
 MAGYAR KÖZLÖNY 236. szám

 M A G YA R O R S Z Á G  H I VATA L O S  L A PJ A
 2021. december 21., kedd 

 Tartalomjegyzék

741/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet A veszélyhelyzetre tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2021. évi eltérő alkalmazásáról 11464

742/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet Az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő 
alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról 11464

743/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet Az EHF EURO 2022 férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezésére 
vonatkozó eltérő szabályokról 11465

744/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 11469

745/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet Egyes anyakönyvi tárgyú, valamint a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok feladat- és hatáskörét érintő kormányrendeletek 
módosításáról 11472

746/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet Egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 11486

747/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet A 2021. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes 
feladatokról, valamint az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program 
kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet és az egyes 
kormányrendeleteknek az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program 
kötelező adatszolgáltatásaival összefüggő módosításáról szóló  
662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet módosításáról 11518

748/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá 
tartozókra vonatkozó rendkívüli intézkedésekről szóló 548/2020. (XII. 2.) 
Korm. rendelet módosításáról 11521

749/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek 
eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet módosításáról 11521

750/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet A nemzetközi sportszövetség alapításához szükséges miniszteri 
támogató nyilatkozat kiadására irányuló eljárás részletes szabályairól 
szóló 294/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról 11522

751/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet A DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  
100%-os üzletrészének 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság általi 
megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről 11523

752/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról 
szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.)  
Korm. rendelet módosításáról 11523

48/2021. (XII. 21.) AM rendelet A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet, 
valamint a szőlő- és bortermelés részletes szabályairól szóló  
26/2021. (VII. 29.) AM rendelet módosításáról 11536



11462	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	236.	szám	

 Tartalomjegyzék

54/2021. (XII. 21.) EMMI rendelet A komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló  
7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet módosításáról 11541

17/2021. (XII. 21.) IM rendelet Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete 
külképviseleti besorolásáról, valamint a tartós külszolgálatot teljesítők 
deviza-alapilletménye, költségtérítése és az állandó képviseleti 
devizapótlék kiszámításának részletes szabályairól szóló  
28/2019. (XII. 20.) IM rendelet módosításáról 11542

617/2021. (XII. 21.) KE határozat Kitüntetés adományozásáról 11543

618/2021. (XII. 21.) KE határozat bírói felmentésről 11543

619/2021. (XII. 21.) KE határozat bírói felmentésről 11544

620/2021. (XII. 21.) KE határozat bírói felmentésről 11544

621/2021. (XII. 21.) KE határozat bírói felmentésről 11544

622/2021. (XII. 21.) KE határozat bírói felmentésről 11545

623/2021. (XII. 21.) KE határozat bírói felmentésről 11545

624/2021. (XII. 21.) KE határozat bírói kinevezésről 11545

625/2021. (XII. 21.) KE határozat bírói kinevezésről 11546

626/2021. (XII. 21.) KE határozat bírói kinevezésről 11546

627/2021. (XII. 21.) KE határozat bírói kinevezésről 11546

628/2021. (XII. 21.) KE határozat bírói kinevezésről 11547

629/2021. (XII. 21.) KE határozat bírói kinevezésről 11547

630/2021. (XII. 21.) KE határozat bírói kinevezésről 11547

631/2021. (XII. 21.) KE határozat bírói kinevezésről 11548

632/2021. (XII. 21.) KE határozat bírói kinevezésről 11548

1938/2021. (XII. 21.) Korm. határozat A bangladesi Népi Köztársaság részére történő COVID–19 vakcina 
adományozásáról 11548

1939/2021. (XII. 21.) Korm. határozat A komplex közútfelújítási és -fejlesztési feladatok 2022–2025. évi 
előkészítése érdekében szükséges intézkedésekről 11549

1940/2021. (XII. 21.) Korm. határozat Az országos közúthálózat felújítása előirányzaton szükséges 
kötelezettségvállalásokról 11553

1941/2021. (XII. 21.) Korm. határozat A budapesti agglomeráció közlekedési módváltását elősegítő 
elővárosi vasútállomások és megállóhelyek elérhetőségének, valamint 
személygépjármű-parkoló és kerékpártároló létesítményeinek 
fejlesztéséről szóló 1652/2020. (X. 9.) Korm. határozat módosításáról 11554

1942/2021. (XII. 21.) Korm. határozat A közép-európai összehasonlító jogi tudományos együttműködés 
erősítését szolgáló professzori hálózat és junior képzési program további 
működtetéséről 11555

1943/2021. (XII. 21.) Korm. határozat A XI. Miniszterelnökség és a LXV. bethlen Gábor Alap fejezet közötti 
előirányzat-átcsoportosításról 11556

1944/2021. (XII. 21.) Korm. határozat A XV. Pénzügyminisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet, 
valamint a XII. Agrárminisztérium fejezet közötti  
előirányzat-átcsoportosításról 11558



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	236.	szám 11463

 Tartalomjegyzék

1945/2021. (XII. 21.) Korm. határozat Az egyes önkormányzati fenntartású színházak közös működtetéséről 
szóló 1150/2020. (IV. 10.) Korm. határozat módosításáról 11560

1946/2021. (XII. 21.) Korm. határozat A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének 
keretében megvalósuló biatorbágyi Általános Iskola beruházáshoz 
szükséges forrás biztosításáról szóló 1578/2019. (X. 15.) Korm. határozat 
módosításáról 11560

1947/2021. (XII. 21.) Korm. határozat Az emberi erőforrások miniszterének feladatkörébe tartozó egyes 
kulturális és sport tárgyú kormányhatározatok módosításáról 11561

1948/2021. (XII. 21.) Korm. határozat A Magyarország Kormánya és a Visegrádi Szabadalmi Intézet közötti 
Székhely-megállapodás szövegének végleges megállapítására adott 
felhatalmazásról 11562

86/2021. (XII. 21.) ME határozat A Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya 
között a Kína–Európa gyorsvasúti együttműködés elmélyítéséről szóló 
megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról 11562

87/2021. (XII. 21.) ME határozat Főiskolai rektor megbízásáról 11563



11464	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	236.	szám	

III. Kormányrendeletek

A Kormány 741/2021. (XII. 21.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzetre tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
2021. évi eltérő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A.  §-ára, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A 2021. évben nem kell alkalmazni a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
54. §-át.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. §  Ez a rendelet 2022. január 1-jén hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 742/2021. (XII. 21.) Korm. rendelete
az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló  
709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 47.  § 
(1) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.)  
Korm. rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A 2021. január 1-je előtt létrejött és azóta fennálló, a központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési 
támogatásból megvalósuló programokkal, projektekkel összefüggő támogatási jogviszonyokban meghatározott 
támogatott tevékenység időtartama a  támogató egyedi mérlegelése alapján meghozott döntésében foglaltak 
szerinti időtartammal, de legfeljebb 2022. június 30. napjáig meghosszabbítható, amennyiben az eredeti támogatási 
szerződés, illetve támogatói okirat szerinti támogatott tevékenység időtartama ennél az időpontnál hamarabb érne 
véget, és a határidő meghosszabbítása a veszélyhelyzettel összefüggésben álló ok miatt szükséges.
(2) A  2021. január 1-je és 2021. december 31-e között létrejött és a  központi költségvetés terhére nyújtott 
költségvetési támogatásból megvalósuló programokkal, projektekkel összefüggő támogatási jogviszonyokban 
meghatározott támogatott tevékenység időtartama a támogató egyedi mérlegelése alapján meghozott döntésében 
foglaltak szerinti időtartammal, de legfeljebb 2022. december 31. napjáig meghosszabbítható, amennyiben 
az  eredeti támogatási szerződés, illetve támogatói okirat szerinti támogatott tevékenység időtartama ennél 
az  időpontnál hamarabb érne véget, és a  határidő meghosszabbítása a  veszélyhelyzettel összefüggésben álló ok 
miatt szükséges.
(3) Ha a  központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési támogatásból megvalósuló támogatási 
jogviszonyokban meghatározott támogatott tevékenység megvalósításának időtartama a  tárgyéven túl nyúlik, és 
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a pénzügyi teljesítésének elhúzódását a veszélyhelyzettel összefüggő ok idézte elő, akkor a kötelezettségvállalások 
ezen indokok alapján keletkezett állományát
a) az (1) bekezdés szerinti határidő-hosszabbítás esetében 2022. december 31-éig,
b) a (2) bekezdés szerinti határidő-hosszabbítás esetében 2023. december 31-éig
lehet az  államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a  fejezeti kezelésű előirányzat 
kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának tekinteni.”

2. §  Az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.)  
Korm. rendelet 3. §-ában a „2020.” szövegrész helyébe a „2021.” szöveg lép.

3. §  Hatályát veszti az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. 
(XII. 30.) Korm. rendelet.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 743/2021. (XII. 21.) Korm. rendelete
az EHF EURO 2022 férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezésére vonatkozó eltérő szabályokról

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

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az e rendeletben megjelölt egyes kormányrendeletek rendelkezéseit
a) az EHF EURO 2022 férfi kézilabda Európa-bajnokság mérkőzései (a továbbiakban együtt: mérkőzés),
b) a szurkolói zóna,
c) a mérkőzésre belépésre jogosító karszalag átvételi pontjai (a továbbiakban: átvételi pontok), valamint
d) a mérkőzésre érkező nézők
tekintetében az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

 (2) E rendelet alkalmazásában szurkolói zóna: a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezéséért 
felelős miniszter által a  rendészetért felelős miniszterrel egyetértésben az  az EHF EURO 2022 férfi kézilabda 
Európa-bajnokság idejére rendeletben kijelölt, lezárt terület, ahova – az  ott foglalkoztatottak kivételével –  
az e rendeletben meghatározott feltételekkel lehet belépni.

2. A koronavírus elleni védettségre vonatkozó e rendelet szerinti szabályok

2. § (1) E rendelet alkalmazásában koronavírus ellen védett személy az, aki ezt a koronavírus elleni védettség igazolásáról 
szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet] szerinti hatósági igazolvány 
(a továbbiakban: védettségi igazolvány) bemutatásával igazolja.

