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Kormányrendeletek

A Kormány 562/2021. (X. 1.) Korm. rendelete
egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pont a) és b) alpontjában, valamint 15a. pontjában,
a 2. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15d. pontjában,
a 3. és a 4. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló
60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról
1. §		
A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet] 2. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„1. adatkezelő: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (a továbbiakban:
Ibtv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i
(EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) szerinti adatkezelő feladatát
ellátó szervezet,”
2. §		
A 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A miniszter – az (1) bekezdés szerinti feladatok során kezelt adatok, így különösen a FAIR-ban nyilvántartott
adatok adatkezelőjeként – az általa vezetett minisztériumban a monitoring tevékenységek ellátásáért felelős állami
vezetőt (a továbbiakban: monitoring felelős) jelöl ki. A monitoring felelős gondoskodik az adatkezelői feladatok
ellátásáról, gyakorolja az adatkezelő jogait és teljesíti kötelezettségeit.”
3. §		
A 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § Az adatszolgáltató felelős a FAIR számára történő adatszolgáltatása jogszerű voltáért és helyességéért.”
4. §		
A 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 9/A. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az adatkezelő
a) a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet]
6. alcíme szerinti feladatok tekintetében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti, valamint
b) a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 256/2021. (V. 18.)
Korm. rendelet] 5. alcíme szerinti feladatok tekintetében a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése
szerinti
koordináló szervezet.
(3) Az (1) bekezdéstől eltérően a monitoring felelős feladatkörébe tartoznak a FAIR-ral összefüggő, Ibtv. szerinti
feladatok.”
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5. §		
A 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 25/A. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A FAIR tekintetében az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter felhatalmazása alapján,
az abban meghatározott körben – egyebekben az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által
vezetett minisztérium hatáskörébe tartozó tárgyban – az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság szerződést köthet.”
6. §		
A 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésében az „a FAIR adatgazdája” szövegrész helyébe
az „az adatkezelő” szöveg lép.

2. A 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosításáról
7. §		
A 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett
állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 7. §-a a következő 35. ponttal egészül ki:
(Ha a 6. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 6. §)
„35. 17. és 18. pontja alapján személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés”
(nyújtható.)

3. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
8. §		
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 127. §-a
a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Visszatérítendő támogatás esetén a záró kifizetési igénylés jóváhagyását követően ki kell vezetni a tízezer forint
alatti el nem számolt előleg összegét. Erre az összegre követelést nem kell előírni.”
9. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 66. alcíme a következő 201/ZB. §-sal egészül ki:
„201/ZB. § (1) E rendeletnek az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 562/2021.
(X. 1.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 562/2021. (X. 1.) Korm. rendelet] megállapított 127. § (10) bekezdését,
1. melléklet 6.8. pontját, 6.13. pontját, 229.1. pont d) alpontját, 229.1. pont f ) alpontját, 306.2. és 306.3. pontját,
2. melléklet 6a., 6b. és 23a. sorát, 5. melléklet 3.7.3.3.1. pontját, valamint 6. melléklet III. alcím 7.1. pontját
az 562/2021. (X. 1.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően
a) keletkezett támogatási jogviszonyokra, valamint
b) megkezdett és az 562/2021. (X. 1.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban
is alkalmazni kell.
(2) A 122. § (1) bekezdésétől eltérően gazdaságfejlesztést célzó projekt esetén az elszámolható költségek
valódiságának igazolása, valamint a szakmai beszámoló alátámasztása céljából a számlát vagy azzal egyenértékű
bizonylatot, a kifizetés bizonylatát, valamint a szerződést vagy szerződés hiányában a visszaigazolt írásos
megrendelőt mellékelni kell a 2021. december 31-ig benyújtott kifizetési igénylésekhez.”
10. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a)
1. melléklete az 1. melléklet,
b)
2. melléklete a 2. melléklet,
c)
5. melléklete a 3. melléklet,
d)
6. melléklete a 4. melléklet
szerint módosul.
11. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a)
1. melléklet 229.1. pont f ) alpontjában az „elszámolni” szövegrész helyébe az „elszámolni, kivéve
a visszatérítendő támogatás esetén, ha az el nem számolt előleg összege nem éri el a tízezer forintot” szöveg,
b)
2. mellékletében foglalt táblázat E:42 mezőjében az „innovációért és technológiáért felelős” szövegrész
helyébe a „Miniszterelnökséget vezető” szöveg
lép.
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12. §		
Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet
a)
144.3–150.3. pontja,
b)
150/A.1. és 150/A.2. pontja,
c)
150/B.1–150/D. pontja,
d)
306.2. pontjában a „postai úton” szövegrész, valamint
e)
306.3. pontjában a „postai úton” szövegrész.

