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III.

Kormányrendeletek

A Kormány 397/2021. (VII. 6.) Korm. rendelete
a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (10) bekezdésében,
a 2. alcím tekintetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (14) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról,
a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló
107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R1.) 10. §-a a következő (2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2c) A támogatott szervezet a 2021. évi sportfejlesztési program megvalósítása során egy alkalommal,
2021. augusztus 15. napjáig kérelmezheti a jóváhagyást végző szervezetnél a jóváhagyott támogatás összegének
növelését.”
2. §		
Az R1. 16. §-a a következő (36) bekezdéssel egészül ki:
„(36) E rendeletnek a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
szóló 397/2021. (VII. 6.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr14.) megállapított 10. § (2c) bekezdését a Módr14.
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

2. A látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló
39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő 6. §-sal egészül ki:
„6. § E rendeletnek a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
szóló 397/2021. (VII. 6.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 1. § a) pontjában rögzített
összegből 5 976 689 000 forint támogatás kizárólag a 2021. évi sportfejlesztési program benyújtása előtt
megkezdett beruházás megvalósítására használható fel.”
4. §		
Az R2.
a)
1. § bevezető szövegrészében a „100 000 000 000 forintot” szövegrész helyébe a „124 900 000 000 forintot”
szöveg,
b)
1. § a) pontjában a „35 388 311 000 forint” szövegrész helyébe a „41 365 000 000 forint” szöveg,
c)
1. § b) pontjában a „64 611 689 000 forint” szövegrész helyébe a „83 535 000 000 forint” szöveg
lép.

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 398/2021. (VII. 6.) Korm. rendelete
egyes agrártárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói
magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény 10. § (3) bekezdésében,
a 2. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § g) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 71. § 1. és 3. pontjában,
a 4. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet] „4/A. A NÉBIH feladatai” alcíme a következő 4/D. §-sal egészül ki:
„4/D. § (1) A NÉBIH mezőgazdasági igazgatási feladatai körében
a) éves jelentést tesz közzé honlapján a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában
a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény
(a továbbiakban: Tfmtv.) hatálya alá tartozó tevékenységekről, amelyben beszámol többek között az előző évben
beérkezett panaszok, valamint elindított, illetve lezárt vizsgálatok számáról;
b) minden év március 15-ig jelentést nyújt be az Európai Bizottságnak a mezőgazdasági és élelmiszeripari
termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott, a Tfmtv.-ben szabályozott tisztességtelen piaci
gyakorlatokról.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti jelentés a lezárt vizsgálatok tekintetében – az adatok zárt kezelésére vonatkozó
követelmény figyelembevétele mellett – tartalmazza a vizsgálat tárgyának és kimenetelének, valamint a meghozott
határozatnak az összefoglaló bemutatását.”
2. §		
A 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet a következő 33. §-sal egészül ki:
„33. § Ez a rendelet a mezőgazdasági és élelmiszer-ellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokban
előforduló tisztességtelen piaci gyakorlatokról szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/633 európai parlamenti és tanácsi
irányelv 10. cikk (1) és (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.”

2. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.)
Korm. rendelet 43. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Kormány a föld fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki mezőgazdasági igazgatási
szervként a föld tulajdonjogának hatósági jóváhagyáshoz kötött megszerzésének jóváhagyására irányuló
eljárásra, valamint a szerzési feltételek és a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződés hatósági jóváhagyás alóli
mentességének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadására.”

3. Az egyes halgazdálkodási eljárásokra vonatkozó szabályokról szóló
413/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
Az egyes halgazdálkodási eljárásokra vonatkozó szabályokról szóló 413/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 413/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet] a következő 1/A. alcímmel egészül ki:

„1/A. Halmentés céljából történő halfogás engedélyezése
5/A. § (1) Őshonos hal halgazdálkodási vízterületről a Hhvtv. 8. § (1) bekezdése szerinti halmentés céljából történő
kifogása (a továbbiakban: halmentés) a halgazdálkodási hatóság engedélyével végezhető.
(2) A halmentésre vonatkozó engedély meghatározott halgazdálkodási vízterületre vonatkozóan, határozott
időtartamra, de legfeljebb a hatályos halgazdálkodási terv érvényességi időtartamára adható ki.
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(3) Az (1) bekezdés szerinti engedély iránti kérelem tartalmazza:
a) a mentéssel érintett halgazdálkodási vízterület megnevezését és nyilvántartott halgazdálkodási vízterület
esetében víztérkódját;
b) az engedélyes kezelésében levő, a mentett állomány áttelepítésére potenciálisan alkalmas nyilvántartott
halgazdálkodási vízterület megnevezését és víztérkódját, ennek hiányában a mentett állomány ideiglenes
elhelyezésére szolgáló haltermelési létesítmény megnevezését;
c) a mentési tevékenység leírását és az ahhoz használni kívánt eszközök és módszerek ismertetését.
(4) Ha a kérelmező nem a halgazdálkodásra jogosult, a kérelemhez csatolja a halgazdálkodásra jogosult
hozzájárulását.
(5) A kérelem elbírálása során a halgazdálkodási hatóság mérlegeli a halmentés során alkalmazni kívánt módszerek
ökológiai hatásait, valamint az áttelepítés helyéül kijelölt nyilvántartott halgazdálkodási vízterület ökológiai
állapotára és őshonos halfaunájára gyakorolt potenciális hatást.
(6) Az engedélyben a halgazdálkodási hatóság meghatározza:
a) a mentési tevékenység során használható eszközöket és módszereket;
b) az áttelepítés vagy áthelyezés helyéül szolgáló nyilvántartott halgazdálkodási vízterületet vagy haltermelési
létesítményt;
c) soron kívüli visszatelepítés szükségessége esetén – amennyiben az eredeti halgazdálkodási vízterületre
a visszatelepítés még nem lehetséges – a visszatelepítés helyéül szolgáló nyilvántartott halgazdálkodási vízterületet;
d) a visszatelepítés vagy áttelepítés feltételeit;
e) az engedélyes egyedi halmentésekkel kapcsolatos bejelentési és jelentési kötelezettségeit.
(7) Őshonos hal ideiglenesen haltermelési létesítménybe akkor helyezhető át, ha halgazdálkodási vízterületre
történő azonnali vissza- vagy áttelepítése a víztest ökológiai állapota vagy az őshonos halfauna összetétele miatt
nem megvalósítható.
5/B. § (1) A halgazdálkodási hatóság azokon a halgazdálkodási területeken, ahol nincs halgazdálkodásra jogosult,
a halmentést a horgászszövetséggel, illetve bármely halgazdálkodásra jogosulttal elvégeztetheti.
(2) A halmentésre történő kijelölésnél a következőket kell figyelembe venni:
a) csatlakozó mederrel bíró, kapcsolódó nyilvántartott halgazdálkodási vízterület esetén annak halgazdálkodásra
jogosultja, több kapcsolódó halgazdálkodási vízterület esetén a kijelölt halgazdálkodásra jogosult köteles
a halmentést elvégezni;
b) ha az adott halgazdálkodási vízterületen lévő hal beazonosítható nyilvántartott halgazdálkodási vízterületről
származik, akkor a származás helye szerinti halgazdálkodásra jogosult köteles a halmentést elvégezni;
c) mérlegelni kell az őshonos halállományok mentése során a természetvédelmi és egyéb kockázatokat, különös
figyelemmel az idegenhonos fajok esetleges betelepítésére, behurcolására és a természetes ökológiai folyamatok
megzavarására;
d) mérlegelni kell az őshonos halállományok mentése során a mentés szükségességét alátámasztó közérdeket
és a mentés költséghatékonyságát, azt, hogy a menthető őshonos halállomány halgazdálkodási, illetve
természetvédelmi értékét a mentés költségei aránytalanul meghaladják-e.
(3) A halmentésre történő kijelölésnél a halmentés költségviselési kötelességét – a mentett hal halgazdálkodási
értékének figyelembevétele mellett – a halgazdálkodási hatóság és a halmentésre kijelölt horgászszövetség vagy
halgazdálkodásra jogosult megállapodásban rögzíti.
5/C. § A horgászszövetség az általa haszonbérelt halgazdálkodási vízterületek vonatkozásában a halmentést
az 5/A. § (1) bekezdésétől eltérően a halgazdálkodási hatósághoz megtett, 5/D. § szerinti adattartalmú előzetes
bejelentés alapján végezheti.
5/D. § (1) Az 5/A. § (1) bekezdésében meghatározott halmentésre vonatkozó engedély alapján végzett egyedi
halmentést az engedélyes a tevékenység megkezdése előtt legalább 24 órával bejelenti a halgazdálkodási
hatóságnak. A bejelentés tartalmazza:
a) a mentésre jogosult személy nevét;
b) az ivadék-, illetve halmentés okait;
c) a mentés helyét, időpontját;
d) a halmentéshez alkalmazott eszközöket és módszereket;
e) a mentendő halak becsült tömegét, faj- és korosztály-összetételét;
f ) az áttelepítés helyét és idejét.
(2) Az (1) bekezdés és az 5/C. § szerint bejelentett halmentést a halgazdálkodási hatóság megtiltja, ha
a) a mentés az engedélyben,
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b) az 5/C. § esetében a bejelentés 5/D. § (1) bekezdés b)–f ) pontja szerinti tartalma a jogszabályban, valamint
az érintett halgazdálkodási vízterületek halgazdálkodási tervében
foglaltaknak nem felel meg.
5/E. § (1) Az 5/A. § (1) bekezdésében meghatározott engedély és az 5/C. § alapján a mentett halállomány
haltermelési létesítményben történt ideiglenes elhelyezés utáni visszatelepítése vagy áttelepítése a tervezett
visszatelepítést vagy áttelepítést – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – legalább 8 nappal megelőzően
a halgazdálkodási hatósághoz megtett előzetes bejelentés alapján végezhető. A bejelentés tartalmazza:
a) a visszatelepítést vagy áttelepítést végző nevét;
b) a visszatelepítés vagy áttelepítés okait, helyét, időpontját, indokolását;
c) a mentett halak becsült tömegét, faj- és korosztály-összetételét;
d) a visszatelepítendő vagy áttelepítendő halak becsült tömegét, faj- és korosztály-összetételét;
e) a mentett őshonos halállomány ideiglenes elhelyezésének helyét.
(2) Ha a mentett őshonos halállomány vagy az ideiglenes elhelyezésre szolgáló haltermelési létesítmény állapota
előre nem látható ok miatt soron kívüli visszatelepítést vagy áttelepítést tesz szükségessé, azt az engedélyes,
valamint az 5/C. § szerinti esetben a horgászszövetség köteles a tevékenység megkezdése előtt bejelenteni
a halgazdálkodási hatóságnak.
(3) Az (1) bekezdés szerinti visszatelepítést vagy áttelepítést a halgazdálkodási hatóság intézkedésként megtiltja, ha
a) a mentés az engedélyben foglaltaknak nem felel meg, vagy
b) az 5/C. § szerinti mentés esetében az 5/D. § (1) bekezdés f ) pontja szerinti nyilvántartott halgazdálkodási
vízterület aktuális állapota vagy a vonatkozó halgazdálkodási terv nem teszi lehetővé a vissza- vagy áttelepíteni
kívánt hal ökológiai rendszerbe illeszkedő befogadását.
5/F. § Az elvégzett halmentésekről az 5/D. § (1) bekezdése és 5/E. § (1) bekezdése szerinti tartalommal a halmentést
követő 15 napon belül adatot kell szolgáltatni a halgazdálkodási hatóság részére.”
5. §		
A 413/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet a következő 1/B. alcímmel egészül ki:

„1/B. Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületről az őshonos halak haltermelés vagy kutatás céljából
történő kifogásának engedélyezése
5/G. § (1) Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületről az őshonos halak és más hasznos víziállatok – mesterséges
körülmények közötti termelési vagy kutatási célú szaporítás céljából történő – kifogása haltermelési létesítménybe
történő áthelyezéssel a halgazdálkodási hatóság engedélyével végezhető.
(2) Az (1) bekezdés szerinti engedély kiadására irányuló kérelem tartalmazza az általános közigazgatási rendtartásról
szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 36. § (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően:
a) a haltermelési létesítménybe történő áthelyezés indokolását;
b) a szaporítás során alkalmazandó eljárások részletes leírását;
c) az őshonos halak vagy más hasznos víziállatok kifogására szolgáló nyilvántartott halgazdálkodási vízterület
megnevezését és víztérkódját;
d) a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületről kifogni kívánt őshonos halfajok vagy más hasznos víziállatok
fajának, illetve ha szükséges, alacsonyabb taxonómiai egységének megnevezését, egyedszámát és
mérettartományát;
e) a kifogás tervezett idejét és a kifogás során használni kívánt módszereket és eszközöket;
f ) a halak vagy más hasznos víziállatok tartására szolgáló haltermelési létesítmény megnevezését és a szaporításukra
szolgáló halkeltető állomás azonosítóját;
g) az állománypótlási, visszatelepítési célú szaporítás esetén a szaporításból származó és visszatelepítendő kifogott
tenyészhal és ivadék mennyiségét.
(3) A természetvédelmi oltalom alatt nem álló, nem fogható halfajok szaporítása esetén a kérelem benyújtásával
egyidejűleg igazolni szükséges a Hhvtv. 63. § (3) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti támogatás tényének meglétét.
(4) A halgazdálkodási hatóság a kérelem elbírálása során a következő szempontokat mérlegeli:
a) a haltermelési létesítményben történő szaporítás gazdasági, állományfenntartási vagy tudományos indokoltsága;
b) a szaporításhoz szükséges állomány természetes vízből történő begyűjtésének szükségessége;
c) a szaporításhoz szükséges állomány begyűjtésének a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halállományára
gyakorolt várható hatása.
(5) Az őshonos hal és más hasznos vízi állat nyilvántartott halgazdálkodási vízterületről mesterséges szaporítás
céljából történő kifogásáról szóló engedélyben a halgazdálkodási hatóság meghatározza:
a) a kifogható mérettartományt;
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b) az egyedszámot;
c) a kifogások helyét és időpontját;
d) a mesterséges szaporítás célját;
e) a halak szaporítására szolgáló halkeltető állomást és a tartásukra szolgáló haltermelési létesítményt;
f ) a kifogás során használható módszereket és eszközöket;
g) az elvégzett munkával kapcsolatos beszámolási, jelentési kötelezettség teljesítésének módját és határidejét;
h) haltermelési cél esetében a mesterséges szaporításból származó és visszatelepítendő tenyészhal és ivadék
mennyiségét.
(6) A (4) bekezdés szerinti engedély kizárólag kutatási vagy haltermelési célból adható meg.
(7) Fajlagos tilalmi időben a tilalmi időszakkal érintett őshonos halfaj egyedeinek kifogása kizárólag
a) kutatási, és
b) amennyiben az adott halfaj mesterséges szaporítása kizárólag az ívásra felkészült egyedeinek begyűjtésével vagy
az ivartermék helyben történő levételével biztosítható, mesterséges szaporítási
célból engedélyezhető.
(8) A halgazdálkodási hatóság a (4) bekezdés szerinti engedélyt megküldi az Országos Halgazdálkodási Adattárat
működtető szerv részére.
5/H. § (1) Az 5/G. § (1) bekezdésében meghatározott engedély alapján haltermelési létesítménybe áthelyezett
őshonos halak és más hasznos víziállatok visszatelepítése a halgazdálkodási hatósághoz a tervezett visszatelepítést
legalább 15 nappal megelőzően megtett előzetes bejelentés alapján végezhető. A bejelentés a következőket
tartalmazza:
a) a visszatelepítést végző halgazdálkodásra jogosult nevét és címét;
b) a visszatelepítés helyét és idejét;
c) a visszatelepítésre kerülő halak fajának megnevezését, mennyiségét és mérettartományát.
(2) A visszatelepítés akkor végezhető el, ha a halgazdálkodási hatóság a bejelentést követő 8 napon belül
a visszatelepítésre szolgáló halgazdálkodási vízterület ökológiai állapota miatt vagy halállományának védelme
céljából nem hoz döntést annak megtiltása tárgyában.”
6. §		
A 413/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet a következő 3/A. alcímmel egészül ki:

„3/A. A haltermeléssel kapcsolatos engedélyezés
15/A. § (1) Idegenhonos hal vagy idegenhonos más hasznos víziállat, valamint annak továbbtenyésztésből származó
utódja – a 708/2007/EK rendelet IV. számú mellékletében meghatározott kivétellel – haltermelési létesítménybe
történő kihelyezése a halgazdálkodási hatóság engedélyével végezhető. Az engedély akkor adható ki, ha
a kihelyezés előreláthatóan nem gyakorol kedvezőtlen hatást az őshonos állományok genetikai változatosságára,
egészségi állapotára vagy mennyiségi viszonyára.
(2) Az (1) bekezdés szerinti engedély iránti kérelmet a haltermelési létesítmény üzemeltetője a 708/2007/EK rendelet
I. mellékletében foglalt adattartalommal nyújtja be a halgazdálkodási hatósághoz.
(3) Ha az (1) bekezdésben meghatározott kihelyezés zárt haltermelési létesítménybe történik, a létesítmény
üzemeltetője az (1) bekezdés szerinti engedély iránti kérelemhez csatolja a zárt rendszer jellemzőinek leírását
a termelni kívánt fajra és korcsoportra, valamint az adott környezetben túlélésre képes biológiai anyagra
vonatkozóan.
(4) Az (1) bekezdés szerinti kihelyezés engedélyezése során a halgazdálkodási hatóság a döntésben
a) meghatározza a haltermelési létesítménybe történő kihelyezés célját, és
b) mellékletként csatolja a halgazdálkodási hatóság által elfogadott, a 708/2007/EK rendelet 17. cikke szerinti
vészhelyzeti intézkedési tervet.
15/B. § (1) A Pannon biogeográfiai régión kívülről származó őshonos hal vagy más hasznos víziállat egyedének
haltermelési létesítménybe történő kihelyezése a halgazdálkodási hatóság engedélyével végezhető. Az engedély
akkor adható ki, ha a kihelyezéssel elérni kívánt cél a Pannon biogeográfiai régióból származó őshonos állomány
felhasználásával nem valósítható meg, és a kihelyezés előreláthatóan nem gyakorol kedvezőtlen hatást az őshonos
állományok genetikai változatosságára vagy egészségi állapotára.
(2) Az (1) bekezdés szerinti engedély iránti kérelem az Ákr. 36. § (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően
tartalmazza:
a) a haltermelési létesítménybe történő kihelyezés céljának megjelölését és indokolását;
b) annak részletes bemutatását, hogy az a) pont szerinti cél miért nem valósítható meg a Pannon biogeográfiai
régióból származó őshonos állomány felhasználásával.
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(3) Az intézkedési tervet a kérelmező az (1) bekezdés szerinti engedély iránti kérelemhez csatolja.
15/C. § (1) Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen horgászati vagy étkezési célú haltermelés vagy kizárólagos
horgászati célú haltermelés a halgazdálkodási hatóság engedélyével végezhető. Az engedély akkor adható ki,
ha a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület egésze vagy a haltermelésre használni kívánt része horgászati célú
halgazdálkodással történő hasznosításra nem alkalmas.
(2) Az (1) bekezdés szerinti engedély kiadására irányuló kérelem tartalmazza:
a) a haltermelés célját;
b) a létesíteni kívánt haltermelési létesítmény típusát;
c) a termelni kívánt fajok megnevezését;
d) a termelési technológia bemutatását.
(3) A (2) bekezdés szerinti kérelem benyújtásával egyidejűleg szükséges igazolni
a) a haltermelést végző természetes személy vagy jogi személy esetén a haltermelést végző alkalmazott
halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló rendelet szerinti halászati,
halgazdálkodási képesítés;
b) alhaszonbérlő esetén a halgazdálkodásra jogosult haszonbérlő hozzájáruló nyilatkozat;
c) horgászszövetség esetén a horgászati vagy kizárólagos horgászati célú haltermelésre irányuló nyilatkozat;
d) a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület haltermelésre hasznosítani kívánt része horgászati célú
halgazdálkodással történő hasznosításra nem alkalmas állapotára vonatkozó nyilatkozat;
e) a haltermelésre hasznosítani kívánt nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre vonatkozó halgazdálkodási terv
meglétét.
(4) Ha a horgászati vagy étkezési célú haltermelés vagy kizárólagos horgászati célú haltermelés védett természeti
területen történik, akkor az – az (1) bekezdésben meghatározott engedélyen túlmenően – a természet védelméről
szóló törvényben előírt egyéb engedélyek birtokában végezhető.
(5) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen folytatott haltermelés az (1) bekezdésben
meghatározott engedélyen túlmenően, a haltermelési létesítmények esetében a haltermelési létesítmény
üzemeltetője részére előírt egyéb engedélyek birtokában végezhető. A halgazdálkodásra jogosult a haltermelési
tevékenységét feltünteti a halgazdálkodási hatóság által jóváhagyandó halgazdálkodási tervében.”
7. §		
A 413/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet a következő 3/B. alcímmel egészül ki:

„3/B. Idegenhonos halak és más hasznos víziállatok szállításának engedélyezése
15/D. § (1) A 708/2007/EK rendelet IV. számú mellékletében fel nem sorolt idegenhonos hal és más hasznos víziállat
fajok egyedeinek nem rutin szállítása esetén a környezeti kockázatértékelést kérelemre – a 708/2007/EK rendelet
9. cikk (1) bekezdése szerint – az országos illetékességgel eljáró halgazdálkodási hatóság rendeli el, és a kérelmező
költségére a miniszter által kijelölt szakmai kutatóintézet vagy oktatási intézmény végzi el.
(2) A szomszédos tagállamokat érintő szállítások esetén az országos illetékességgel eljáró halgazdálkodási hatóság
a szállítás engedélyezésére vonatkozó határozattervezetet készít, melyet megküld a miniszter által vezetett
minisztériumnak külön indokolással és a környezeti kockázatértékelés 708/2007/EK rendelet II. számú mellékletében
meghatározott összefoglalójával együtt. Az engedély megadásának szándékáról az érintett tagállamok és
az Európai Bizottság – a 708/2007/EK rendelet 11. cikke szerinti – értesítését, egyetértése esetén, a minisztérium
végzi. Az Európai Bizottság határozata alapján az országos illetékességgel eljáró halgazdálkodási hatóság
határozattal dönt a szállítás engedélyezéséről.
(3) A szállításokra vonatkozó információs rendszer vezetéséről – az idegen és nem honos fajoknak az akvakultúrában
történő alkalmazásáról szóló 708/2007/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról szóló, 2008. június 13-i 535/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 535/2008/EK
bizottsági rendelet) 4. cikke szerint – a minisztérium az országos illetékességgel eljáró halgazdálkodási hatóság
útján gondoskodik. Az információs rendszer a szállítási kérelmek, engedélyek és értékelések 535/2008/EK
bizottsági rendelet melléklete szerinti adatait tartalmazza. Az országos illetékességgel eljáró halgazdálkodási
hatóság internetes honlapján az információs rendszert közzéteszi.
(4) Ha – a 708/2007/EK rendelet 18. cikke szerinti – megfigyelési programot kell lefolytatni, az országos
illetékességgel eljáró halgazdálkodási hatóság dönt annak helyszínéről. A megfigyelési program értékelését
a nemzeti nyilvántartásba vétel céljából az országos illetékességgel eljáró halgazdálkodási hatóság juttatja el
a miniszter által kijelölt szakmai kutatóintézetnek vagy oktatási intézménynek.”
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8. §		
A 413/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet 19. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendelet 3/B. alcíme az idegen és nem honos fajoknak az akvakultúrában történő alkalmazásáról szóló,
2007. június 11-i 708/2007/EK tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges egyes rendelkezéseket állapít meg.”
9. §		
A 413/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet 1. alcím címében a „kutatási, valamint az egyéb célú halfogási engedélyezésre”
szövegrész helyébe a „kutatási célú engedélyezésre” szöveg lép.
10. §		
Hatályát veszti a 413/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet 5. §-a.

4. Az idegen és nem honos halfajoknak akvakultúrában való alkalmazásával kapcsolatos szabályokról
szóló 111/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet hatályon kívül helyezése
11. §		
Hatályát veszti az idegen és nem honos halfajoknak akvakultúrában való alkalmazásával kapcsolatos szabályokról
szóló 111/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet.