 (2) Ha az  e  rendelet szerinti valamely jog a  koronavírus elleni védettség esetén gyakorolható, az  e  jogot gyakorolni 
szándékozó személy a  jog gyakorlására való jogosultság igazolása érdekében felhívható a  védettségi igazolvány 
védettséget igazoló módon történő bemutatására.
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 (3) Ha az e rendelet szerinti valamely jog a tizenkettedik életévét be nem töltött személy által gyakorolható, az e jogot 
gyakorolni szándékozó hatodik életévét betöltött személy életkorát személyazonosító igazolványával, útlevelével 
vagy diákigazolványával igazolja.

 (4) Ha az e rendelet szerinti valamely jog a tizenkettedik életévét be nem töltött személy által gyakorolható, az e jogot 
gyakorolni szándékozó hatodik életévét betöltött személy a jog gyakorlására való jogosultsága igazolása érdekében 
felhívható életkorának a (3) bekezdés szerinti módon való igazolására.

 (5) A  tizenkettedik életévét be nem töltött személy életkorának e  rendelet szerinti ellenőrzése mellőzhető,  
ha életkorával összefüggő e tény nyilvánvaló.

 (6) A koronavírus elleni védettség e rendelet szerinti igazolása során az érintett a védettségi igazolványon feltüntetett 
személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható.

 (7) A védettségi igazolvány meglétét, illetve az életkort ellenőrző szerv vagy személy az e rendelet szerinti ellenőrzés 
során jogosult az  e  tények igazolására szolgáló, (2), (3) és (6)  bekezdés szerinti okmányokon szereplő adatok 
megismerésére, azzal, hogy az  adatokat – ha törvény vagy veszélyhelyzet ideje alatt az  Alaptörvény 53.  cikk 
(2) bekezdése alapján alkotott kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – semmilyen módon nem rögzítheti.

 (8) E  rendelet alkalmazásában a védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű, ha az érintett a koronavírus elleni 
védettségét a 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti védőoltást igazoló applikációval (a továbbiakban: applikáció) 
igazolja.

 (9) A  koronavírus elleni védettség (8)  bekezdés szerinti igazolása során az  érintett személyazonosság igazolására 
alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható.

 (10) Az  applikációt ellenőrző szerv vagy személy jogosult az  érintett (9)  bekezdés szerinti hatósági igazolványán és 
az applikációban jelzett adatok megismerésére, azzal, hogy az adatokat – ha törvény vagy veszélyhelyzet ideje alatt 
az  Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdése alapján alkotott kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – semmilyen 
módon nem rögzítheti.

 (11) Az e rendelet alkalmazásában a védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű, ha a néző a Covid19-világjárvány 
idején a  szabad mozgás megkönnyítése érdekében az  interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra 
vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről 
szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: EUr.) szerinti uniós 
digitális Covid-igazolvány (a továbbiakban: digitális Covid-igazolvány) felmutatásával igazolja, hogy
a) a SARS-CoV-2 koronavírus ellen

aa) az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett,
ab) az  Egészségügyi Világszervezet vészhelyzeti felhasználási engedélyt kapott oltóanyagokat 

tartalmazó listáján szereplő vagy
ac) a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált

 oltóanyaggal legalább egy alkalommal beoltották, és az első oltástól számított egy év még nem telt el,
b) a SARS-CoV-2 koronavírus által okozott megbetegedésen (a továbbiakban: fertőzés) átesettség miatt védett, 

vagy
c) szervezetében a  72 óránál nem régebbi, az  egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris 

biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 PCR teszt – alapján a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem 
volt kimutatható.

 (12) A (11) bekezdés b) pontja szerinti fertőzésen átesettség miatt az e rendelet alkalmazásában koronavírus ellen védett 
személy az, aki digitális Covid-igazolvánnyal igazolja, hogy az utolsó pozitív eredményű, a SARS-CoV-2 koronavírus 
kimutatására szolgáló, az  egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő molekuláris biológiai vizsgálatától  
– SARS-CoV-2 PCR-teszttől – vagy az EUr. alapján az EUr. 7. cikke szerinti igazolványhoz elfogadható pozitív antigén 
gyorsteszttől számított 15 nap eltelt, és 180 nap még nem telt el.

 (13) A  koronavírus elleni védettség (11)  bekezdés szerinti igazolása során az  érintett személyazonosság igazolására 
alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható.

 (14) A  digitális Covid-igazolványt ellenőrző szerv vagy személy jogosult az  érintett (13)  bekezdés szerinti hatósági 
igazolványán és a digitális Covid-igazolványában jelzett adatok megismerésére, azzal, hogy az adatokat – ha törvény 
vagy veszélyhelyzet ideje alatt az  Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdése alapján alkotott kormányrendelet eltérően  
nem rendelkezik – semmilyen módon nem rögzítheti.
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3. § (1) E rendelet alkalmazásában koronavírus ellen védett személy az is, aki
a) olyan állam által kiállított védettségi igazolással rendelkezik, amely állam által kiállított védettségi igazolást 

Magyarország elismeri, és ennek tényét a  külpolitikáért felelős miniszter a  határrendészetért felelős 
miniszterrel egyetértésében kiadott rendeletében megállapította, és

b) a koronavírus elleni védettségét az a) pont szerinti állam által a részére kiállított koronavírus elleni védettségi 
igazolás bemutatásával igazolja.

 (2) A  koronavírus elleni védettség (1)  bekezdés szerinti igazolása során az  érintett a  személyazonosság igazolására 
alkalmas hatósági igazolványa vagy útiokmánya bemutatására külön is felhívható.

 (3) A  koronavírus elleni védettséget ellenőrző szerv vagy személy jogosult az  érintett személyazonosság igazolására 
alkalmas hatósági igazolványán vagy útiokmányán és az  (1)  bekezdés szerinti védettségi igazolásban jelzett 
adatok megismerésére, azzal, hogy az adatokat – ha törvény vagy veszélyhelyzet ideje alatt az Alaptörvény 53. cikk 
(2) bekezdése alapján alkotott kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – semmilyen módon nem rögzítheti.

3. A mérkőzésre, a szurkolói zónába, illetve az átvételi pontokra történő belépésre és az e helyszíneken 
történő tartózkodásra vonatkozó eltérő szabályok

4. §  A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.)  
Korm. rendelet [a továbbiakban: 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet] 1/A. és 3. alcímétől eltérően a  mérkőzésre, 
a szurkolói zóna területére, illetve az átvételi pontokra nézőként az a személy léphet be, aki
a) a koronavírus elleni védettségét a 2. alcímben meghatározottak szerint igazolja,
b) az a)  pont szerinti feltétel igazolásának a  hiányában a  belépés előtt 72 órán belül elvégzett, magyar vagy 

angol nyelven kiállított negatív eredményű molekuláris biológiai vizsgálattal – SARS-CoV-2 PCR-teszttel –  
igazolja, hogy a vizsgálat időpontjában a szervezetében SARS-CoV-2 koronavírus nem volt kimutatható.

5. §  A 4.  § szerinti feltételeket nem teljesítő tizenkettedik életévét be nem töltött személy a  4.  § alapján belépésre 
jogosult tizennyolcadik életévét betöltött személy felügyelete alatt a mérkőzésre, a szurkolói zóna területére, illetve 
az átvételi pontokra nézőként beléphet.

6. §  A 4.  § alapján belépésre jogosult tizennyolcadik életévét betöltött személy felügyelete alatt legfeljebb tíz,  
5. § szerinti személy léphet be a mérkőzésre, a szurkolói zóna területére, illetve az átvételi pontokra nézőként.

7. §  A mérkőzés helyszínén, a  szurkolói zóna területén, illetve az  átvételi pontokon – a  hatodik életévét be nem 
töltött kiskorú, valamint az  értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az  autizmus spektrumzavarral  
élő személy kivételével – minden néző köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy 
más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az  az orrot és  
a szájat folyamatosan elfedje.

8. § (1) A  mérkőzés szervezője, a  sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 70.  §-a szerinti rendezője, 
a  mérkőzés helyszínének üzemeltetője vagy vezetője, illetve a  szurkolói zóna üzemeltetője vagy vezetője, illetve 
az  átvételi pontok üzemeltetője vagy vezetője, valamint a  szervező, az  üzemeltető vagy a  vezető alkalmazottja 
köteles annak a  nézőnek a  mérkőzésre, a  szurkolói zónába, illetve az  átvételi pontokra történő beléptetését 
megtagadni, valamint a belépését megakadályozni,
a) aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát a 4. és 5. §-ban meghatározottak szerint nem igazolja,
b) aki nem teljesíti a 6. § szerinti feltételeket.

 (2) A  mérkőzés szervezője, az  Stv. 70.  §-a szerinti rendezője, a  mérkőzés helyszínének üzemeltetője vagy vezetője, 
illetve a szurkolói zóna üzemeltetője vagy vezetője, illetve az átvételi pontok üzemeltetője vagy vezetője, valamint 
a  szervező, az  üzemeltető vagy a  vezető alkalmazottja köteles azt a  nézőt a  látogatásból kizárni és gondoskodni 
arról, hogy e  néző a  helyiséget, illetve a  területet elhagyja, aki a  maszkot felszólításra nem viseli a  7.  §-ban 
meghatározott módon.
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4. A mérkőzésre érkező nézőkkel kapcsolatos eltérő szabályok

9. §  A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet] 12/A.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerint Magyarország területén tartózkodó, 
mérkőzésre érkező néző esetében a 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 12/A. § (4) bekezdése nem alkalmazandó.

5. Jogkövetkezmények

10. §  Az e  rendeletben meghatározott ideiglenes védelmi intézkedések betartását – a  mérkőzésre, a  szurkolói zónába, 
illetve az átvételi pontokra történő beléptetés során folytatott ellenőrzés kivételével – a rendőrség a 484/2020. (XI. 10.)  
Korm. rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontjára figyelemmel a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi.

11. § (1) Ha a  rendőrség az  ellenőrzés során vagy a  rendőrség a  katona értesítése alapján a  8.  § szerinti kötelezettség 
megszegéséről szerez tudomást, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 38/b. §-ától 
eltérően 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti jogkövetkezmény azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is 
alkalmazható.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezmény nem alkalmazható, ha a 8. § szerinti kötelezett a szükséges intézkedéseket 
megtette a jogellenes helyzet felszámolása érdekében, így különösen, ha
a) a jogsértő személyt felszólította távozásra, és
b) azt követően, hogy a  jogsértő személy a  távozásra történő felszólításnak nem tett eleget, a  rendőrséget 

értesítette.
 (4) Ha a  8.  § szerinti kötelezett a  (3)  bekezdés szerinti, a  jogellenes helyzet felszámolása érdekében szükséges 

intézkedéseket nem tette meg, vagy azokat csak részben tette meg, a rendőrség az (1) bekezdésben meghatározott 
jogkövetkezmény alkalmazásánál a jogszerű állapot helyreállítására irányuló intézkedéseket figyelembe veszi.