4. A 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet módosításáról
13. §		
A 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet] 3. § 5. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„5. horizontális elvek és politikák: az (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikke szerinti elvek és
politikák,”
14. §		
A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az irányító hatóság)
„22. elkészíti az (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet 74. cikk (1) bekezdés f ) pontja szerinti
vezetői nyilatkozatot, valamint az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról,
az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU,
a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU,
Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és
tanácsi rendelet 63. cikk (5) bekezdés b) pontja szerinti éves összefoglalót,”
15. §		
A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 45. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„45. § (1) A fejlesztéspolitikai intézményrendszer azon munkatársa, aki valamely projekt vonatkozásában
a) érdemi eljárási cselekményt végzett, a projekt esetén az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Ápjt.) szerinti állami
projektértékelőként (a továbbiakban: állami értékelő) nem járhat el,
b) állami értékelőként járt el, az adott projekt esetén más, érdemi eljárási cselekményt nem végezhet,
c) állami értékelőként az Ápjt. szerinti tartalmi értékelést végzett, akkor az Ápjt. szerinti közbeszerzési értékelést
(a továbbiakban: közbeszerzési értékelés) nem végezhet, valamint
d) állami értékelőként közbeszerzési értékelést végzett, akkor az Ápjt. szerinti tartalmi értékelést nem végezhet.
(2) Közbeszerzési értékelést nem végezhet olyan személy, akitől az ügy elfogulatlan megítélése nem várható.”
16. §		
A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 74. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az (5) bekezdéstől eltérően az aktív turisztikai célú felhívás esetén a kiválasztási eljárásrend a (2) bekezdés
szerint határozható meg.”
17. §		
A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 93. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő
(4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Egyszerűsített kiválasztási eljárásrend esetén, ha a támogatási kérelmek benyújtására nyitva álló határidő
kezdetétől számított huszonnegyedik óra végén a benyújtott támogatási kérelmekben igényelt támogatások
összege eléri a felhívásban rögzített szakasz keretösszegének 130%-át, az irányító hatóság a benyújtás lehetőségét
azonnal felfüggeszti vagy a felhívást azonnal lezárja, azzal, hogy az addig beérkezett támogatási kérelmek
értékelését el kell végezni.
(4a) Ha a (4) bekezdés szerinti azonnali felfüggesztésre vagy azonnali lezárásra okot adó esemény a támogatási
kérelmek benyújtására nyitva álló határidő kezdetétől számított huszonnegyedik órát követően, de a támogatási
kérelmek benyújtására nyitva álló határidő lejártát megelőzően következik be, az irányító hatóság a benyújtás
lehetőségét azonnal felfüggesztheti vagy a felhívást azonnal lezárhatja.”
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18. §		
A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 125. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a 93. § (4) bekezdése szerinti esetben a benyújtott támogatási kérelmekben igényelt támogatások összege
eléri a felhívásban rögzített szakasz keretösszegének háromszorosát, az irányító hatóság az (1) bekezdés szerinti
határidőtől eltérhet.”
19. §		
A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet a következő 47/A. alcímmel egészül ki:

„47/A. A közbeszerzési értékelés
179/A. § (1) Ha az irányító hatóság úgy dönt, akkor a közbeszerzési értékelést szakértői névsor alapján az irányító
hatóság által meghatározott értékelői csoportból sorsolással kiválasztott állami értékelő végzi az e fejezetben
meghatározott határidők figyelembevételével.
(2) Az irányító hatóság az értékelés elvégzéséhez szükséges dokumentumok és információk rendelkezésre
bocsátásával felkészíti az állami értékelőt a közbeszerzési értékelés elvégzésére.
(3) Az állami értékelő a közbeszerzési értékelés során – a közbeszerzési eljárások és az értékelésre rendelkezésre álló
határidő meghatározásán kívül – nem utasítható.
179/B. § (1) A közbeszerzési értékelést egy állami értékelő végzi.
(2) Az állami értékelő az általa megismert, jogszabály által védett titkot megőrzi. Az állami értékelő a közbeszerzési
értékelés elvállalásakor titoktartási és összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesz.
(3) Az állami értékelő a közbeszerzési értékelés során értékelőlapot tölt ki.
179/C. § (1) Az irányító hatóság a közbeszerzési értékelés lezárását követően haladéktalanul elvégzi annak
minőségellenőrzését.
(2) Ha a közbeszerzési értékelés hiányos vagy hibás, az irányító hatóság az állami értékelőt egy alkalommal
hiánypótlásra, illetve a hiba javítására hívja fel.
(3) Ha az állami értékelő a hibát nem javítja vagy a hiányosságot nem pótolja, az irányító hatóság az érintett
szempont vonatkozásában a közbeszerzési értékelést maga végzi el.”
20. §		
A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 279. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az irányító hatóság felhívásonként gondoskodik a kockázatelemzési szempontrendszer monitoring és
információs rendszerben történő kialakításáról.”
21. §		
A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 280. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„280. § (1) Az irányító hatóság a 279. § szerinti kockázatelemzést a kifizetési kérelem beérkezését követően végzi el.
(2) Ha a 279. § szerinti kockázatelemzés eredménye
a) magas kockázat, a bizonylatot ellenőrizni kell,
b) alacsony kockázat, a bizonylatok legalább 20%-át, konzorcium esetén 30%-át ellenőrizni kell.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben legalább egy bizonylatot ellenőrizni kell. Az irányító hatóság
a (2) bekezdés b) pontja szerinti százalékos mértéket meghaladó számú bizonylatot is ellenőrizhet, ha az uniós és
hazai források felhasználása jogszerűségének biztosítása érdekében azt szükségesnek tartja.”
22. §		
A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 290. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A záró kifizetési kérelem vonatkozásában az 55. alcímet azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az irányító
hatóság a záró kifizetési kérelemről annak beérkezésétől számított hatvan napon belül dönt, azzal, hogy
hiánypótlásra, tisztázó kérdésre több alkalommal is sor kerülhet. A hiánypótlásra és a tisztázó kérdésre vonatkozó
határidőket az irányító hatóság a körülmények mérlegelése alapján állapítja meg.”
23. §		
A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 296. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„296. § (1) A beszámoló vonatkozásában az 55. alcímet azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a hiánypótlási
felhívást a beszámoló beérkezésétől számított hét napon belül, legfeljebb tizenöt napos határidő kitűzésével kell
megküldeni a kedvezményezett részére.
(2) Az utolsó beszámoló esetén hiánypótlásra, tisztázó kérdésre több alkalommal is sor kerülhet, azzal, hogy
a hiánypótlásra és a tisztázó kérdésre vonatkozó határidőket az irányító hatóság a körülmények mérlegelése alapján
– de legalább három napban – állapítja meg.”
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24. §		
A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 324. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„324. § (1) Szállítói finanszírozás alkalmazásakor a kedvezményezettel szerződött szállító által a teljesítésbe bevont
alvállalkozó esetén az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a szerint kell
eljárni azzal az eltéréssel, hogy az irányító hatóság számára irányadó fizetési határidő a bizonylat beérkezésétől
számított harminc nap.
(2) Utófinanszírozás alkalmazásakor alvállalkozói teljesítést is tartalmazó bizonylat esetén az irányító hatóság
számára irányadó fizetési határidő a bizonylat beérkezésétől számított negyvenöt nap.”
25. §		
A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 346. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a 251. § (1) bekezdése szerinti kedvezményezettel szemben követelés áll fenn, az irányító hatóság
a korábban kifizetett támogatás, a projekt elszámolható költsége, valamint a visszafizetendő támogatás összege
figyelembevételével mérlegeli, hogy a projektben megkezdhető-e a fenntartási kötelezettség teljesítése.”
26. §		
A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 421. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
(Nem kell kamatot fizetni)
„f ) az 506. § (4) bekezdése szerinti esetben.”
27. §		
A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet a következő 107/A. alcímmel egészül ki:

„107/A. A biztosíték érvényesítése
435/A. § Ezt az alcímet kell alkalmazni akkor, ha
a) a fizetési határidő eredménytelenül telt el,
b) a beszámítás nem vezetett eredményre, és
c) nem jött létre részletfizetési megállapodás.
435/B. § Az irányító hatóság a 435/A. §-ban meghatározott feltételek fennállása esetén megkezdi a biztosíték
érvényesítését.
435/C. § (1) Az irányító hatóság a támogatási szerződésben meghatározott biztosítékok közül elsődlegesen azt
érvényesíti, amellyel a visszakövetelt összeg leghatékonyabban beszedhető.
(2) Ha az (1) bekezdés szerint választott biztosíték érvényesítésével történő behajtás eredménytelen vagy részben
eredményes, akkor az irányító hatóság az (1) bekezdés szerinti szempont alapján más biztosíték érvényesítésére
tér át.
435/D. § Ha a biztosíték érvényesítése hat hónapnál több időt vesz igénybe, az irányító hatóság hathavonta
újraszámolja a követelés és a napi kamat összegét az irányadó jegybanki alapkamat figyelembevételével.
435/E. § Ha az irányító hatóság a követelést szabálytalanság miatt írta elő, és a kifizetést nem függesztette fel, akkor
a fizetési határidő letelte után a kifizetést felfüggeszti, ha van még fennálló követelés.”
28. §		
A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet a következő 127/A. alcímmel egészül ki:

„127/A. Az elektronikus kapcsolattartásra és az informatikai rendszerre vonatkozó eltérő szabályok
490/A. § (1) A 21. alcímtől eltérően a holdingalapot végrehajtó szervezet a pénzügyi eszközökkel összefüggő
feladatokat saját informatikai rendszerében látja el.
(2) A holdingalapot végrehajtó szervezet az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátása során keletkezett adatokat átadja
a monitoring és információs rendszer részére.”
29. §		
A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 503. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A XIII. Fejezetet azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ahol a XIII. Fejezet
a) kedvezményezettet említ, azon végső kedvezményezettet vagy pénzügyi közvetítőt,
b) támogatási szerződést vagy támogatási jogviszonyt említ, azon a végső kedvezményezettel vagy a pénzügyi
közvetítővel kötött szerződést,
c) irányító hatóságot említ, azon – a végső kedvezményezett vagy a pénzügyi közvetítő tevékenysége körében
felmerült szabálytalanság esetén – a holdingalapot végrehajtó szervezetet,
d) támogatási szerződéstől elállást említ, azon a végső kedvezményezettel vagy a pénzügyi közvetítővel kötött
szerződéstől történő elállást vagy a szerződés felmondását
kell érteni.”
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30. §		
A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 506. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A pénzügyi eszközzel összefüggő követelés részletfizetés útján is visszafizethető. A részletfizetés futamideje
nem haladhatja meg a harminchat hónapot. A futamidő alatt kamat nem számítható fel.”
31. §		
A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 507. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A holdingalapot végrehajtó szervezet e rendelet szerinti források szabályos felhasználásának helyszíni
ellenőrzéséről az irányító hatóság által jóváhagyott szabályzat szerint gondoskodik.”
32. §		
A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet a következő 139/A. alcímmel egészül ki:

„139/A. A monitoring bizottságra vonatkozó eltérő szabályok
514/A. § A Belügyi Alapokból származó forrásokkal összefüggő feladatok végrehajtását nyomon követő monitoring
bizottságba nem delegál tagot a 35. § (1) bekezdés g) pontja szerinti személy.”
33. §		
A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet a következő 530/A. §-sal egészül ki:
„530/A. § Az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 562/2021. (X. 1.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 562/2021. (X. 1.) Korm. rendelet] által megállapított 45. §-t, 63. § (2) bekezdését,
107. § (2) bekezdését, 47/A. alcímet, 235. § (1) bekezdését, 277. § (1) bekezdését, 279. § (1) és (3) bekezdését,
280. §-t, 290. § (1) bekezdését, 296. §-t, 346. § (3) bekezdését, 107/A. alcímet, 436. § (1) bekezdését az 562/2021.
(X. 1.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően
a) keletkezett támogatási jogviszonyokra, valamint
b) megkezdett és az 562/2021. (X. 1.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban
is alkalmazni kell.”
34. §		
A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 533. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„533. § Ez a rendelet
a) az Igazságos Átmenet Alap létrehozásáról szóló, 2021. június 24-i (EU) 2021/1056 európai parlamenti és tanácsi
rendelet,
b) az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) létrehozásáról és az 1296/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2021. június 24-i (EU) 2021/1057 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
c) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról szóló, 2021. június 24-i (EU) 2021/1058 európai
parlamenti és tanácsi rendelet,
d) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra, az Igazságos
Átmenet Alapra és az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint
az előbbiekre és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a határigazgatás és
a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról szóló,
2021. június 24-i (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
35. §		
A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 2. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
36. §		
A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet
1.
3. § 6. pontjában az „általános rendelet” szövegrész helyébe az „(EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi
rendelet 9. cikke” szöveg,
2.
3. § 18. pontjában az „általános rendeletben” szövegrész helyébe az „(EU) 2021/1060 európai parlamenti
és tanácsi rendelet 2. cikk 31. pontjában” szöveg, a „szerződés alapján a kedvezményezettet” szövegrész
helyébe a „szerződés, pénzügyi eszköz esetén végső kedvezményezettel vagy a pénzügyi közvetítővel kötött
szerződés alapján a kedvezményezettet vagy a végső kedvezményezettet” szöveg,
3.
6. § (1) bekezdésében az „általános rendelet” szövegrész helyébe az „(EU) 2021/1060 európai parlamenti és
tanácsi rendelet 71. cikk (6) bekezdése” szöveg,
4.
9. § a) pontjában az „általános rendeletben” szövegrész helyébe az „(EU) 2021/1060 európai parlamenti és
tanácsi rendelet 2. cikk 2. pontjában” szöveg,
5.
9. § h) pontjában az „általános rendelet” szövegrész helyébe az „(EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi
rendelet 44. cikk (5) bekezdése” szöveg,
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
lép.