5. Záró rendelkezések
12. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
(2) A 3. és 4. alcím az e rendelet kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

13. §

(1) E rendelet 1. §-a a mezőgazdasági és élelmiszer-ellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokban előforduló
tisztességtelen piaci gyakorlatokról szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/633 európai parlamenti és tanácsi irányelv
10. cikk (1) és (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.
(2) E rendelet az idegen és nem honos fajoknak az akvakultúrában történő alkalmazásáról szóló, 2007. június 11-i
708/2007/EK tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges egyes rendelkezéseket állapít meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 18/2021. (VII. 6.) BM rendelete
a szomszédos országok Magyarországgal határos közigazgatási egységei lakosságának koronavírus elleni
védelmével összefüggő határátkelőhelyek és oltópontok kijelöléséről, valamint az ukrán határon részleges,
ideiglenes határzár bevezetéséről szóló 17/2021. (VI. 29.) BM rendelet módosításáról
Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (8) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés
3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
Hatályát veszti a szomszédos országok Magyarországgal határos közigazgatási egységei lakosságának koronavírus
elleni védelmével összefüggő határátkelőhelyek és oltópontok kijelöléséről, valamint az ukrán határon részleges,
ideiglenes határzár bevezetéséről szóló 17/2021. (VI. 29.) BM rendelet 2. alcíme.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

A belügyminiszter 19/2021. (VII. 6.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél
a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló
30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. §
(1) bekezdés 2. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva következőket rendelem el:
1. §		
A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról
és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet a következő 22. §-sal egészül ki:
„22. § (1) Ha a 9. melléklet képesítési követelményként a közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítést vagy
a határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr szakképesítést határozza meg, e képesítési követelményt az is teljesíti,
aki 2021. június 15-ét követően e szakképesítés képesítő vizsgáját sikeresen letette, ugyanakkor a szakképesítésről
kiállított bizonyítványt a „B” kategóriás gépjárművezetői engedély bemutatásának hiányában nem kapta meg, azzal,
hogy részére
a) a „B” kategóriás gépjárművezetői engedélynek és
b) a szakképesítésről kiállított bizonyítványnak
a képesítő vizsga sikeres teljesítésétől számított egy éven belüli megszerzését és a rendvédelmi szerv részére
történő bemutatását elő kell írni.
(2) Ha a 9. melléklet képesítési követelményként a rendőr tiszthelyettes technikusi végzettséget határozza
meg, e képesítési követelményt az is teljesíti, aki 2021. május 4-ét követően a szakmai vizsgát sikeresen letette,
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ugyanakkor a szakmai bizonyítványt a „B” kategóriás gépjárművezetői engedély bemutatásának hiányában nem
kapta meg, azzal, hogy részére
a) a „B” kategóriás gépjárművezetői engedélynek és
b) a szakmai bizonyítványnak
a szakmai vizsga sikeres teljesítésétől számított egy éven belüli megszerzését és a rendvédelmi szerv részére történő
bemutatását elő kell írni.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

Az emberi erőforrások minisztere 29/2021. (VII. 6.) EMMI rendelete
egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 2. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3–5. § tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva,
a 6–9. § tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés
3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 10. §, a 12. és 13. §, a 17. § és a 19. § a) pontja tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb,
a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés z) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés
3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 11. § tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva,
a 14–16. § és a 19. § b) pontja tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés a), d), f ) és g) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés
3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 18. § és az 1. melléklet tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés a) és f ) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés
3. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai
követelményeiről szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet módosítása
1. §		
A gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló
7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 7. § (3) és (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(3) A szaküzletben jól látható és könnyen hozzáférhető helyen a betegnek a szaküzlet szolgáltatásaival kapcsolatos
írásbeli észrevételei, panaszai közléséhez szükséges eszközöket biztosítani kell.
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(4) A szaküzletben és a kölcsönző központban a fogyasztót vagy a meghatalmazottját a fogyasztóvédelemről szóló
1997. évi CLV. törvény 17/A. § (1)–(1a) bekezdésében foglaltakról nagybetűs, kontrasztos írásmóddal is tájékoztatni kell.”
2. §		
Hatályát veszti az R. 7. § (2) és (6) bekezdése.

2. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló
44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet módosítása
3. §		
Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet
(a továbbiakban: R1.) „Gyógyszer rendelésére jogosult orvos” alcíme a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. (1) Az indikáción túli gyógyszerrendelés engedélyezése iránti, a GyT. 25. § (6b) bekezdése szerinti kérelmet
a 6. számú melléklet szerinti nyomtatványon az adott betegségre irányadó szakképesítéssel rendelkező orvos
(a továbbiakban: kezelőorvos) nyújtja be az OGYÉI-hez.
(2) A GyT. 25. § (6f ) bekezdése szerinti kérelem a következő elemeket tartalmazza:
a) kérelmezett hatóanyag vagy gyógyszer és javallat,
b) vonatkozó nemzetközi ajánlások,
c) releváns szakirodalmi adatok,
d) esettanulmányok,
e) egyéni terápiás tapasztalatok,
f ) vonatkozó szakmai kollégiumi, illetve módszertani ajánlások,
g) javaslat a kezelőorvosnak az indikáción túli gyógyszerrendelésre, illetve -alkalmazásra vonatkozó, a GyT. 25. §
(6h) bekezdése szerinti jelentési kötelezettségének határidejére, illetve gyakoriságára.”
4. §		
Az R1. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az orvos – a 6. § (3) bekezdésében, valamint az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek egyedi
rendelésének és felhasználásának engedélyezéséről szóló 448/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) Indikáción túli gyógyszerrendelés és Egyedi gyógyszerbeszerzés alcímeiben foglaltak kivételével –
Magyarországon, illetve az Európai Unió Bizottsága által forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszert, valamint
magisztrális gyógyszert rendelhet. Az orvos magisztrális gyógyszer alkotórészeként az OGYÉI (3) bekezdés szerinti
közleményében közzétett gyógyszeranyagokat rendelheti.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően az orvos magisztrális gyógyszer alkotórészeként forgalomba hozatalra
engedélyezett gyógyszert is rendelhet, ha a magisztrális gyógyszer
a) hatóanyagát a magisztrális gyógyszerek készítéséhez felhasználható gyógyszeranyagok listája nem tartalmazza,
vagy
b) hatóanyaga megtalálható a magisztrális gyógyszerek készítéséhez felhasználható gyógyszeranyagok listáján,
de ténylegesen nem szerezhető be.
(3) A magisztrális gyógyszerek készítéséhez felhasználható gyógyszeranyagok listáját az OGYÉI honlapján közzéteszi,
közlemény formájában aktualizálja.
(4) A (3) bekezdés szerinti lista a gyógyszeranyag megnevezését, minőségét, gyógyászati célra egyszeri
alkalommal kiadható mennyiségét és további korlátozásokat is tartalmazhat. Az OGYÉI továbbá a listán
szereplő gyógyszeranyag alkalmazását – az anyag és a készítmény tulajdonságai, valamint a gyógyszerforma
elkészíthetőségének mérlegelésével, gyógyszerbiztonsági szempontokat figyelembe véve – a (3) bekezdés szerinti
közleményben korlátozhatja a FoNo-ban szereplő meghatározott gyógyszerre, adott indikációra, gyógyszerformára,
betegpopulációra, gyógyszertártípusra, hatóanyag-koncentráció felső határértékére, valamint a – GyT. 1. §
23. pontja szerinti – különös méltánylást érdemlő betegellátási érdek fennállásának esetére a belőle előállítható
készítményekben.
(5) A Magyarországon nem, de az EGT tagállamában, illetve az Európai Közösséggel vagy az EGT-vel megkötött
nemzetközi szerződés alapján az EGT tagállamával azonos jogállást élvező államban (a továbbiakban:
EGT-megállapodásban részes állam) forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszer Korm. rendelet szerinti
rendelésére vonatkozó OGYÉI nyilatkozat kiadása iránti adatlapot a 3–5. számú melléklet tartalmazza.”
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5. §		
Az R1. 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A gyógyszerész a forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszert alkotórészként tartalmazó magisztrális
gyógyszert akkor készíthet el, ha meggyőződött a 3. § (2) bekezdés a) vagy b) pontjában foglalt feltétel fennállásáról,
továbbá arról, hogy a forgalomba hozatalra engedélyezett készítmény
a) hatóanyaga az új, magisztrális gyógyszerformában a készítés és a várható felhasználás ideje alatt nem bomlik, és
b) segédanyagai nem befolyásolják kedvezőtlenül a magisztrális gyógyszer hatását és eltarthatóságát.”
6. §		
Az R1. 16. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (3) bekezdés szerinti gyógyszerkiadás esetén az EESZT rendszerben rögzíteni kell]
„b) a kiváltó orvos, gyógyszerész alapnyilvántartási számát, állatorvos kamarai nyilvántartási számát, ezek hiányában
diplomaszámát. Külföldi orvos esetén a jogosultságot igazoló okirat számát.”
7. §		
Az R1. 20/A. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Elektronikus vény esetében a gyógyszer kiadását a gyógyszer kiadója)
„f ) a beteg társadalombiztosítási azonosító jelét közlő és saját természetes személyazonosító adatait hitelt
érdemlően igazoló személy”
(részére teljesíti.)
8. §		
Az R1.
a)
6. számú mellékletében az „Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló
44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 2/A. §-ában” szövegrész helyébe az „Az emberi alkalmazásra kerülő
gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény
25. § (6) és (6a) bekezdésében” szöveg,
b)
8. számú melléklet 4. pontjában a „neve és alapnyilvántartási száma” szövegrész helyébe a „neve,
elérhetősége és alapnyilvántartási száma” szöveg
lép.
9. §		
Hatályát veszti az R1. 11/B. § (1) bekezdésében a „14 éven aluliak részére elektronikus vényen történő
gyógyszerrendeléskor minden esetben felírási igazolást kell készíteni.” szövegrész.