 (5) A  kiszabott bírság megfizetése a  rendőrség hivatalos honlapján közzétett számlaszámra történő befizetéssel 
történik.

 (6) A bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni.
 (7) A bírságot kiszabó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.
 (8) Az (1) bekezdés szerinti hatáskör gyakorlója az ellenőrzés helye szerint illetékes rendőrkapitányság.

12. § (1) A  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi 
II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1.  § (1)  bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki a  7.  §-ban 
meghatározott védelmi intézkedést megszegi.

 (2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb 
összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti szabálysértés esetén a  helyszíni bírság összege a  Szabstv. 99.  § (2)  bekezdésétől eltérően 
ötezer forinttól százötvenezer forintig, a szabálysértés ismételt elkövetése esetén kétszázezer forintig terjed.

6. Záró rendelkezések

13. §  Felhatalmazást kap a  kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezéséért felelős miniszter,  
hogy a rendészetért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletben kijelölje a szurkolói zónát.

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

15. § (1) A Kormány e rendelet hatályát 2022. február 1. napjáig meghosszabbítja.
 (2) Ez a rendelet 2022. február 1-jén hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 744/2021. (XII. 21.) Korm. rendelete
egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) és q) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 2.  alcím és az  1.  melléklet tekintetében a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény 85.  § (2)  bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3.  alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény 132.  § (1)  bekezdés f ) és 
w) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) és 
v) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4.  alcím tekintetében a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 162.  § (1)  bekezdés 
h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló  
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A gyámhatóságokról, valamint a  gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Gyer.) 98. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  általános védelmi intézkedés keretében alkalmazott, a  Gyvt. 76/b.  § a)  pontja szerinti ideiglenes hatályú 
elhelyezés felülvizsgálatára irányuló eljárásban a gyámhivatal – az (1) bekezdésben meghatározott intézkedéseken 
felül –
a) megkeresi az országos gyermekvédelmi szakértői bizottságot szakmai vélemény készítése érdekében, és
b) felkéri az illetékes gyermekvédelmi szakszolgálatot az a) pontban meghatározott szakmai véleményre alapozott 
elhelyezési javaslat és egyéni elhelyezési terv elkészítésére.”

2. §  A Gyer. 105. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyermek gondozási helyének meghatározására irányuló eljárás eredményeként hozott határozat rendelkező része 
a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza)
„d) a gyermek
da) ellátási szükségletének megállapítását,
db) ellátási szükségletét megalapozó okokat,
dc) különleges ellátási szükséglete esetén – az  (1c) és (1d)  bekezdésben meghatározottak szerint – az  ellátási 
szükséglet kezdő időpontját és a megszűnés várható időpontját, és
dd) speciális ellátási szükséglete esetén a  vezető tünetet és – az  (1e)  bekezdésben meghatározottak szerint  – 
az ellátási szükséglet kezdő időpontját,”

3. § (1) A Gyer. 109. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyámhivatal a  gyermekvédelmi szakszolgálat, a  gyermekvédelmi gyám és a  család- és gyermekjóléti központ 
javaslata, szükség esetén a  megyei, fővárosi, illetve országos gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai véleménye 
alapján)
„g) a 105. § (1) bekezdés d) pontja szerint dönt a gyermek ellátási szükségletéről, az azt megalapozó ok vagy okok 
megváltozásáról vagy annak megszűnéséről, valamint az  ellátási szükséglet változásának vagy megszűnésének 
időpontjáról a  (3b)–(3d)  bekezdésben meghatározottak szerint, azzal, hogy különleges ellátási szükséglet 
megváltozása esetén a  határozatban – a  (8)  bekezdésben foglaltak figyelembevételével – feltünteti az  ellátási 
szükséglet megszűnésének várható időpontját.”

 (2) A Gyer. 109. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  Gyvt. 76/b.  § b)  pontja szerinti esetben a  gyámhivatal a  gyermek gondozási helyének megváltoztatására 
irányuló eljárásban – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően –
a) megkeresi az országos gyermekvédelmi szakértői bizottságot szakmai vélemény készítése érdekében, és
b) felkéri az illetékes gyermekvédelmi szakszolgálatot az a) pontban meghatározott szakmai véleményre alapozott 
elhelyezési javaslat és egyéni elhelyezési terv elkészítésére.
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(8) Különleges ellátási szükségletű gyermek esetén a  (3c)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben a  gyermekvédelmi 
gyám, a  (3c)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben az  otthont nyújtó ellátást biztosító gyermekvédelmi szolgáltató 
a  különleges ellátási szükséglet megszűnése várható időpontja előtt két hónappal köteles az  ellátási szükséglet 
felülvizsgálatához szükséges igazolások beszerzése érdekében megtenni a szükséges intézkedéseket.”

4. §  A Gyer. a következő 178. §-sal egészül ki:
„178.  § Az  egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 744/2021. (XII. 21.) 
Korm. rendelettel megállapított 98. § (6) bekezdését, 105. § (1) bekezdés d) pontját, 109. § (3) bekezdés g) pontját, 
valamint (7) és (8) bekezdését a 2022. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,  
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló  
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvénynek a  szociális, valamint a  gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete 
az 1. melléklet szerint módosul.

3. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A  szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról 
és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Sznyr.) 19/A.  § (1)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) A  befogadás érdekében a  miniszter minden  év január 15-éig a  Szociális Ágazati Portálon és a  miniszter által 
vezetett minisztérium (a  továbbiakban: minisztérium) honlapján közzéteszi a  naptári  évre vonatkozó kapacitást. 
Ha a  miniszter a  kapacitás  évközi emeléséről dönt, a  megemelt kapacitást soron kívül teszi közzé. Ha a  miniszter 
a  közzétett kapacitás alapján befogadásról dönt, a  még rendelkezésre álló kapacitást a  befogadás hónapjának 
utolsó napjáig teszi közzé.”

 (2) Az Sznyr. 19/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  befogadás során kiadott előzetes szakhatósági hozzájárulás a  kiadásának időpontjától számított két  évig 
csatolható be az engedélyes bejegyzése és az adatmódosítás iránti kérelemhez.”

7. §  Az Sznyr. 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Adatmódosítás – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivételekkel – támogatott lakhatás és gyermekvédelmi 
szolgáltató tevékenység esetén naptári hónaponként és engedélyesenként egyszer, egyéb szociális szolgáltatás és 
gyermekjóléti szolgáltató tevékenység esetén naptári negyedévenként és engedélyesenként egyszer kérelmezhető.”

8. §  Az Sznyr. a következő 50/E. §-sal egészül ki:
„50/E.  § Az  egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 744/2021. (XII. 21.) 
Korm. rendelettel megállapított 19/A.  § (6)  bekezdését a  2021.  évben kiadott szakhatósági állásfoglalásokra is 
alkalmazni kell.”

4. A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 
513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

9. §  A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 513/2013. (XII. 29.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Nszr.) 6/A. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A nevelőszülő akkor felel meg a Gyvt. 54. § (1) bekezdés f) pontja szerinti képesítési előírásoknak, ha]
„b) a helyettes szülők, a  nevelőszülők, a  családi napközit működtetők képzésének szakmai és 
vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló miniszteri 
rendeletben meghatározott nevelőszülői tanfolyamot eredményesen elvégezte, és vállalja, hogy a  nevelőszülői 
foglalkoztatási jogviszonya keretében a  gondozásába kerülő első gyermek vagy fiatal felnőtt elhelyezésétől 
számított két éven belül a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és 
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vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló miniszteri 
rendeletben meghatározott, a nevelőszülők számára szervezett központi oktatási programot eredményesen elvégzi.”

10. §  Az Nszr. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.  § (1) A  Gyvt. 54.  § (1)  bekezdés d)  pontjában meghatározott, a  nevelőszülő és a  nevelt gyermek közötti 
korkülönbségre vonatkozó szabálytól a  nevelőszülői hálózat működtetője és a  területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat együttes nyilatkozata alapján lehet eltérni. Az eltérés a gyermek érdekében különösen akkor indokolt, 
ha
a) a  gyermeknek a  Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozói között van olyan személy, aki 
a  gyermek nevelését vállalná, hozzá a  gyermek kötődik, de a  hozzátartozó a  saját családja és a  gyermek anyagi 
veszélyeztetése nélkül csak nevelőszülőként tudja vállalni a gyermek nevelését, vagy
b) a  nevelőszülő személyisége, egészségi állapota és körülményei alapján alkalmas a  gyermek életkori, illetve 
ellátási szükségletéből adódó feladatoknak az  ellátására, és más módon nem biztosítható a  gyermek megfelelő 
nevelőszülőnél történő elhelyezése.
(2) A  Gyvt. 54.  § (1)  bekezdés f )  pontjában meghatározott, a  nevelőszülő képesítésére vonatkozó rendelkezéstől 
a gyermek érdekében kivételesen akkor indokolt eltérni, ha a gyermeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény 
szerinti hozzátartozói között van olyan személy, aki a  gyermek nevelését vállalná, hozzá a  gyermek kötődik, de 
a  hozzátartozó a  saját családja és a  gyermek anyagi veszélyeztetése nélkül csak nevelőszülőként tudja vállalni 
a  gyermek nevelését. Ha a  nevelőszülő nem kizárólag a  saját hozzátartozójának minősülő gyermek nevelését 
vállalja, a nem hozzátartozónak minősülő gyermek tekintetében a képesítési előírásra vonatkozó rendelkezésektől 
nem lehet eltérni.”