11. § e) pontjában az „általános rendelet” szövegrész helyébe az „az (EU) 2021/1060 európai parlamenti és
tanácsi rendelet 42. cikk (1) bekezdése” szöveg,
19. § (1) bekezdés 1. pontjában az „általános rendelet” szövegrész helyébe az „(EU) 2021/1060 európai
parlamenti és tanácsi rendelet 72–75. cikke” szöveg,
19. § (1) bekezdés 26. pontjában az „általános rendelet” szövegrész helyébe az „(EU) 2021/1060 európai
parlamenti és tanácsi rendelet 42. cikk (1) bekezdése” szöveg,
24. § (1) bekezdés a) pontjában az „általános rendelet” szövegrész helyébe az „(EU) 2021/1060 európai
parlamenti és tanácsi rendelet 77–79. cikke” szöveg,
25. § (1) bekezdés a) pontjában az „általános rendelet” szövegrész helyébe az „(EU) 2021/1060 európai
parlamenti és tanácsi rendelet 76. cikke” szöveg,
25. § (1) bekezdés b) pontjában az „általános rendeletben” szövegrész helyébe az „(EU) 2021/1060 európai
parlamenti és tanácsi rendelet 69. cikk (10) bekezdésében” szöveg,
33. § (1) bekezdésében az „általános rendelet” szövegrész helyébe az „(EU) 2021/1060 európai parlamenti és
tanácsi rendelet 40. cikke” szöveg,
41. § c) pontjában az „általános rendelet” szövegrész helyébe az „(EU) 2021/1060 európai parlamenti és
tanácsi rendelet XVI. melléklet 2.1.5. pontja” szöveg,
53. § (1) bekezdésében az „általános rendelet” szövegrész helyébe az „(EU) 2021/1060 európai parlamenti és
tanácsi rendelet XIV. melléklete” szöveg,
63. § (2) bekezdésében a „hónapokban” szövegrész helyébe a „hetekben, hónapokban” szöveg, az „amely”
szövegrész helyébe az „amely elnevezésénél vagy” szöveg,
106. § a) pontjában az „általános rendeletben” szövegrész helyébe az „(EU) 2021/1060 európai parlamenti és
tanácsi rendelet 73. cikkében” szöveg,
107. § (2) bekezdés záró szövegrészében az „értékelő (a továbbiakban: állami értékelő)” szövegrész helyébe
az „állami értékelő” szöveg,
235. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „keretében” szövegrész helyébe a „keretében valós költség alapon”
szöveg,
277. § (1) bekezdésében a „támogatási szerződés” szövegrész helyébe a „234. § (2) bekezdése szerinti
útmutató” szöveg,
279. § (1) bekezdésében az „ellenőrzését megelőzően” szövegrész helyébe az „ellenőrzésére vonatkozóan
a monitoring és információs rendszer útján” szöveg,
336. § (1) bekezdésében az „általános rendelet” szövegrész helyébe az „(EU) 2021/1060 európai parlamenti és
tanácsi rendelet 91. és 92. cikke” szöveg,
336. § (2) bekezdésében az „általános rendelet” szövegrész helyébe az „(EU) 2021/1060 európai parlamenti és
tanácsi rendelet 91. cikk (1) bekezdése” szöveg,
337. §-ában az „általános rendelet” szövegrész helyébe az „(EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi
rendelet 98–102. cikke” szöveg,
344. § (1) bekezdésében az „általános rendelet” szövegrész helyébe az „(EU) 2021/1060 európai parlamenti és
tanácsi rendelet XV. melléklete” szöveg,
345. § (1) bekezdésében az „általános rendelet” szövegrész helyébe az „(EU) 2021/1060 európai parlamenti és
tanácsi rendelet 65. cikke” szöveg,
348. § (1) bekezdésében az „általános rendelet” szövegrész helyébe az „(EU) 2021/1060 európai parlamenti és
tanácsi rendelet 65. cikk (1) bekezdése” szöveg,
355. § (1) bekezdésében az „általános rendelet” szövegrész helyébe az „(EU) 2021/1060 európai parlamenti és
tanácsi rendelet 65. cikke” szöveg,
436. § (1) bekezdésében az „eleget” szövegrész helyébe az „eleget, továbbá a 107/A. alcím szerinti eljárás nem
vagy csak részben vezetett eredményre,” szöveg,
485. § (1) bekezdés a) pontjában az „általános rendelet” szövegrész helyébe az „(EU) 2021/1060 európai
parlamenti és tanácsi rendelet 77. cikk (1) bekezdése” szöveg,
489. § (2) bekezdésében az „a XIII. Fejezetet és” szövegrész helyébe a „valamint a 418–420. § és 422. §
kivételével” szöveg,
502. § a) pontjában a „kedvezményezettet” szövegrész helyébe a „kedvezményezettet, az irányító hatóságon
a holdingalapot végrehajtó szervezetet” szöveg,
523. § (2) bekezdésében a „290.” szövegrész helyébe a „289.” szöveg
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37. §		
Hatályát veszti a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet
a)
3. § 11. pontjában az „és (3)” szövegrész,
b)
19. § (1) bekezdés 13. pontjában az „a Kormány erre irányuló döntését követően” szövegrész,
c)
217. § (1) bekezdésében az „annak beérkezésétől számított hét napon belül, legfeljebb tizenöt napos”
szövegrész,
d)
279. § (5) bekezdése,
e)
325–327. §-a,
f)
369. § (2) bekezdése,
g)
389. § f ) pontja.