3. A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről szóló
53/2004. (VI. 2.) ESzCsM rendelet módosítása
10. §

(1) A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről szóló 53/2004. (VI. 2.)
ESzCsM rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. § (1) bekezdése a következő a) ponttal egészül ki:
[A nagykereskedelmi engedély jogosultja ellenőrzi a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi
felhasználásra szánt gyógyszerek külső csomagolásán elhelyezendő biztonsági elemekre vonatkozó részletes szabályok
meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. október 2-i (EU) 2016/161 felhatalmazáson alapuló
bizottsági rendelet szerint a gyógyszer biztonsági elemeit és deaktiválja az egyedi azonosítót, mielőtt a gyógyszert
kiadná]
„a) a népegészségügyi feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivataloknak, valamint a járási (fővárosi
kerületi) hivataloknak,”
(2) Az R2. 4. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[A nagykereskedelmi engedély jogosultja ellenőrzi a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi
felhasználásra szánt gyógyszerek külső csomagolásán elhelyezendő biztonsági elemekre vonatkozó részletes szabályok
meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. október 2-i (EU) 2016/161 felhatalmazáson alapuló
bizottsági rendelet szerint a gyógyszer biztonsági elemeit és deaktiválja az egyedi azonosítót, mielőtt a gyógyszert kiadná]
„c) nem az egészségügyről szóló törvény szerinti egészségügyi intézmények keretein belül működő, dialízis ellátást
nyújtó szolgáltatóknak,”
(3) Az R2. 4. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Ha az (1) bekezdés a) pontja szerinti ügylet teljesítésében több gyógyszer-nagykereskedelmi engedély jogosult
vesz részt, de a gyógyszerek – az (1) bekezdés a) pontjában szereplő közigazgatási szervek számára történő –
tényleges kiadását végző gyógyszer-nagykereskedelmi engedély jogosult az ügyletben kizárólag oltóanyagdisztribúciós szolgáltatást nyújt, az (1) bekezdés szerinti ellenőrzési és deaktiválási kötelezettség azt a gyógyszer-
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nagykereskedelmi engedély jogosultat terheli, amely a gyógyszereket eladói minőségben ezen, kizárólag logisztikai
szolgáltatást nyújtó gyógyszer-nagykereskedelmi engedély jogosult részére átadja.”
(4) Hatályát veszti az R2.
a)
4. § (1) bekezdés a) és c) pontja, valamint
b)
4. § (2) bekezdése.
11. §		
Az R2. 11. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Magyarország területére elrendelt veszélyhelyzet időtartama alatt a nagykereskedő elsősorban az ügyeleti
szolgálatra kijelölt vagy az OGYÉI által az adott település gyógyszerellátásának biztosítására kijelölt gyógyszertár
megrendelését köteles teljesíteni.”
12. §		
Az R2. 21. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Nem alkalmazható szankció azon
a) népegészségügyi feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal, valamint járási (fővárosi kerületi)
hivatallal, valamint
b) nem az egészségügyről szóló törvény szerinti egészségügyi intézmények keretein belül működő, dialízis ellátást
nyújtó szolgáltatóval
szemben, amely a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek
külső csomagolásán elhelyezendő biztonsági elemekre vonatkozó részletes szabályok meghatározása tekintetében
történő kiegészítéséről szóló, 2015. október 2-i (EU) 2016/161 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet szerinti
egyedi azonosító ellenőrzésére és deaktiválására vonatkozó kötelezettségének 2021. február 9-étől e rendeletnek
az egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 29/2021. (VII. 6.) EMMI rendelettel
megállapított 4. § (1) bekezdés a) és c) pontja és 4. § (2) bekezdése hatálybalépéséig nem tesz eleget, ha az egyedi
azonosító ellenőrzését és deaktiválását a részére a gyógyszert kiadó gyógyszer-nagykereskedelmi engedély jogosult
végzi el a gyógyszer kiadását megelőzően.
(3b) A (3a) bekezdést kell alkalmazni akkor is, ha a (3a) bekezdés a) pontja szerinti közigazgatási szerv részére
a gyógyszer tényleges kiadását végző gyógyszer-nagykereskedelmi engedély jogosult kizárólag logisztikai
szolgáltatást nyújt, és erre figyelemmel az egyedi azonosító ellenőrzését és deaktiválását a gyógyszereket eladói
minőségben ezen, kizárólag logisztikai szolgáltatást nyújtó gyógyszer-nagykereskedelmi engedély jogosult részére
átadó gyógyszer-nagykereskedelmi engedély jogosult végzi el az átadást megelőzően.”

4. A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és
nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet módosítása
13. §		
A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési szolgálati és nyilvántartási
rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet (a továbbiakban: R3.) 13. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a kézigyógyszertárat működtető orvos nem csatlakozott a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek külső csomagolásán elhelyezendő biztonsági elemekre
vonatkozó részletes szabályok meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. október 2-i
(EU) 2016/161 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (a továbbiakban: Bizottsági rendelet) 31. cikke szerinti
adattároló rendszerhez, a kézigyógyszertárat ellátó közforgalmú gyógyszertár ellenőrzi a Bizottsági rendelet szerint
a gyógyszer biztonsági elemeit, és deaktiválja az egyedi azonosítót, mielőtt a gyógyszert a kézigyógyszertárnak
kiadná.”
14. §		
Az R3. 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha azt a járványügyi helyzet indokolja, az OGYÉI
a) a fiókgyógyszertár részére is elrendelheti készenléti vagy ügyeleti idő teljesítését,
b) elrendelheti adott településen működő gyógyszertárak szolgálati rendtől eltérő nyitvatartását, ügyeleti és
készenléti szolgálatát.”
15. §		
Az R3. 27. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Magyarország területére elrendelt veszélyhelyzet időtartama alatt a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás biztosítása
érdekében a közvetlen lakossági gyógyszerellátás céljára beszerzett gyógyszerek a fekvőbeteg-ellátásban
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felhasználhatók. A gyógyszerek intézeti gyógyszertáron belüli átadását a fekvőbeteg-gyógyintézeti és közvetlen
lakossági gyógyszerellátáshoz kapcsolódó nyilvántartásban is fel kell tüntetni.”
16. §		
Az R3. 36. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A Kormány által Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt a (3a) és
a (4) bekezdést nem kell alkalmazni.”
17. §

(1) Az R3. 37. §-a a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5b) Nem alkalmazható szankció azon, kézigyógyszertárat működtető orvossal szemben, aki a 2001/83/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek külső csomagolásán elhelyezendő
biztonsági elemekre vonatkozó részletes szabályok meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről szóló,
2015. október 2-i (EU) 2016/161 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet szerinti egyedi azonosító ellenőrzésére
és deaktiválására vonatkozó kötelezettségének 2021. február 9-étől e rendeletnek az egyes gyógyszerészeti tárgyú
miniszteri rendeletek módosításáról szóló 29/2021. (VII. 6.) EMMI rendelettel megállapított 13. § (6) bekezdése
hatálybalépéséig nem tesz eleget, ha az egyedi azonosító ellenőrzését és deaktiválását a kézigyógyszertárat ellátó
közforgalmú gyógyszertár végzi el a gyógyszer kézigyógyszertárnak történő kiadását megelőzően.”
(2) Az R3. 37. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ez a rendelet a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi felhasználásra szánt
gyógyszerek külső csomagolásán elhelyezendő biztonsági elemekre vonatkozó részletes szabályok meghatározása
tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. október 2-i (EU) 2016/161 felhatalmazáson alapuló bizottsági
rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

18. §		
Az R3. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
19. §		
Hatályát veszti az R3.
a)
13. § (6) bekezdése,
b)
18. § (14) bekezdésében az „orvos esetén orvosi bélyegzőjének számát vagy lenyomatát,” szövegrész.