11. § (1) Az Nszr. 11. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A működtető és a  nevelőszülő között a  nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony általános kérdéseit rendező, a  Gyvt. 
66/B. § (1) bekezdése szerinti keretmegállapodás tartalmazza
a nevelőszülő]
„aa) Gyvt. 5. § t) pontja szerinti személyazonosító adatait,”

 (2) Az Nszr. 11. § (1) bekezdés n) pontja a következő nd) alponttal egészül ki:
[A működtető és a  nevelőszülő között a  nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony általános kérdéseit rendező, a  Gyvt. 
66/B. § (1) bekezdése szerinti keretmegállapodás tartalmazza
a nevelőszülő és a működtető megállapodását arról, hogy]
„nd) a nevelőszülő hány férőhely erejéig fogadhatja be átmeneti gondozásra a  gondozásában lévő kiskorú szülő, 
valamint utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt gyermekét,”

12. §  Az Nszr. a következő 34. §-sal egészül ki:
„34. § (1) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 744/2021. (XII. 21.) 
Korm. rendelettel megállapított 9. §-t a gyermek gondozási helyének 2021. december 31-ét követő kijelölésekor kell 
alkalmazni.
(2) A  működtető a  keretmegállapodásnak az  egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról szóló 744/2021. (XII. 21.) Korm. rendelettel megállapított 11.  § (1)  bekezdés a)  pont aa)  alpontja és 
n) pont nd) alpontja szerinti módosításáról 2022. március 31-éig gondoskodik.”

13. §  Az Nszr. 11. § (7) bekezdésében a „bontani” szövegrész helyébe a „mondani” szöveg lép.

14. §  Hatályát veszti az Nszr.
a) 7. §-a,
b) 17. §-a.

5. Záró rendelkezések

15. §  Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 744/2021. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvénynek a  szociális, valamint a  gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 
II. „Ágazatspecifikus munkakörök család-, gyermek- és ifjúságvédelmi területen” pontjában foglalt táblázat 1. pontja 
az „óvodai és iskolai szociális segítő” sort követően a következő sorral egészül ki:

(Megnevezés
Fizetési osztályok

A B C D E F G H I J

1.

Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, 

javítóintézeti nevelés keretében az ellátottak 

gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, 

ellátását, gondozását, szociális segítését közvetlenül 

szolgáló egyetemi, főiskolai végzettséghez kötött 

munkakörök)

fogyatékosságügyi tanácsadó * * * * *

A Kormány 745/2021. (XII. 21.) Korm. rendelete
egyes anyakönyvi tárgyú, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok feladat- és hatáskörét érintő 
kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 24. § (4) bekezdés b)–d) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 10. pontjában,
a 4. alcím tekintetében az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 94. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés e) pontjában,
a 6. alcím tekintetében az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 94. § (2) bekezdés a), b) és d) pontjában,
a 7.  alcím tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés f ) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló  
125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A  magyar állampolgárságról szóló 1993.  évi LV.  törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet] 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § Az állampolgárság megállapítása iránti megkeresést az Ápt. 12. §-a szerinti szerv a 11. számú melléklet szerinti 
nyomtatványon – a megkereső hatóság rendelkezésére álló adatok megjelölésével – küldi meg az állampolgársági 
ügyekben eljáró szervhez. Az  Ápt. 12.  §-a szerinti szervnek a  mellékletben meghatározott adatokon túl 
a  megkereséshez – ha azok a  rendelkezésére állnak – meg kell küldenie a  megkeresésben szereplő adatok 
igazolására szolgáló okiratokat.”

 (2) A 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (3) A 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet a 2. melléklet szerinti 11. számú melléklettel egészül ki.

2. §  Hatályát veszti a  125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 5.  § (1)  bekezdésében az  „ , illetőleg külföldön a  magyar 
külképviselet vezetője” szövegrész.
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2. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása

3. §  Hatályát veszti a  biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1.  számú 
melléklet III. pont 1.12. alpontja.

3. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.  évi CCIX.  törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
a) 76.  § (6)  bekezdésében az „a járási (fővárosi kerületi) hivatal” szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei 

kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)” szöveg,
b) 100. § (6) bekezdés a) pontjában az „a járási (fővárosi kerületi) hivatal” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” 

szöveg
lép.

4. Az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint 
az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szóló 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet 
módosítása

5. § (1) Az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges 
képesítési feltételekről szóló 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet] 
1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  hivatásos konzuli tisztviselő nem minősül anyakönyvvezetőnek az  anyakönyvi eljárásról szóló 2010.  évi 
I. törvény (a továbbiakban: At.) II. és III. Fejezetében, valamint – a házassági névviselési forma módosítására irányuló 
eljárás kivételével – IV. Fejezetében meghatározott feladatok esetében,  továbbá, ha a  nem önálló  külképviselet 
felhatalmazása nem terjed ki anyakönyvezési feladatok ellátására.”

 (2) A 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az anyakönyvvezető illetékességi területe a kinevezése és megbízása szerinti
a) képviselő-testület hivatalához tartozó fővárosi kerület vagy település, vagy
b) külképviselet
illetékességi területére terjed ki.”

 (3) A  174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet 1.  § (9)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  § a  következő 
(9a) és (9b) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Ha a  településen az  anyakönyvi igazgatási feladatok az  anyakönyvvezető akadályoztatása vagy 
az anyakönyvvezetői feladatokat ellátó személyek hiánya miatt nem láthatóak el, a jegyző kérelmére az anyakönyvi 
szerv az illetékességi területén működő más anyakönyvvezetőt jelöl ki az anyakönyvi igazgatási feladatok ellátására.
(9a) A  kijelölés feltétele a  helyettesítést kérő és a  helyettesítő anyakönyvvezetőt biztosító polgármesteri 
hivatal, közös önkormányzati hivatal munkáltatóinak a  helyettesítésről szóló megállapodása (a  továbbiakban: 
Megállapodás). A  Megállapodásnak ki kell terjednie a  helyettesítés időtartamára, a  helyettesítésre kijelölt 
anyakönyvvezető illetményének, valamint a  feladatellátással összefüggő költségeinek a  megtérítésére is. 
A (9) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell a Megállapodást és a helyettesítésre felkért anyakönyvvezetőnek 
a helyettesítést vállaló nyilatkozatát.
(9b) A helyettesítés eseti vagy legfeljebb hat hónap időtartamra szóló, határozott időtartamú lehet.”

 (4) A 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány anyakönyvi szervként)
„a) az 5. §-ban meghatározott esetek kivételével a hazai anyakönyvezés végzésére,”
(Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.)

 (5) A 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány anyakönyvi szervként)
„c) az At. 14. § (2a) bekezdésében meghatározott államok körének a honlapján történő közzétételére,”
(Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.)
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 (6) A 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A Kormány anyakönyvi szervként)
„d) az  elektronikusan benyújtott házassági névviselési forma módosítására irányuló kérelem alapján indult eljárás 
lefolytatására,”
(Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.)

 (7) A 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.  § (1) A  Kormány az  1.  mellékletben meghatározott külképviselet konzuli tisztviselőjét, valamint a  felügyelete 
alatt működő nem önálló külképviselet hivatásos konzuli tisztviselőjét hazai anyakönyvezés végzésére anyakönyvi 
szervként jelöli ki,  amennyiben a  külképviselet felügyelete alá tartozó, nem önálló külképviselet felhatalmazása 
kiterjed a hazai anyakönyvezési feladatok ellátására.
(2) A  hazai anyakönyvezési eljárást annak az  1.  mellékletben meghatározott külképviseletnek vagy a  felügyelete 
alatt működő, hazai anyakönyvezési feladatokat ellátó nem önálló külképviseletnek a hivatásos konzuli tisztviselője 
folytatja le, amely külképviseleten a hazai anyakönyvezésre vonatkozó kérelmet benyújtották.
(3) A külpolitikáért felelős miniszter az 1. mellékletben meghatározott külképviselet felügyelete alatt működő, hazai 
anyakönyvezési feladatokat ellátó nem önálló külképviseleteket közzéteszi.”

 (8) A  174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet 6.  § (2) és (3)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések lépnek, és a  § 
a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A  felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettséggel vagy jogi területen szerzett szakképzettséggel 
rendelkező, de anyakönyvi szakvizsgával nem rendelkező köztisztviselőt és kormánytisztviselőt a  kinevezésekor 
a  közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló kormányrendelet szerint képesítettnek kell tekinteni, azzal, 
hogy az anyakönyvi szakvizsgát a kinevezésétől számított egy éven belül köteles megszerezni.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott időtartamba nem számít bele
a) a rendkívüli jogrend időtartama, valamint
b) a harminc napot meghaladó fizetés nélküli szabadság vagy keresőképtelenség.
(4) A  (2)  bekezdésben foglalt határidőt kivételes méltánylást érdemlő esetben egy alkalommal az  anyakönyvi 
ügyekért felelős miniszter meghosszabbíthatja.”

6. §  A 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

7. §  A 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében a „vagy anyakönyvi szervnél” szövegrész helyébe a „vagy 
a kijelölt anyakönyvi szervnél” szöveg lép.

8. §  Hatályát veszti a 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet
a) 1. § (3) és (4) bekezdése,
b) 4. § (1) bekezdés d) pontja,
c) 4. § (2) és (3) bekezdése.

5. A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásáról szóló  
184/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) A  hivatalos statisztikáról szóló 2016.  évi CLV.  törvény végrehajtásáról szóló 184/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 184/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet] 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

 (2) A 184/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
a) 21.  § (5)  bekezdésében az „azt megküldi” szövegrész helyébe az „azt a  (10)  bekezdésben meghatározott 

módon megküldi” szöveg,
b) 21.  § (10)  bekezdésében a „(2) és a  (4)  bekezdés esetében” szövegrész helyébe a „(2), (4) és (5)  bekezdés 

esetében” szöveg, az  „Az (5)  bekezdés, valamint a  (6)–(8)  bekezdés esetében” szövegrész helyébe  
az „A (6)–(8) bekezdés esetében” szöveg

lép.
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6. Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló  
429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

10. § (1) Az  anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.  §  (1) A  házasságkötési vagy a  bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék bejelentési 
időpontjának az alábbi időpontok közül a legkésőbbit kell tekinteni:
a) amikor az anyakönyvvezetőnél a bejelentést megtették,
b) ha a  házasságkötési vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándékot a  hivatásos konzuli 
tisztviselőnél jelentették be, amikor a  hivatásos konzuli tisztviselő által megküldött jegyzőkönyv és annak 
mellékletei az illetékes anyakönyvvezetőhöz megérkeztek,
c) amikor az anyakönyvi szervnek a külföldi okiratok elfogadhatóságáról szóló nyilatkozata az anyakönyvvezetőhöz 
megérkezett.
(2) A születést az 5. melléklet szerinti adattartalommal kell bejelenteni.
(3) A házasságkötést megelőző eljárás során a 6. melléklet szerinti adattartalommal jegyzőkönyvet kell felvenni.
(4) A  bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelőző eljárás során a  7.  melléklet szerinti adattartalommal 
jegyzőkönyvet kell felvenni.
(5) A haláleset bejelentéséről a 8. melléklet szerinti adattartalommal jegyzőkönyvet kell felvenni.”