5. Záró rendelkezések
38. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 562/2021. (X. 1.) Korm. rendelethez
1. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 6.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.8. A pénzügyi ellenjegyzést követően az ellenjegyző átadja a támogatásra javasolt támogatási kérelmeket
tartalmazó döntési javaslatot az irányító hatóság kötelezettségvállalásra jogosult vezetőjének.”
2. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 6.13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.13. Az irányító hatóság vezetője a 65. § (1) bekezdése szerint döntést hoz.”
3. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 144.1. pontját megelőző cím helyébe a következő cím lép:

„Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének eredményeként megkötött szerződésekkel összefüggő szabályok”
4. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 144.1. és 144.2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„144.1. Szállítói finanszírozás alkalmazásakor a kedvezményezettel szerződött szállító által a teljesítésbe bevont
alvállalkozó esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a szerint kell eljárni, azzal az eltéréssel, hogy
az irányító hatóság számára irányadó fizetési határidő a bizonylat beérkezésétől számított harminc nap.
144.2. Utófinanszírozás alkalmazásakor alvállalkozói teljesítést is tartalmazó bizonylat esetén az irányító hatóság
számára irányadó fizetési határidő a bizonylat beérkezésétől számított negyvenöt nap.”
5. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 229.1. pontja a következő d) alponttal egészül ki:
(Követelést kell előírni)
„d) ha az eredményességmérés eredményeként a kedvezményezettnek a visszatérítendő támogatása nem fordul át
részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatássá,”

2. melléklet az 562/2021. (X. 1.) Korm. rendelethez
1. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 6a. és 6b. sorral egészül ki:
(A

B

C

D

E

1.

Program

Alap

Prioritás

IH minisztérium

Szakpolitikai felelős)

6a.

EFOP

ERFA

6. A Covid–19-világjárvány okozta
válsághelyzet kezelésére szolgáló
egészségügyi intézkedések (ERFA)

EMMI

emberi erőforrások
minisztere

6b.

EFOP

ESZA

7. A Covid–19-világjárvány okozta
válsághelyzet kezelésére szolgáló
intézkedések (ESZA)

EMMI

emberi erőforrások
minisztere
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2. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat B:22 mezője helyébe a következő mező lép:
(A

B

1.

Program

Alap)

(22.)

(KEHOP)

ERFA

3. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 23a. sorral egészül ki:

1.

23a.

(A

B

C

D

E

Program

Alap

Prioritás

IH minisztérium

Szakpolitikai felelős)

ERFA

6. A Covid–19világjárványt
követő zöld és
reziliens gazdasági
helyreállítás
előkészítése
(REACT-EU)

ITM

Budapest zöldfelületeinek fejlesztése,
helyreállítása és a levegőminőség
javítása tekintetében
a Miniszterelnökséget vezető
miniszter, energiahatékonyság
növelése, megújuló energiaforrások
alkalmazása tekintetében
az innovációért és technológiáért
felelős miniszter

KEHOP

3. melléklet az 562/2021. (X. 1.) Korm. rendelethez
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.7.3.3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.7.3.3.1. A kiküldetéssel összefüggésben igénybe vett tömegközlekedési eszközön történő közlekedés költsége
bizonylat alapján elszámolható. Ha a felhívás lehetővé teszi, – indokolt esetben – a kiküldetéssel összefüggő
személytaxi-szolgáltatás és személygépkocsis személyszállító szolgáltatás is elszámolható. Indokolt esetnek minősül,
ha tömegközlekedési eszköz igénybevétele nem vagy csak számottevően nagyobb időráfordítással lehetséges.
Az indokoltság alátámasztása a kedvezményezett kötelezettsége.”

4. melléklet az 562/2021. (X. 1.) Korm. rendelethez
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 6. melléklet III. alcím 7.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.1. A köztartozás-mentességet az irányító hatóság a monitoring és információs rendszerben ellenőrzi.”

5. melléklet az 562/2021. (X. 1.) Korm. rendelethez
1. A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat B:2 mezője helyébe a következő mező lép:
(A

B

1.

Program

Prioritás)

(2.)

(Digitális Megújulás Operatív Program Plusz)

1. Intelligensebb Magyarország

2. A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat B:10 mezője helyébe a következő mező lép:
(A

B

1.