5. Záró rendelkezések
20. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 6. § és a 19. § b) pontja 2022. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 10. § (4) bekezdése és a 19. § a) pontja 2023. február 9-én lép hatályba.

21. §		
Ez a rendelet a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek
külső csomagolásán elhelyezendő biztonsági elemekre vonatkozó részletes szabályok meghatározása tekintetében
történő kiegészítéséről szóló, 2015. október 2-i (EU) 2016/161 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		
		

Dr. Kásler Miklós s. k.,
emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a 29/2021. (VII. 6.) EMMI rendelethez
Az R3. 1. számú melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Aszeptikus gyógyszerkészítés eszközei
a) Aszeptikus fülke – manipulátor vagy lamináris boksz
b) Minimum 20 ml térfogatú, egyszer használatos, steril fecskendő (szemcseppek steril szűréséhez)
c) Maximum 0,22 µm pórusátmérőjű, minimum 25 mm átmérőjű, egyszer használatos, steril fecskendőszűrő
(szemcseppek steril szűréséhez)
d) Hőlégsterilizátor eszközsterilezéshez, ha az aszeptikus gyógyszerkészítés nem kizárólag steril, egyszer használatos
eszközökkel történik
e) Porfirizátor
f ) Egyszer használatos steril gumikesztyű”

Az emberi erőforrások minisztere 30/2021. (VII. 6.) EMMI rendelete
a Szabványos Vényminták Gyűjteménye VIII. kiadásának alkalmazásáról
Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi
XCV. törvény 32. § (5) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A Szabványos Vényminták Gyűjteménye VIII. kiadása (a továbbiakban: FoNo VIII.) e rendelet hatálybalépésének
napjától alkalmazandó.
2. §

(1) A FoNo VIII.-ba felvett gyógyszerek rendelésére a gyógyszerrendelésre vonatkozó jogszabályok rendelkezései,
valamint a FoNo VIII. általános rendelkezései és az egyes vényelőiratok „Fontos tudnivalók” rovatában foglaltak
irányadóak.
(2) A FoNo VIII.-ba felvett gyógyszerek elkészítésére, minőségére, felhasználási időtartamára, eltartására és kiadására
a hatályos Magyar Gyógyszerkönyv általános rendelkezései, a magisztrális gyógyszerkészítéshez felhasználható
kémiai gyógyszeranyagok, zsiradékok, viaszfélék, növényi drogok, illóolajok és gyógyszerkészítmények az Országos
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI) által közzétett listája, valamint
a FoNo VIII. általános rendelkezései és egyedi vényelőiratai irányadóak.

3. §

(1) A FoNo VII. kiadásának előiratai szerinti gyógyszerek az e rendelet hatálybalépésétől számított hatodik hónap utolsó
napjáig gyárthatók és készíthetők el.
(2) A FoNo VII. kiadásának előiratai szerint gyártott, illetve készített gyógyszerek az előírt felhasználási időtartam
figyelembevételével forgalmazhatók és használhatók fel.
(3) E rendelet kihirdetését követően a FoNo VII. készítmények rendelésekor a készítmény neve után a FoNo VII.
megkülönböztető jelzést kell alkalmazni, és ugyanezt a jelzést a gyógyszerésznek a kiadott gyógyszeren is
fel kell tüntetnie.

4. §		
A FoNo VIII.-nak az OGYÉI közleményével történő módosítása az egészségügyért felelős miniszter által vezetett
minisztérium hivatalos lapjában történő közzétételt követő 5. naptól alkalmazandó.
5. §		
A FoNo VIII.-at az OGYÉI elektronikus formában a honlapján és az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltató Téren
keresztül publikálja.
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6. §		
A FoNo VIII. kiadásának előiratai szerinti gyógyszerek kiadása során kötelező a betegek részére a betegtájékoztató
elektronikus vagy papíralapú rendelkezésre bocsátása.
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
8. §		
Hatályát veszti a Szabványos Vényminták Gyűjteménye VII. kiadása alkalmazásáról szóló 64/2004. (VII. 27.)
ESzCsM rendelet.
		
		

Dr. Kásler Miklós s. k.,
emberi erőforrások minisztere
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 335/2021. (VII. 6.) KE határozata
katonai bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a és a 97. § (1) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnöke és a honvédelmi
miniszter együttes javaslatára – lemondására tekintettel dr. Vatai Istvánt 2021. július 31-ei hatállyal katonai bírói
tisztségéből felmentem.
Budapest, 2021. június 15.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02345-2/2021.

A köztársasági elnök 336/2021. (VII. 6.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére
tekintettel dr. Makai Lajosnét 2021. november 24-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2021. június 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02541-2/2021.

A köztársasági elnök 337/2021. (VII. 6.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére
tekintettel dr. Szabó Máriát 2021. december 8-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2021. június 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02541-3/2021.
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A köztársasági elnök 338/2021. (VII. 6.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére
tekintettel Világhyné dr. Böcskei Teréziát 2021. december 10-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2021. június 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02541-4/2021.

A köztársasági elnök 339/2021. (VII. 6.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére
tekintettel dr. Slimbarszki Évát 2021. december 12-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2021. június 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02541-5/2021.

A köztársasági elnök 340/2021. (VII. 6.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére
tekintettel dr. Pullai Ágnest 2021. december 17-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2021. június 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02541-6/2021.
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A köztársasági elnök 341/2021. (VII. 6.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére
tekintettel dr. Szücsné dr. Gita Gyöngyi Editet 2021. december 23-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2021. június 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02541-7/2021.

A köztársasági elnök 342/2021. (VII. 6.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére
tekintettel dr. Pestovics Ilonát 2022. január 1-jei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2021. június 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02541-8/2021.

A köztársasági elnök 343/2021. (VII. 6.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére
tekintettel dr. Virág Sándort 2022. január 10-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2021. június 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02541-9/2021.
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A köztársasági elnök 344/2021. (VII. 6.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére
tekintettel dr. Hunyady Mariannt 2022. január 28-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2021. június 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02541-10/2021.

A köztársasági elnök 345/2021. (VII. 6.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti
kérelmére tekintettel dr. Maka Máriát 2021. december 15-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2021. június 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02541-11/2021.

A köztársasági elnök 346/2021. (VII. 6.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti
kérelmére tekintettel dr. Baur Pétert 2021. december 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2021. június 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02541-12/2021.
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A köztársasági elnök 347/2021. (VII. 6.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti
kérelmére tekintettel dr. Csentericsné dr. Ágh Biró Ágnest 2021. december 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2021. június 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02541-13/2021.

A köztársasági elnök 348/2021. (VII. 6.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti
kérelmére tekintettel dr. Rimaszombati Évát 2021. december 31-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2021. június 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02541-14/2021.

A köztársasági elnök 349/2021. (VII. 6.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Bárándi Emesét
a 2021. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2021. június 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02541-15/2021.
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A köztársasági elnök 350/2021. (VII. 6.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Borombós Árpádot
a 2021. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2021. június 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02541-16/2021.

A köztársasági elnök 351/2021. (VII. 6.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet ideje alatt a bírósági és ügyészségi szervezeti és jogállási
törvények egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 531/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 7. § (6) bekezdésére
figyelemmel – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Bánáti Bálintot 2021. július 1. napjától
határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2021. június 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02541-17/2021.

A köztársasági elnök 352/2021. (VII. 6.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Bendli Attila
Józsefet 2021. július 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2021. június 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02541-18/2021.
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A köztársasági elnök 353/2021. (VII. 6.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Borsos Krisztinát
2021. július 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2021. június 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02541-19/2021.

A köztársasági elnök 354/2021. (VII. 6.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Halász Beátát
2021. július 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2021. június 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02541-20/2021.

A köztársasági elnök 355/2021. (VII. 6.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet ideje alatt a bírósági és ügyészségi szervezeti és jogállási
törvények egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 531/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 7. § (6) bekezdésére
figyelemmel – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Heizler Katalin Évát 2021. július 1. napjától
határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2021. június 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02541-21/2021.
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A köztársasági elnök 356/2021. (VII. 6.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Koleszár Nikolettet
2021. július 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2021. június 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02541-22/2021.

A köztársasági elnök 357/2021. (VII. 6.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Komlódy Tibort
2021. július 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2021. június 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02541-23/2021.