 (2) A 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet 11. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  Magyarország területén található külképviseleten kötött házasság vagy bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítésének hazai anyakönyvezése során az  anyakönyvi esemény helyeként a  település hivatalos közigazgatási 
elnevezésén túl a külképviselet hivatalos magyar megnevezését is be kell jegyezni.
(5) Az  anyakönyvbe az  anyakönyvi esemény helyeként a  nyilvántartásba vétel helye szerinti település és ország 
hivatalos elnevezését kell bejegyezni, amennyiben a külföldi okirat kizárólag földrajzi koordinátákat tartalmaz.”

11. § (1) A 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
 (2) A 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet a 6. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.
 (3) A 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet a 7. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.
 (4) A 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet a 8. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.
 (5) A 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet a 9. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

12. §  A 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet
a) 10.  § (3)  bekezdésében az  „a gyámhivatalt” szövegrész helyébe az  „a gyámhatóságot” szöveg,  

az „a gyámhivatal” szövegrész helyébe az „a gyámhatóság” szöveg,
b) 14.  §-ában az  „Az anyakönyvi hatósági bizonyítványt” szövegrész helyébe az  „Az anyakönyvi hatósági 

bizonyítványt és a névváltozási hatósági bizonyítványt” szöveg
lép.

7. Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, 
valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló 
kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosítása

13. §  Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. 
(VII. 27.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében az „a környezeti hatásvizsgálati eljárás, valamint a természetvédelmi 
eljárások kivételével,” szövegrész helyébe az „a környezeti hatásvizsgálati eljárás, az  egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárás, valamint a természetvédelmi eljárások kivételével,” szöveg lép.

8. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. január 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 5. § (1), (4) és (7) bekezdése, a 6. §, valamint a 3. melléklet 2022. február 1-jén lép hatályba.
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 (3) Az 5. § (6) bekezdése, valamint a 8. § c) pontja 2022. június 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 745/2021. (XII. 21.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez

budapest Főváros Kormányhivatalának
budapest

Állampolgárság igazolása iránti kérelem

Alulírott
Házassági családi neve:  .......................................................  utóneve(i):  .........................................................................................................
Születési családi neve:  .........................................................  utóneve(i):  .........................................................................................................
Születési helye: ................................................................... (ország) ...................................................................................... (város/község)
(budapest esetén kerület: ..............................) Születési ideje: ............ év .............................. hó .......... nap
Anyja születési családi és utóneve:  ..................................................................................................................................................................
Lakóhelye: ................................................................. (ország)  ................................................................................................  (város/község)
Közelebbi címe:  ...............................................................................................................................................................  (utca, házszám stb.)
Telefonszáma:  ..........................................................................................................................................................................................................
Elektronikus levél (e-mail) címe:  .......................................................................................................................................................................

kérem állampolgársági bizonyítvány kiállítását*

a) a magyar állampolgárság fennállásáról,
b) a magyar állampolgárság megszűnéséről,
c) arról, hogy nem magyar állampolgár,
d) bővebb adattartalommal (állampolgárság fennállása meghatározott időtartamra, állampolgárság 

megszerzésének jogcíme, időpontja) egyéb:  .................................................................................................................................
   .........................................................................................................................................................................................................................
Milyen célból kéri az állampolgárság igazolását:  ........................................................................................................................................
Mely hatóságnál kívánja felhasználni a bizonyítványt:
 ........................................................................................................................................................................................................................................

(*A kívánt részt szíveskedjen aláhúzni!)

Az állampolgársági bizonyítványt az alábbi
címre ............................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................
vagy külképviseletre  ..............................................................................................................................................................................................
kérem megküldeni.

I. Az állampolgársági vizsgálattal érintett személy adatai:

1. Házassági családi neve: ........................................ utóneve(i): ................................................................................................................
Születési családi neve: ............................................... utóneve(i): ................................................................................................................
Előző (házassági, illetve névváltoztatás előtti) családi és utóneve(i): ..............................................................................................
Külföldre távozáskor viselt családi és utóneve(i): ...................................................................................................................................
Neme: férfi o nő o 
Születési helye: .......................................... (ország) ................................................................. (város/község)
(budapest esetén kerület: ............................) 
Születési ideje: ............ év .............................. hó .......... nap. 
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II. A vizsgált személy felmenőire vonatkozó adatok:

2. Apja neve: .........................................................................................................................................................................................................
Apja születési helye: ........................................................................... ideje: ..................................................................................................
Apja állampolgársága(i): ..................................................................................................................................................................................
Apai nagyapja családi és utóneve: ...............................................................................................................................................................
Születési helye: ..................................................................................... ideje: ..................................................................................................
Apai nagyanyja születési családi és utóneve: ...........................................................................................................................................
Születési helye: ..................................................................................... ideje: ..................................................................................................
Apai nagyszülei házasságkötésének helye és ideje: .....................................................................................................................

3. Anyja születési családi és utóneve: ..........................................................................................................................................................
Anyja születési helye: ........................................................................ ideje: ...................................................................................................
Anyja állampolgársága(i): ................................................................................................................................................................................
Anyai nagyapja családi és utóneve: .............................................................................................................................................................
Születési helye: .................................................................................... ideje: ...................................................................................................
Anyai nagyanyja születési családi és utóneve: ........................................................................................................................................
Születési helye: .................................................................................... ideje: ...................................................................................................
Anyai nagyszülei házasságkötésének helye és ideje: ...............................................................................................................

4. Szülei házasságkötésének helye és ideje: .............................................................................................................................................
(budapest esetén kerület: .....................)

5. A vizsgált személy távolabbi felmenőire vonatkozó adatok:
Magyarországról kivándorolt dédszülő vagy távolabbi felmenő családi és utóneve, születési helye, ideje, 
házasságkötés helye, ideje és a rokonsági fok feltüntetése:
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................

III. A vizsgált személy rokoni kapcsolataira vonatkozó adatok:

6. Gyermeke/i:
Neve: .......................................................................................................................................................................................................................
Születési helye: .................................................................................... ideje: ...................................................................................................
Neve: .......................................................................................................................................................................................................................
Születési helye: .................................................................................... ideje: ...................................................................................................
Neve: .......................................................................................................................................................................................................................
Születési helye: .................................................................................... ideje: ...................................................................................................

7. Testvére/i:
Születési családi és utóneve: ..........................................................................................................................................................................
Születési helye: .................................................................................... ideje: ...................................................................................................
Születési családi és utóneve: ..........................................................................................................................................................................
Születési helye: .................................................................................... ideje: ...................................................................................................
Születési családi és utóneve: ..........................................................................................................................................................................
Születési helye: .................................................................................... ideje: ...................................................................................................
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IV. A vizsgált személy családi állapotára vonatkozó adatok:

8. Családi állapota: .............................................................................................................................................................................................
Házasságkötésének helye: .................................................... (ország) .......................................................................... (város/község)
(budapest esetén kerület: ....................................................) ideje: ......... év ......................... hó .......... nap
Házastársa (volt házastársa) születési családi és utóneve: ...................................................................................................................
Házassági neve: ...................................................................................................................................................................................................
Születési helye és ideje: ....................................................................................................................................................................................
Állampolgársága a házasságkötéskor: ........................................................................................................................................................
Jelenlegi állampolgársága: ..............................................................................................................................................................................

V. A vizsgált személy és felmenői külföldre távozására, külföldi állampolgárságára vonatkozó adatok:

9. Mikortól meddig élt Magyarország mai területén: ............................................................................................................................
Lakóhelyei Magyarországon: ..........................................................................................................................................................................
Utolsó magyarországi lakcíme: ......................................................................................................................................................................
Magyarországról melyik országba távozott, és mely országokban élt: ..........................................................................................
Szülei (nagyszülei) mikortól meddig éltek Magyarország mai területén: ......................................................................................
Szülei (nagyszülei) utolsó magyarországi lakcíme: ................................................................................................................................
Szülei (nagyszülei) melyik országba távoztak, és mely országokban éltek: ..................................................................................
Rendelkezett-e valaha magyar útlevéllel: igen o nem o (magánútlevél, turista útlevél, konzuli útlevél, külföldön 
élők útlevele, egyéb: ................................................................................................)

10. Külföldi állampolgársága(i): .....................................................................................................................................................................
Megszerzésének ideje: .....................................................................................................................................................................................
Jogcíme: .................................................................................................................................................................................................................

Magyar hatóságtól a  vizsgált személy vagy a  hozzátartozója kapott-e állampolgársági bizonyítványt, honosítási, 
visszahonosítási, elbocsátási vagy más állampolgársági okiratot, bizonyítványt? igen o nem o
Ha igen, az érintett személy neve:  ....................................................................................................................................................................
Az okirat száma:  ..................................................................................................................................... , kelte: ...................................................
Az állampolgárság megállapításához szükséges egyéb adat:  ...............................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Külföldön történt születésről és házasságkötésről a külföldi anyakönyvi okiratot a megfelelő hitelesítéssel, az idegen 
nyelvű okiratot hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell mellékelni.
Az állampolgársági bizonyítvány iránti kérelemhez mellékelni kell a  hazai anyakönyvezéshez szükséges  
adatlapo(t/kat), ha a külföldön történt anyakönyvi események hazai anyakönyvezése korábban nem történt meg.
A magyarországi anyakönyvek adatainak ellenőrzése hivatalból megtörténik.

Kelt: ................................................................................

 .......................................................................................... .......................................................................................... 
 kérelmező aláírása törvényes képviselő aláírása 
 (korlátozottan cselekvőképes is)

Az aláírás hitelesítése:
A kérelmező és/vagy törvényes képviselő aláírását hitelesítem.
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A kérelmező és/vagy törvényes képviselő személyazonosságát a  .................... számú, ................. típusú ................. -ig 
érvényes fényképes okmánnyal igazolta.

