseletek igazgatása cím
javára 150 000 000 forint, a 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 6. Külgazdasági
és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása jogcímcsoport
javára 40 000 000 forint többletforrás
biztosításáról;
Felelős:
pénzügyminiszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
az a)–c) alpontok tekintetében a felmerülés ütemében
a d) alpont tekintetében 2022. január 5.
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7. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a 4. pontban szereplő feladatok végrehajtása érdekében
a)
a 2021. évben a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 9. Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok alcím,
1. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoport javára 825 500 000 forint többletforrás, továbbá
b)
a 2022. évi központi költségvetési évre vonatkozóan a 2022. évi központi költségvetés Turisztikai fejlesztési
célelőirányzattal azonos célú előirányzata javára 929 400 000 forint többletforrás
biztosításáról;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében a felmerülés ütemében
a b) alpont tekintetében 2022. január 5.
8. úgy határoz, hogy az elnökséghez kapcsolódó kiadások terhére megvalósuló beszerzések során a Kormány
irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.)
Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1358/2021. (VI. 7.) Korm. határozata
a komplex felzárkózási képzések szolgáltatási programjának vizsgálatához szükséges feltételek
biztosításáról
A Kormány
1. egyetért a komplex felzárkózási képzések szolgáltatási programjának vizsgálatához szükséges feltételek Társadalmi
Esélyteremtési Főigazgatóság számára történő biztosításával;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a belügyminiszter bevonásával gondoskodjon az 1. pont megvalósítása
érdekében
a)
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet
XIV. Belügyminisztérium fejezet, 16. Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság cím javára 44 670 250 forint
többletforrás,
b)
a 2022. évi központi költségvetés Belügyminisztérium fejezetében 105 187 100 forint
rendelkezésre állásáról.
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében 2021. július 1.
a b) alpont tekintetében a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1359/2021. (VI. 7.) Korm. határozata
egyes szennyvíz-elvezetési és -tisztítási agglomerációk fejlesztési igényeinek finanszírozhatóságáról
A Kormány a Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és
Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet 5. §
(7) bekezdése alapján
1. egyetért azzal, hogy az 1. mellékletben megjelölt Dabas, Gyömrő, Kemecse, Kiskunmajsa, Ócsa és Szolnok
nyilvántartásba vett szennyvíz-elvezetési és -tisztítási fejlesztési igényeinek tervezéséhez és engedélyeztetéséhez
összesen bruttó 9 140 000 000 forint biztosítása szükséges;
2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében
vizsgálja meg a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) Települési vízellátás,
szennyvízelvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztéséről szóló 2. prioritásán rendelkezésre álló forrásokat,
különös tekintettel a prioritáson benyújtott összköltség-növelési kérelmekre, valamint a visszahulló forrásokra és
a vizsgálat eredménye alapján tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a KEHOP éves fejlesztési keretének soron következő 2021. évi módosítása során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1359/2021. (VI. 7.) Korm. határozathoz
A
1.

B

C

A települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelvben megfogalmazott kiépítési kötelezettséggel
érintett, 2020. január 1. és 2020. december 31. között nyilvántartásba vett fejlesztési igények, amelyek finanszírozása nem megoldott
Tervezés és engedélyeztetés becsült

2.

Agglomerációs központ

Fejlesztési igény

3.

Dabas

Új szennyvíztisztító telep, szállítóvezeték,
csatornahálózat

0,32 Mrd Ft

4.

Gyömrő

Szennyvíztisztítótelep-fejlesztés

0,14 Mrd Ft

bruttó költsége

5.

Kemecse

Szállítóvezeték, csatornahálózat

0,07 Mrd Ft

6.

Kiskunmajsa

Szennyvíztisztítótelep-fejlesztés

0,23 Mrd Ft

7.

Ócsa

Új szennyvíztisztító telep

0,22 Mrd Ft

8.

Szolnok

Szennyvíztisztítótelep-fejlesztés,
szállítóvezeték, csatornahálózat

8,16 Mrd Ft

9.

Összesen:

9,14 Mrd Ft
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