A köztársasági elnök 358/2021. (VII. 6.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Koós Szabolcsot
2021. július 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2021. június 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02541-24/2021.
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A köztársasági elnök 359/2021. (VII. 6.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Kovács Csaba
Attilát 2021. július 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2021. június 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02541-25/2021.

A köztársasági elnök 360/2021. (VII. 6.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Molnár Klárát
2021. július 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2021. június 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02541-26/2021.

A köztársasági elnök 361/2021. (VII. 6.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Murányiné
dr. Perbíró Andrea Margitot 2021. július 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2021. június 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02541-27/2021.
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A köztársasági elnök 362/2021. (VII. 6.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Nagy Gábort
2021. július 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2021. június 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02541-28/2021.

A köztársasági elnök 363/2021. (VII. 6.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – Nagyné dr. Ilosvay
Zsuzsát 2021. július 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2021. június 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02541-29/2021.

A köztársasági elnök 364/2021. (VII. 6.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Sik Magdolna
Gabriellát 2021. július 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2021. június 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02541-30/2021.
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A köztársasági elnök 365/2021. (VII. 6.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Szeles Balázs
Györgyöt 2021. július 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2021. június 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02541-31/2021.

A köztársasági elnök 366/2021. (VII. 6.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Szilágyi Norbertet
2021. július 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2021. június 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02541-32/2021.

A köztársasági elnök 367/2021. (VII. 6.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Utassy Ilonát
2021. július 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2021. június 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02541-33/2021.
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A köztársasági elnök 368/2021. (VII. 6.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Laukó Olgát
2021. július 10. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2021. június 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02541-34/2021.

A köztársasági elnök 369/2021. (VII. 6.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
9. §-a alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/1038/3/2021. számú előterjesztésére – Balázs Ruszlán
(névmódosítás előtti neve: Balázs Ruszlán Ivánovics; születési hely, idő: Iványi [Szovjetunió], 1980. július 14.) magyar
állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2021. június 15.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. június 17.
		
		

KEH ügyszám: KEH/02220-3/2021.

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A köztársasági elnök 370/2021. (VII. 6.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a
alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/1039/3/2021. számú előterjesztésére – Volosin Miroszlava
(névmódosítás előtti neve: Volosin Miroszlava Vaszilyivna; születési hely, idő: Ilonca [Ukrajna], 1993. június 19.)
magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2021. június 18.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. június 24.
		
		

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/02340-3/2021.

A Kormány 1440/2021. (VII. 6.) Korm. határozata
a gazdaság újraindítása érdekében szükséges egyes építési beruházások támogatásáról
A Kormány
1. egyetért a gazdaság újraindítása érdekében szükséges egyes építési beruházások megvalósításával;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a miniszterelnök általános helyettese bevonásával gondoskodjon a 2021. évre
az 1. pontban meghatározott cél érdekében 19 899 000 000 forint többletforrás rendelkezésre állásáról
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságújraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi
fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 3. Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
2021. július 31.
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a miniszterelnök általános helyettese bevonásával gondoskodjon az 1. pontban
meghatározott cél érdekében
a)
a 2022. évben szükséges 20 000 000 000 forint rendelkezésre állásáról a Magyarország 2022. évi központi
költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezetében,
b)
a 2023. évben szükséges 20 000 000 000 forint rendelkezésre állásáról a 2023. évi központi költségvetés
XI. Miniszterelnökség fejezetében;
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
az a) alpont tekintetében 2022. március 31.
a b) alpont tekintetében a 2023. évi központi költségvetés tervezése során
4. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy az 1. pontban meghatározott cél érdekében, a 2. pont szerinti
forrásból 19 889 055 471 forint terhére gondoskodjon támogatási jogviszonyok létrehozásáról;
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
a 2. pontban meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal
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5. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy az 1. pontban meghatározott cél érdekében gondoskodjon
támogatási jogviszonyok létrehozásáról
a)
2022-ben a 3. pont a) alpontja szerinti forrás terhére 19 990 004 998 forint,
b)
2023-ban a 3. pont b) alpontja szerinti forrás terhére 19 990 004 998 forint
összegben.
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
az a) alpont tekintetében a 3. pont a) alpontjában meghatározott forrás rendelkezésre állását
követően azonnal
a b) alpont tekintetében a 3. pont b) alpontjában meghatározott forrás rendelkezésre állását
követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1441/2021. (VII. 6.) Korm. határozata
a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források biztosításáról
A Kormány
1. a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 17. §-a és
4. melléklet 2. pontja alapján jóváhagyja a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez kapcsolódó feladatok hatékony
megvalósításához a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
21. Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások alcím 10 279 400 000 forinttal történő túllépését;
2. a Kvtv. 17. §-a és 4. melléklet 2. pontja alapján jóváhagyja a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez kapcsolódó,
a Magyar Honvédség által végzett feladatok hatékony megvalósítása érdekében a Kvtv. 1. melléklet XIII. Honvédelmi
Minisztérium fejezet, 8. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím, 43. Tömeges
bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások jogcímcsoport legfeljebb 4 369 135 416 forinttal történő túllépését;
3. tudomásul veszi, hogy az 1. pontban biztosított többlettámogatásból – az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 39. §-ában foglaltak figyelembevételével –
a)
1 281 900 000 forint a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 7. Rendőrség cím,
b)
98 700 000 forint a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 12. BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság cím,
c)
4 000 000 forint a Kvtv. 1. melléklet VI. Bíróságok fejezet, 1. Bíróságok cím
2021. évi személyi juttatása eredeti költségvetési kiadási előirányzatának növelésére irányul.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1442/2021. (VII. 6.) Korm. határozata
a 2021. évi Kadet Birkózó-világbajnokság járművei számára az autóbuszforgalmi sáv használatáról

Az

1. A Kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a 2021. évi Kadet Birkózó-világbajnokság
(a továbbiakban: Világbajnokság) szervezését ellátó Magyar Birkózó Szövetség bevonásával a Világbajnokság ideje
alatt az autóbuszforgalmi sávon a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet
36. § (8) bekezdés b) pont bf ) alpontja alapján az autóbuszforgalmi sáv használatára jogosult járműveket kijelölje, és
1. melléklet az…/2021.(…) Korm. határozathoz
részükre az 1. melléklet szerinti igazolást és matricát kiadja.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
érintett járművek megjelölésére
annak a járművön történő
Határidő: szolgáló
2021. júliusjelzés
18–31. (matrica),
között folyamatosan
rögzítési módja,
a
jelzés
viselésére
jogosító
igazolás
tartalma
használatának
2. Az 1. pont szerinti járművek megjelölésére szolgáló jelzést és
(matricát),
annak a járművön történő rögzítési módját,
ellenőrzése
a jelzés viselésére jogosító
igazolás tartalmát és használatának ellenőrzését az 1. melléklet tartalmazza.

A kijelölt járművek megjelölésére
szolgáló jelzést az 1. ábra tartalmazza.
		
		
1.1. Kivitel:
öntapadó
matrica
1.2. Elhelyezés: a jármű elején és a hátulján
1.3. Ha a jármű szélvédőjén helyezik el:
Méretek:

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

szélesség 10 cm
magasság 10 cm

1. melléklet az 1442/2021. (VII. 6.) Korm. határozathoz
Az érintett járművek megjelölésére szolgáló jelzés (matrica), annak a járművön történő rögzítési

1.4. Ha a jármű egyébmódja,
részén
helyezik
el: jogosító igazolás tartalma és használatának ellenőrzése
a jelzés
viselésére
Méretek:

szélesség
cm járművek megjelölésére szolgáló jelzést az 1. ábra tartalmazza.
1. A30
kijelölt
magasság1.1.
20 cm
Kivitel:
öntapadó matrica
1.2.
1.3.

Elhelyezés: a jármű elején és hátulján
Ha a jármű szélvédőjén helyezik el:
Méretek:
szélesség 10 cm
		
magasság 10 cm
1.4. Ha a jármű egyéb részén helyezik el:
Méretek:
szélesség 30 cm
		
magasság 20 cm

Sorszám:
1. ábra

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

A Kormány 1443/2021. (VII. 6.) Korm. határozata
a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére
a 2021. évi többletfeladatok finanszírozása érdekében biztosítandó kezelői díj átcsoportosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva 101 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt
rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi
XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű
előirányzatok cím, 4. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére,
a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 2. Bethlen
Gábor Alap támogatása alcím javára, egyidejűleg a Kvtv. 1. melléklet LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet, 5. Működtetési
célú kifizetések cím javára, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében:
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolási és visszatérítési kötelezettség tekintetében:
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
2023. december 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1443/2021. (VII. 6.) Korm. határozathoz
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

XXII.
21
4
297102

1
XLII.

263478
379839

LXV.