  .......................................................................................... 
  a kérelmet átvevő aláírása

P. H.

  .......................................................................................... 
  a kérelmet átvevő hatóság megnevezése”

2. melléklet a 745/2021. (XII. 21.) Korm. rendelethez
„11. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez

budapest Főváros Kormányhivatalának
budapest

Állampolgárság igazolása iránti megkeresés

Megkereső szerv megnevezése, címe:  .......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
Ügyiratszáma:  ......................................................................................................................................................................................................
Kérem ........................................................................................................................  (név) magyar állampolgárságának vizsgálatát,
............................................................................................................................................................................... eljárásom lefolytatásához.

I. Az állampolgársági vizsgálattal érintett személy adatai:

1. Házassági családi neve: ........................................ utóneve(i): ................................................................................................................
Születési családi neve: ............................................... utóneve(i): ................................................................................................................
Előző (házassági, illetve névváltoztatás előtti) családi és utóneve(i): ..............................................................................................
Külföldre távozáskor viselt családi és utóneve(i): ...................................................................................................................................
Neme: férfi o nő o 
Születési helye: .......................................... (ország) ................................................................. (város/község),
(budapest esetén kerület: ............................) 
Születési ideje: ............ év .............................. hó .......... nap.
Lakóhelye: ................................................................. (ország) ............................................................................................ (város/község)
Közelebbi címe: ........................................................................................................................................................... (utca, házszám stb.)

II. A vizsgált személy felmenőire vonatkozó adatok:

2. Apja neve: .........................................................................................................................................................................................................
Apja születési helye: ........................................................................... ideje: ..................................................................................................
Apja állampolgársága(i): ..................................................................................................................................................................................
Apai nagyapja családi és utóneve: ...............................................................................................................................................................
Születési helye: ..................................................................................... ideje: ..................................................................................................
Apai nagyanyja születési családi és utóneve: ...........................................................................................................................................
Születési helye: ..................................................................................... ideje: ..................................................................................................
Apai nagyszülei házasságkötésének helye és ideje: .....................................................................................................................
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3. Anyja születési családi és utóneve: ..........................................................................................................................................................
Anyja születési helye: ........................................................................ ideje: ...................................................................................................
Anyja állampolgársága(i): ................................................................................................................................................................................
Anyai nagyapja családi és utóneve: .............................................................................................................................................................
Születési helye: .................................................................................... ideje: ...................................................................................................
Anyai nagyanyja születési családi és utóneve: ........................................................................................................................................
Születési helye: .................................................................................... ideje: ...................................................................................................
Anyai nagyszülei házasságkötésének helye és ideje: ...............................................................................................................

4. Szülei házasságkötésének helye és ideje: .............................................................................................................................................
(budapest esetén kerület: .....................)

5. A vizsgált személy távolabbi felmenőire vonatkozó adatok:
Magyarországról kivándorolt dédszülő vagy távolabbi felmenő családi és utóneve, születési helye, ideje, 
házasságkötés helye, ideje és a rokonsági fok feltüntetése:
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................

III. A vizsgált személy rokoni kapcsolataira vonatkozó adatok:

6. Gyermeke/i:
Neve: .......................................................................................................................................................................................................................
Születési helye: .................................................................................... ideje: ...................................................................................................
Neve: .......................................................................................................................................................................................................................
Születési helye: .................................................................................... ideje: ...................................................................................................
Neve: .......................................................................................................................................................................................................................
Születési helye: .................................................................................... ideje: ...................................................................................................

7. Testvére/i:
Születési családi és utóneve: ..........................................................................................................................................................................
Születési helye: .................................................................................... ideje: ...................................................................................................
Születési családi és utóneve: ..........................................................................................................................................................................
Születési helye: .................................................................................... ideje: ...................................................................................................
Születési családi és utóneve: ..........................................................................................................................................................................
Születési helye: .................................................................................... ideje: ...................................................................................................

IV. A vizsgált személy családi állapotára vonatkozó adatok:

8. Családi állapota: .............................................................................................................................................................................................
Házasságkötésének helye: .................................................... (ország) .......................................................................... (város/község)
(budapest esetén kerület: ....................................................) ideje: ......... év ......................... hó .......... nap
Házastársa (volt házastársa) születési családi és utóneve: ...................................................................................................................
Házassági neve: ...................................................................................................................................................................................................
Születési helye és ideje: ....................................................................................................................................................................................
Állampolgársága a házasságkötéskor: ........................................................................................................................................................
Jelenlegi állampolgársága: ..............................................................................................................................................................................
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V. A kérelmező és felmenői külföldre távozására, külföldi állampolgárságára vonatkozó adatok:

9. Mikortól meddig élt Magyarország mai területén: ............................................................................................................................
Lakóhelyei Magyarországon: ..........................................................................................................................................................................
Utolsó magyarországi lakcíme: ......................................................................................................................................................................
Magyarországról melyik országba távozott, és mely országokban élt: ..........................................................................................
Szülei (nagyszülei) mikortól meddig éltek Magyarország mai területén: ......................................................................................
Szülei (nagyszülei) utolsó magyarországi lakcíme: ................................................................................................................................
Szülei (nagyszülei) melyik országba távoztak, és mely országokban éltek: ..................................................................................
Rendelkezett-e valaha magyar útlevéllel: igen o nem o (magánútlevél, turista útlevél, konzuli útlevél, külföldön 
élők útlevele, egyéb: ................................................................................................)

10. Külföldi állampolgársága(i): .....................................................................................................................................................................
Megszerzésének ideje: .....................................................................................................................................................................................
Jogcíme: .................................................................................................................................................................................................................

Magyar hatóságtól a  vizsgált személy vagy a  hozzátartozója kapott-e állampolgársági bizonyítványt, honosítási, 
visszahonosítási, elbocsátási vagy más állampolgársági okiratot, bizonyítványt? igen o nem o
Ha igen, az érintett személy neve:  ....................................................................................................................................................................
Az okirat száma:  ..................................................................................................................................... , kelte: ...................................................
Az állampolgárság megállapításához szükséges egyéb adat:  ...............................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................

Kelt: ........................................

  .......................................................................................... 
  aláírás

P. H.

  .......................................................................................... 
  a szerv/hatóság megnevezése”

3. melléklet a 745/2021. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 22. és 23. ponttal egészül ki:
„22. Manchesteri Főkonzulátus
23. Innsbrucki Főkonzulátus”

4. melléklet a 745/2021. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A 184/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Anyakönyvi azonosító, eseményazonosító, az anyakönyvi eljárás altípusa”
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5. melléklet a 745/2021. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A 429/2017. Korm. rendelet 1. melléklet 1. pontja a következő d) ponttal egészül ki:
(Az  elektronikus anyakönyvbe bejegyzésre jogosult anyakönyvvezető és anyakönyvi szerv kormánytisztviselőjének 
hivatali felszerelése)
„d) UV lámpa.”

6. melléklet a 745/2021. (XII. 21.) Korm. rendelethez
„5. melléklet a 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelethez

A születés bejelentésének adattartalma

 1. A születés bejelentésének egyedi azonosítója.
 2. A gyermek At. 69/b. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt – ide nem értve a bd), bi) és bj) alpont szerinti – adatai.
 3. Az anya és az apa

3.1. At. 69/b. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt – ide nem értve a be) alpont szerinti – adatai,
3.2. lakóhelye, tartózkodási helye,
3.3. személyazonosságát, illetve állampolgárságát igazoló okmányának típusa, okmányazonosítója, érvényességi 

ideje, kiállító hatósága,
3.4. menekült vagy oltalmazott jogállása.

 4. Az anya családi állapota vonatkozásában
4.1. az igazolás módja,
4.2. férjes családi állapot esetén a házasságkötés helye és ideje,
4.3. ha az anya özvegy, a volt férj halálesetének helye és ideje,
4.4. ha az anya elvált, a jogerős határozat At. 69/H. §-a szerinti adatai.

 5. Az anya nyilatkozata
5.1. a gyermek családi jogállásának vizsgálatához szükséges adatokról,

5.1.1. a gyermekre tettek-e apai elismerő nyilatkozatot, ha igen, a nyilatkozatot felvevő anyakönyvvezető, 
gyámhatóság, hivatásos konzuli tisztviselő, közjegyző vagy bíróság megnevezése a  település 
megjelölésével,

5.1.2. a  gyermek apasági vélelmet keletkeztető emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásból 
származásáról, amennyiben az anya nem férjes családi állapotú,

5.2. a gyermek származási helyéről,
5.3. a gyermek lakóhelyéről,
5.4. a gyermek nemzetiségi névviseléséről, a nemzetiségi nyelven történő anyakönyvezésről, a gyermek családi és 

utónevét nemzetiségi nyelven is tartalmazó anyakönyvi kivonat kiállításának kérelmezéséről,
5.5. intézetben született gyermek esetén

5.5.1. a  hivatalból kiállításra kerülő születési anyakönyvi kivonat, állandó személyazonosító igazolvány, 
személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ számról szóló hatósági igazolvány 
és adóigazolvány átvételének vagy kézbesítésének módjáról,

5.5.2. a  gyermek egészségügyi állapotára tekintettel az  állandó személyazonosító igazolvány hivatalból 
történő kiállításának visszautasításáról,

5.5.3. titkolt terhességről,
5.5.4. örökbefogadáshoz adott hozzájárulásról,

5.6. a példányszám és a nyelv (angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, 
litván, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén) megjelölésével a  többnyelvű 
formanyomtatvány kérelmezéséről,

5.7. elérhetőségéről (telefonszám, e-mail-cím).
 6. Intézetben történt születés esetén a  gyermek személyazonosító igazolványának hivatalból történő kiállításához 

szükséges apai hozzájárulás ténye, a hozzájárulás megtételének módja.
 7. Az egyes vagy ikerszülés ténye, ha ikerszülés, a gyermek hányadikként született.
 8. A bejelentés időpontja.
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 9. Az  egészségügyi szolgáltató neve és címe, az  egészségügyi szolgáltató vezetője által kijelölt személy neve, 
elérhetősége, aláírása.

 10. Az anya aláírása.
 11. Tervezett intézeten kívüli szülés esetén a  felelős személy neve, aláírása, személyazonosító okmányának típusa, 

okmányazonosítója, érvényességi ideje, kiállító hatósága.
 12. Magánszemély bejelentő neve, aláírása, lakcíme, személyazonosító okmányának típusa, okmányazonosítója, 

érvényességi ideje, kiállító hatósága.
 13. Intézeten kívüli szülés esetén az anyakönyvvezető neve és aláírása, a szervet megjelölő azonosító.”