Program

Prioritás)

(10.)

(Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz)

5. Rászoruló személyek támogatása

8363

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 180. szám

3. A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 11a. sorral egészül ki:
(A

B

C

1.

Program

Prioritás

Szakpolitikai felelős)

11a.

Emberi Erőforrás Fejlesztési
Operatív Program Plusz

7. Felzárkózó települések

belügyminiszter

4. A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat B:12. és B:13. mezője helyébe a következő
mezők lépnek:

1.

(A

B

Program

Prioritás)

(12.)
(Magyar Halgazdálkodási Operatív
Program Plusz)
(13.)

1. A fenntartható halászat támogatása és a vízi
biológiai erőforrások helyreállításának és védelmének
előmozdítása
2. A fenntartható akvakultúra-tevékenységeknek,
valamint a halászati és akvakultúra-termékek
feldolgozásának és piaci értékesítésének előmozdítása,
ezáltal hozzájárulva az Unió élelmezésbiztonságához

5. A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat B:23–B:25. mezője helyébe a következő mezők
lépnek:
1.

(A

B

Program

Prioritás)

(23.)
(24.)

(Végrehajtás Operatív Program Plusz)

(25.)

1. A források eredményes, hatékony és szabályszerű
felhasználásához szükséges humán kapacitás és
feltételrendszer biztosítása és fejlesztése
2. Az intézményrendszer eredményes, hatékony és
szabályszerű forrásfelhasználásának támogatása
3. Az Igazságos Átmenet Alapból biztosított források
eredményes, hatékony és szabályszerű felhasználásához
szükséges humán kapacitás, valamint eszközrendszer
biztosítása és fejlesztése

6. A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat B:28–B:30. mezője helyébe a következő mezők
lépnek:
1.

(28.)
(29.)
(30.)

(A

B

Program

Prioritás)

3. Gondoskodó megye
4. Budapest infrastrukturális fejlesztések
5. Budapest humán fejlesztések

(Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz)

7. A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 30a. sorral egészül ki:

1.

30a.

(A

B

C

Program

Prioritás

Szakpolitikai felelős)

Terület- és Településfejlesztési
6. Aktív turizmus
Operatív Program Plusz

Miniszterelnökséget vezető
miniszter
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A Kormány 563/2021. (X. 1.) Korm. rendelete
az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelvtudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló
137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást
igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Kormányrendelet) 10. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Szaknyelvi vizsgák esetében az (1) és (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően vizsgáztató lehet az is, aki]
„a) rendelkezik
aa) az adott nyelvet hivatalos nyelvként használó országban és az adott nyelven folyó képzésben szerzett és
Magyarországon elismert, vagy Magyarországon szerzett, a szaknyelvi vizsgarendszernek megfelelő szakirányú
oklevéllel, vagy
ab) az aa) alponttól eltérően diplomáciai szaknyelvi vizsgák esetében Magyarországon elismert, vagy
Magyarországon szerzett osztatlan, alap- vagy mesterképzésben szerzett szakképzettséggel,”
2. §		
A Kormányrendelet 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 563/2021. (X. 1.) Korm. rendelethez
A Kormányrendelet 3. számú melléklete a következő 2. ponttal egészül ki:
„2. Német nyelv
A Goethe-Institut nyelvvizsgarendszer
a) Goethe-Zertifikat B1 vizsgája általános, egynyelvű, komplex típusú, alapfokú nyelvvizsgának,
b) Goethe-Zertifikat B2 vizsgája általános, egynyelvű, komplex típusú, középfokú nyelvvizsgának,
c) Goethe-Zertifikat C1 vizsgája általános, egynyelvű, komplex típusú, felsőfokú nyelvvizsgának
felel meg.”
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IX. Határozatok Tára

A miniszterelnök 58/2021. (X. 1.) ME határozata
a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének kinevezéséről
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 7. § (1) bekezdésében foglalt
jogkörömben eljárva
dr. Biró Marcellt a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökévé
– 2021. október 1-jei hatállyal, kilencéves időtartamra –
kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

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