K5
42

2

K5

5

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnöki Kormányiroda
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Egyéb működési célú kiadások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Alapok támogatása
Bethlen Gábor Alap támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Bethlen Gábor Alap
Működtetési célú kifizetések
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

I.n.év

II. n.év

-101 000 000

101 000 000
101 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

LXV.
2
284901

3

B1

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Bethlen Gábor Alap
Költségvetési támogatás
Eseti támogatás

Módosítás
(+/-)

101 000 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

Összesen
101 000 000

III.n.év

IV.n.év

101 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1444/2021. (VII. 6.) Korm. határozata
a Nemzeti Önkéntes Tanácsról szóló 1503/2016. (IX. 21.) Korm. határozat módosításáról
1. A Nemzeti Önkéntes Tanácsról szóló 1503/2016. (IX. 21.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 3. és
4. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. A Tanács véleményezi az elé terjesztett, önkéntességet érintő koncepciókat, stratégiákat, előterjesztéseket
és jelentéseket, javaslatot tesz az önkéntességet érintő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök
megalkotására, módosítására, valamint az önkéntességgel kapcsolatos egyéb kormányzati intézkedésekre,
az önkéntesség területén elősegíti a kormányzati, egyházi, nonprofit és gazdasági szektor együttműködését,
közreműködik a különböző önkéntes programok és intézkedések összehangolásában, figyelemmel kíséri és
támogatja a mindenkori Nemzeti Önkéntes Stratégiák végrehajtását.
4. A Tanács elnöke a családokért felelős tárca nélküli miniszter (a továbbiakban: miniszter). A Tanács alelnöke
a Miniszterelnökség fiatalokért felelős helyettes államtitkára.”
2. A Korm. határozat 5. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Tanács tagja)
„b) az Országos Fogyatékosságügyi Tanács által jelölt és a miniszter által felkért személy,”
3. A Korm. határozat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. A Tanács ülésein állandó meghívottként tanácskozási joggal részt vesz
a) az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyért felelős államtitkára által kijelölt egy személy,
b) az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért felelős államtitkára által kijelölt egy személy,
c) az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős államtitkára által kijelölt egy személy,
d) az Emberi Erőforrások Minisztériuma sportért felelős államtitkára által kijelölt egy személy,
e) az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért felelős államtitkára által kijelölt egy személy,
f ) az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára által kijelölt egy
személy,
g) a miniszter által a kabinetjéből kijelölt egy személy,
h) a Miniszterelnökséget vezető miniszter által kijelölt négy személy, akik közül egy fő a civil és társadalmi
kapcsolatokért felelős szakterületről és egy fő az egyházi és nemzetiségi szakterületről kijelölt személy,
i) az agrárminiszter által kijelölt egy személy,
j) a külgazdasági és külügyminiszter által kijelölt egy személy és
k) a pénzügyminiszter által kijelölt egy személy.”
4. A Korm. határozat 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. A Tanács működésével kapcsolatos titkársági teendőket a Miniszterelnökségnek a miniszter által kijelölt,
irányítása alá tartozó szervezeti egysége látja el. A Tanács titkárát a Tanács elnöke jelöli ki.”
5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1445/2021. (VII. 6.) Korm. határozata
a GINOP-7.1.9-17-2018-00027 azonosító számú („Bodrogkeresztúr turisztikai attraktivitásának
fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott
jogkörében eljárva
a)
egyetért a GINOP-7.1.9-17-2018-00027 azonosító számú, „Bodrogkeresztúr turisztikai attraktivitásának
fejlesztése” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével, az 1. melléklet szerint,
b)
egyetért a projekt 1. melléklet szerinti többlettámogatásának a Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program 7. prioritásának maximális kötelezettségi szintjén belüli szabad forrás terhére történő
finanszírozásával,
c)
egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
2021. július 30.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat C:8 mezőjében az „51,28” szövegrész
helyébe az „51,39” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A
1.

2.

Projekt azonosító
száma

GINOP-7.1.9-172018-00027

B
Projekt megnevezése

Bodrogkeresztúr
turisztikai
attraktivitásának
fejlesztése

C
Kedvezményezett neve

Bodrogkeresztúrért Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
(konzorciumvezető)
Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata,
Bodrogkeresztúr Református Egyházközség,
Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány,
Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen
Működő Részvénytársaság,
Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

D
Eredeti támogatás
(forint)

1 499 616 600

E

F

Többlettámogatás

Megnövelt támogatás

legfeljebb

legfeljebb

(forint)

(forint)

111 830 826

1 611 447 426

G
Projekt rövid bemutatása

A fejlesztés keretében
Bodrogkeresztúr központi
része (történelmi
településközpont –
világörökségi magterület)
teljesen megújul, ami
hozzájárul a település
turisztikai vonzerejének
növeléséhez.
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1. melléklet az 1445/2021. (VII. 6.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1446/2021. (VII. 6.) Korm. határozata
a Litéri Református Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésének támogatásáról
A Kormány
1. egyetért a Litéri Református Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésével (a továbbiakban: fejlesztés);
2. a fejlesztés előkészítésére és megvalósítására a miniszterelnök általános helyettesét jelöli ki;
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a miniszterelnök általános helyettese bevonásával – a fejlesztés megvalósítása
érdekében gondoskodjon 600 300 000 forint forrás biztosításáról a Magyarország 2021. évi központi
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 1. Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím,
3. Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
a felmerülés ütemében
4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a miniszterelnök általános helyettese bevonásával – a fejlesztés megvalósítása
érdekében gondoskodjon 600 300 000 forint biztosításáról a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről
szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezetében.
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1447/2021. (VII. 6.) Korm. határozata
a családokért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörét érintő egyes normatív tartalmú
kormányhatározatok módosításáról
1. A Társadalmi Felzárkózási és Cigányügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1199/2010. (IX. 29.) Korm. határozat
[a továbbiakban: 1199/2010. (IX. 29.) Korm. határozat] 5. pont d) alpontjában a „közszolgálatért felelős államtitkára”
szövegrész helyébe a „területi közigazgatásért felelős államtitkára, családokért felelős parlamenti államtitkára”
szöveg lép.
2. Az Emberi Jogi Munkacsoportról szóló 1039/2012. (II. 22.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1039/2012. (II. 22.)
Korm. határozat] 3. pont h) alpontja a következő he) alponttal egészül ki:
(A Munkacsoport tagja
a Miniszterelnökség)
„he) családokért felelős parlamenti államtitkára és”
3. Az 1039/2012. (II. 22.) Korm. határozat 3. pont h) alpont hd) alpontjában az „államtitkára és” szövegrész helyébe
az „államtitkára,” szöveg lép.
4. A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsáról szóló 1292/2012. (VIII. 13.) Korm. határozat 5. pont a) alpontjában
az „által vezetett” szövegrész helyébe a „tevékenységét segítő” szöveg lép.
5. A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1432/2015. (VI. 30.) Korm. határozat 8. pont
b) alpontjában a „miniszter által vezetett minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter által vezetett, illetve
a tevékenységét segítő minisztérium” szöveg lép.
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6. Az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégiáról, valamint annak
végrehajtását szolgáló, 2020–2021 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről szóló 1046/2020. (II. 18.)
Korm. határozat
a)
1. mellékletében foglalt táblázat I.2. sorában az „EMMI” szövegrész helyébe a „családokért felelős tárca nélküli
miniszter (a továbbiakban: CSTNM), EMMI” szöveg,
b)
1. mellékletében foglalt táblázat I.4. és II.3. sorában, valamint 2. mellékletében foglalt táblázat I.1.5., II.1.10. és
II.4.3. sorában az „EMMI” szövegrész helyébe a „CSTNM, EMMI” szöveg,
c)
2. mellékletében foglalt táblázat I.1.10., I.4.2. és IV.2.1. sorában az „EMMI” szövegrész helyébe a „CSTNM”
szöveg
lép.
7. Hatályát veszti az 1199/2010. (IX. 29.) Korm. határozat 5. pont e) alpontjában a „család- és ifjúságügyért felelős
államtitkára,” szövegrész.
8. Hatályát veszti az 1039/2012. (II. 22.) Korm. határozat 3. pont c) alpont ca) pontja.
9. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

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.