7. melléklet a 745/2021. (XII. 21.) Korm. rendelethez
„6. melléklet a 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelethez

A házasságkötést megelőző eljárás során felvett jegyzőkönyv tartalma

A) A házasságkötési szándék bejelentésének adattartalma

 1. A szervet megjelölő azonosító.
 2. A szándékbejelentés egyedi azonosítója.
 3. A házasulók

3.1. At. 69/b. § a) és b) pontja, valamint g) és h) pontja szerinti adatai,
3.2. lakóhelye, tartózkodási helye,
3.3. menekült vagy oltalmazott jogállása.

 4. A bemutatott okiratok tekintetében
4.1. a személyazonosság, illetve állampolgárság igazolására szolgáló okmány típusa, okmányazonosítója, a kiállító 

hatóság megnevezése, az okmány érvényességi ideje,
4.2. a külföldi anyakönyvi kivonat okmányazonosítója, a kiállító hatóság megnevezése,
4.3. a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány okmányazonosítója,
4.4. a családi állapot igazolására bemutatott okirat és a kiállító hatóság megnevezése,
4.5. a házassági engedély, felmentés, a kiállító hatóság megnevezése, az engedély, felmentés érvényességi ideje.

 5. A házasságkötés tervezett időpontja.
 6. A házasságkötés tervezett helyszíne.
 7. Közeli halállal fenyegető állapot ténye, a  megállapításra szolgáló orvosi igazolás ténye vagy ennek hiányában 

az állapot megállapításának körülményei.
 8. Nemzetiségi nyelven történő házasságkötés ténye.
 9. A házasulók nyilatkozatai

9.1. a házasságkötést követően viselni kívánt házassági névről,
9.2. a születendő közös gyermek családi nevéről,
9.3. nem magyar állampolgárság esetén arról, hogy házasságkötésnek a személyes jog szerint nincs akadálya,
9.4. a  személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély, forgalmi engedély, törzskönyv hivatalból történő 

kiállításának visszautasításáról.
 10. A  hivatalból kiállítandó hatósági igazolványok kiállításához és kézbesítéséhez szükséges adatok felvételezésének 

ténye.
 11. A  házasulók házasság hivatali helyiségen kívüli vagy hivatali munkaidőn kívüli megkötése iránti kérelme és 

nyilatkozatai.
 12. A házasulók 30 napos várakozási idő alóli felmentés iránti kérelme és indokolása.
 13. A házasulók többnyelvű formanyomtatvány iránti kérelme a példányszám és a nyelv (angol, bolgár, cseh, dán, észt, 

finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, 
szlovák, szlovén) megjelölésével.

 14. A  házasságkötési szándék bejelentésénél közreműködő tolmács családi és utóneve, lakóhelye, tartózkodási helye, 
személyazonosságot igazoló okmányának típusa, okmányazonosítója, a  kiállító hatóság megnevezése, az  okmány 
érvényességi ideje.
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 15. A  házassági akadályok elhallgatásának következményeire való figyelmeztetés után a  menyasszony és a  vőlegény 
nyilatkozata arról, hogy egymással házasságot kívánnak kötni, és legjobb tudomásuk szerint házasságkötésüknek 
törvényi akadálya nincs.

 16. A menyasszony aláírása.
 17. A vőlegény aláírása.
 18. A tolmács aláírása.
 19. A bejelentés időpontja.
 20. A jegyzőkönyvet felvevő anyakönyvvezető neve és aláírása.

B) A házasságkötésnél közreműködők adatai

 1. A házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezető, illetve polgármester családi és utóneve, aláírása.
 2. A tanúk és a tolmács

2.1. családi és utóneve,
2.2. lakóhelye, tartózkodási helye,
2.3. bemutatott személyazonosságot igazoló okmányának típusa, okmányazonosítója, a  kiállító hatóság 

megnevezése, az okmány érvényességi ideje,
2.4. aláírása.

 3. Keltezés.”

8. melléklet a 745/2021. (XII. 21.) Korm. rendelethez
„7. melléklet a 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelethez

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelőző eljárás

A) A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék bejelentésének adattartalma

 1. A szervet megjelölő azonosító.
 2. A szándékbejelentés egyedi azonosítója.
 3. A felek

3.1. At. 69/b. § a) és b) pontja, valamint g) és h) pontja szerinti adatai,
3.2. lakóhelye, tartózkodási helye,
3.3. menekült vagy oltalmazott jogállása.

 4. A bemutatott okiratok tekintetében
4.1. a személyazonosság, illetve állampolgárság igazolására szolgáló okmány típusa, okmányazonosítója, a kiállító 

hatóság megnevezése, az okmány érvényességi ideje,
4.2. a külföldi anyakönyvi kivonat okmányazonosítója, a kiállító hatóság megnevezése,
4.3. a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány okmányazonosítója,
4.4. a családi állapot igazolására bemutatott okirat és a kiállító hatóság megnevezése,
4.5. a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére vonatkozó felmentés, a kiállító hatóság megnevezése, felmentés 

érvényességi ideje.
 5. A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének tervezett időpontja.
 6. A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének tervezett helyszíne.
 7. A  felek bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli vagy hivatali munkaidőn kívüli létesítése iránti 

kérelme és nyilatkozatai.
 8. Közeli halállal fenyegető állapot ténye, a  megállapításra szolgáló orvosi igazolás ténye vagy ennek hiányában 

az állapot megállapításának körülményei.
 9. Nemzetiségi nyelven történő bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének ténye.
 10. A  nem magyar állampolgár fél/felek nyilatkozata arról, hogy a  bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének nincs 

akadálya, vagy a  nemzetközi magánjogról szóló 2017.  évi XXVIII.  törvény 37.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti 
esetben a házasságkötésének a személyes joga szerint nem lenne akadálya.
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 11. A felek többnyelvű formanyomtatvány iránti kérelme a példányszám és a nyelv (angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, 
francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, 
szlovén) megjelölésével.

 12. A  bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének bejelentésekor közreműködő tolmács családi és utóneve, lakóhelye, 
tartózkodási helye, személyazonosságot igazoló okmányának típusa, okmányazonosítója, a  kiállító hatóság 
megnevezése, az okmány érvényességi ideje.

 13. A  bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése akadályai elhallgatásának következményeire való figyelmeztetés után 
a felek nyilatkozata arról, hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatot kívánnak létesíteni, és legjobb tudomásuk 
szerint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének törvényi akadálya nincs.

 14. A felek aláírása.
 15. A tolmács aláírása.
 16. A bejelentés időpontja.
 17. A jegyzőkönyvet felvevő anyakönyvvezető neve és aláírása.

B) A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél közreműködők adatai

 1. A  bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél közreműködő anyakönyvvezető, illetve polgármester családi és 
utóneve, aláírása

 2. A tanúk és a tolmács
2.1. családi és utóneve,
2.2. lakóhelye, tartózkodási helye,
2.3. bemutatott személyazonosságot igazoló okmányának típusa, okmányazonosítója, a  kiállító hatóság 

megnevezése, az okmány érvényességi ideje,
2.4. aláírása.

 3. Keltezés.”

9. melléklet a 745/2021. (XII. 21.) Korm. rendelethez
„8. melléklet a 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelethez

A haláleset bejelentésének adattartalma

 1. A szervet megjelölő azonosító, a bejelentés egyedi azonosítója.
 2. A halottvizsgálati bizonyítvány azonosítója.
 3. A haláleset helye és ideje.
 4. Az elhalt

4.1. At. 69/b. § a) és b) pontja, valamint g) és h) pontja szerinti adatai,
4.2. lakóhelye,
4.3. menekült vagy oltalmazott jogállása,
4.4. személyazonosságát, illetve állampolgárságát igazoló okiratának típusa, száma, a  kiállító hatóság 

megnevezése, az okirat érvényességi ideje,
4.5. személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolvány okmányazonosítója.

 5. A túlélő házastárs vagy bejegyzett élettárs
5.1. At. 69/b. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja és g) vagy h) pontja,
5.2. At. 69/b. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontja, annak hiányában az At. 69/b. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja,
5.3. At. 69/b. § (1) bekezdés b) pont bi) alpontja
szerinti adatai.

 6. Ha az  elhalt családi állapota férjes/nős vagy bejegyzett élettárs volt, házasságkötésének vagy bejegyzett élettársi 
kapcsolata létesítésének helye és ideje.

 7. Az elhalt hozzátartozójának nyilatkozata az elhalt eltemetésének, az urna elhelyezésének helyéről.
 8. Eltemettetésre vagy bejelentésre kötelezett

8.1. házassági családi és utóneve, születési családi és utóneve,
8.2. minősége, amelyben a bejelentést tette,
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8.3. lakcíme,
8.4. személyazonosságát igazoló okmányának típusa, okmányazonosítója, a  kiállító hatóság megnevezése, 

az okmány érvényességi ideje,
8.5. nyilatkozata arról, hogy a jegyzőkönyvbe bejegyzett adatok a valóságnak megfelelnek,
8.6. többnyelvű formanyomtatvány kiállítására irányuló kérelme (angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, 

görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, 
szlovén) a példányszám és a nyelv megjelölésével,

8.7. aláírása.
 9. A haláleset bejelentésénél közreműködő temetkezési szolgáltató neve, a szolgáltató nevében eljáró képviselő neve 

és aláírása.
 10. A jegyzőkönyvet felvevő anyakönyvvezető neve és aláírása.
 11. A bejelentés időpontja.”

A Kormány 746/2021. (XII. 21.) Korm. rendelete
egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 8. és 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 12. pont b) alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 110.  § (1)  bekezdés 12.  pont b)  alpontjában és 
18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 423/2012. (XII. 29.) 
Korm. rendelet] 8. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az általános felvételi eljárásban a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára a képzés indítása szerinti év április 30. 
napjáig lehet jelentkezni.”

2. §  A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzésekre azok jelentkezhetnek, akik 
valamely külföldi állam állampolgárságával vagy nem magyar érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek.”

3. §  A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. § (2a) bekezdése a következő a) ponttal egészül ki:
[A Hivatal a (2) bekezdés szerinti hiányos kérelmen túl akkor is hiánypótlásra szólít fel, ha]
„a) mesterképzésre történő jelentkezés esetén – a  felvételi eljárás  évében végzettek kivételével – a  felsőoktatási 
információs rendszer hallgatói személyi törzs alrendszere a 2006. február 1-je után szerzett felsőfokú végzettségre,”
(vonatkozóan nem tartalmaz adatot.)

4. § (1) A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. § (7) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:
„(7) Az Nftv. 40. § (1) bekezdése, (2) bekezdés a) pontja és (4) bekezdése szerinti érettségi vizsgára, illetve felsőfokú 
végzettséget igazoló oklevélre vonatkozó felvételi feltétel a  Magyarország területén kívül működő, államilag 
elismert külföldi oktatási intézmény által kiállított, a  jelentkező befejezett tanulmányait tanúsító okirattal is 
igazolható, amennyiben az  az adott ország jogrendje szerint az  érettségi bizonyítvánnyal, illetve a  felsőfokú 
végzettséget tanúsító oklevéllel azonos jogokat biztosít.”
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 (2) A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. §-a a következő (7a) és (7b) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A  felvételt nyert jelentkező az  érettségi bizonyítványát, illetve az  oklevelét legkésőbb a  felsőoktatási 
intézménybe történő beiratkozásakor bemutatja a felsőoktatási intézmény részére.
(7b) Ha a  felvételt nyert jelentkező az  érettségi bizonyítvánnyal, illetve az  oklevéllel a  (7)  bekezdés szerint azonos 
jogi hatályú okirattal rendelkezik, akkor ezt az okiratot mutatja be a felsőoktatási intézmény részére a felsőoktatási 
intézménybe történő beiratkozásakor. Ha azonban ennek az  okiratnak az  érvényessége időben korlátozott, 
az érvényesség lejártát követően a hallgató akkor jelentkezhet be a soron következő képzési időszakra, ha érettségi 
bizonyítványát, illetve oklevelét a bejelentkezés időpontjáig bemutatja.”

5. §  A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15/A. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az  (1) bekezdés c) pontja szerinti értékelés esetén, ha a  jelentkező a technikum és a  felsőoktatási intézmény 
által közösen kidolgozott szakmai oktatásban vett részt, legalább jó minősítésű szakmai vizsgát tett, és az  adott 
felsőoktatási intézmény 3.  melléklet szerinti képzésére jelentkezik, pontszámát – a  (4)  bekezdéstől eltérően  – 
a szakmai vizsgán kapott százalékos eredmény ötszöröseként kell meghatározni.
(4b) A miniszter, figyelembe véve a képzésen tanulmányokat folytatók számát, tanulmányi eredményeit és a tanulók 
képzési területek szerinti megoszlását, legkésőbb a  felvételi eljárást megelőző  évben kiadott Tájékoztatóban 
szakonként meghatározhatja a  felvételi eljárás  évében és az  azt követő  évben alkalmazandó olyan keretszámot, 
amelyet meghaladóan a  (4a)  bekezdés szerinti pontszámítás magyar állami ösztöndíjas képzés tekintetében nem 
alkalmazható. Ebben az esetben a jelentkezők sorrendjét a (4a) bekezdés szerinti pontszámítás alapulvételével kell 
megállapítani.”

6. §  A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A középiskola – pedagógiai programját és helyi tantervét tartalmazó – kérelmére a Hivatal elnöke azt vizsgálja, 
hogy a  pedagógiai programban és a  helyi tantervben szereplő tantárgyak közül melyek azok, amelyek a  Nemzeti 
alaptanterv szerinti, az  „Ember és Természet” a  „Földünk – környezetünk” és a  „Természettudomány és földrajz” 
műveltségi területek fejlesztési feladatainak teljesítését szolgálják. A  Hivatal elnöke határozatában megjelöli 
a  középiskola pedagógiai programjában és helyi tantervében szereplő azon tárgyakat, amelyeknek a  középiskola 
által kiállított bizonyítványokban szereplő eredményei az  (1)  bekezdés a)  pontja alkalmazása szempontjából 
természettudományos tantárgyakból elért eredménynek minősülnek.”

7. §  A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A  felvételi eljárás során csak közismereti vizsgatantárgyból, legfeljebb három felsőoktatási felvételi szakmai 
vizsgára lehet jelentkezni, azzal, hogy az általános felsőoktatási felvételi eljárásban elért eredményt figyelembe lehet 
venni a pótfelvételi eljárásban is.”

8. § (1) A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A jelentkező a  következő jogcímeken, a  6.  § (1)  bekezdés b)  pontja és a  6.  § (2)  bekezdés e)  pontja szerint a  felvételi 
eljárás során]
„d) az  adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének igazolása alapján, a  Nemzetközi 
Olimpiai bizottság által elismert sportágban a  magyarországi országos sportági szakszövetség által szervezett 
és általa a  magyarországi legmagasabb szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 
15 többletpontra,”
(jogosult.)

 (2) A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés g) pont ga) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A jelentkező a  következő jogcímeken, a  6.  § (1)  bekezdés b)  pontja és a  6.  § (2)  bekezdés e)  pontja szerint a  felvételi 
eljárás során
tárgyanként legfeljebb egy, a  ga)–gc)  alpont szerinti tanulmányi versenyeken elért eredmény alapján, ha a  jelentkező 
a  versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amelyeket a  felsőoktatási intézmények a  17.  § (1)  bekezdése 
alapján érettségi pontot adó tárgyként a szakra vonatkozóan meghatároztak,]
„ga) az  Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen, a  Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak 
versenyén, az  Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén, az  Ágazati szakmai érettségi 
vizsgatárgyak versenyén vagy az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén 
elért 1–10. helyezésért 100, 11–20. helyezésért 50, 21–30. helyezésért 25 többletpontra,”
(jogosult.)
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9. §  A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a jelentkező a felvételi eljárás során olyan okiratot mutat be, amelyben szereplő személyes adatai az okirat 
kiállítását követően megváltoztak, a  bekövetkezett változást köteles a  Tájékoztatóban meghatározottak szerint 
igazolni.”

10. §  A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a következő 60. §-sal egészül ki:
„60.  § (1) E  rendeletnek az  egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 746/2021. (XII.  21.) 
Korm.  rendelettel (a  továbbiakban: Módr.1.) megállapított 2.  § (2)  bekezdését, 8.  § (1a)  bekezdését, 9.  § 
(6) bekezdését, 11. § (2) bekezdés e) pontját, 11. § (2a) bekezdés a) pontját, 12. § (7)–(7b) bekezdését, 16. § (3) és 
(5) bekezdését, 17. § (8a) és (9) bekezdését, 21. § (1) bekezdés d) pontját, g) pont ga) alpontját és n) pontját, 23. § 
(3) bekezdését, 24. § (1) bekezdés c) pontját, 31. § (2) bekezdését, 2. melléklet 1. pont e) és f ) alpontját, 2. melléklet 
2. pont r)–u) alpontját, valamint 3. mellékletét a 2022. évi általános felvételi eljárásban kell először alkalmazni.
(2) E  rendeletnek a  Módr.1.-gyel megállapított 1.  melléklet III.  pont 6.  alpontját a  2023.  évi általános felvételi 
eljárásban kell először alkalmazni.
(3) E  rendeletnek a  Módr.1.-gyel megállapított 2.  melléklet 2.  pont v)  alpontját a  2024.  évi általános felvételi 
eljárásban kell először alkalmazni.
(4) E  rendeletnek a  Módr.1.-gyel megállapított 15/A.  § (4a) és (4b)  bekezdését a  2026.  évi általános felvételi 
eljárásban kell először alkalmazni.”

11. § (1) A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

12. § (1) A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
a) 2. § (2) bekezdésében a „képzésekre” szövegrész helyébe a „képzésekre, az Nftv. 42. § (8) bekezdése szerinti 

felvételre” szöveg,
b) 11.  § (2)  bekezdés e)  pontjában a „várható felsőoktatási végzettség, szakképzettség megjelölésének, illetve 

a korábbi felsőoktatási” szövegrész helyébe a „2006. február 1-je előtt szerzett felsőfokú” szöveg,
c) 16.  § (3)  bekezdésében a  „természetismeret” szövegrész helyébe a  „természetismeret, komplex 

természettudomány, környezetismeret, integrált természettudomány” szöveg,
d) 17. § (9) bekezdésében a „Nem” szövegrész helyébe az „A 24. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével nem” 

szöveg,
e) 21.  § (1)  bekezdés n)  pontjában a „tagja” szövegrész helyébe a „tagja a  sporttudományi képzési területre, 

valamint” szöveg,
f ) 23.  § (3)  bekezdésében a  „felsőfokú” szövegrész helyébe a  „felsőoktatási szakképzésben szerzett vagy 

felsőfokú” szöveg,
g) 24.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a  „díjban vagy gyermekgondozási díjban részesül” szövegrész helyébe 

a  „díjban, gyermekgondozási díjban, rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként távolléti díjban 
részesül, vagy hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy illetmény nélküli 
szabadságon tartózkodik” szöveg

lép.
 (2) A  423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.  melléklet III.  pont 6.  alpontjában a  „szakoktató” szövegrész helyébe 

a „nemzetiségi óvodapedagógus (cigány-roma) és szakoktató” szöveg lép.

13. §  Hatályát veszti a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
a) 2. melléklet 1. pont záró szövegrésze,
b) 2. melléklet 2. pont l) alpontja,
c) 2. melléklet 4. pontja.

2. A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

14. §  A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(5) Felsőoktatási intézmény keretében működő szakkollégium esetében a  felsőoktatási intézmény, diákotthon 
keretében működő szakkollégium esetében a diákotthon fenntartója, az Nftv. 54. §-ában meghatározott szervezet 
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által létesített szakkollégium esetében ezen szervezet biztosítja a  szakkollégium tagjai számára a  működés 
feltételeit, és biztosíthatja az együttlakás infrastrukturális feltételeit.”

3. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

15. §  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) 
Korm. rendelet [a továbbiakban: 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet] 11. § (3) bekezdés f ) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(Az adatokat, valamint a bejegyzett adatokban bekövetkezett változásokat)
„f ) a  felsőoktatási intézmény keretében működő vagy az  Nftv. 54.  §-ában meghatározott szervezet által létesített 
szakkollégium esetében a felsőoktatási intézmény vezetője, diákotthon keretében működő szakkollégium esetében 
a diákotthon vagy annak fenntartója,”
(jelenti be.)

16. §  A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Szakkollégium nyilvántartásba vételét
a) felsőoktatási intézmény keretében működő vagy az  Nftv. 54.  §-ában meghatározott szervezet által létesített 
szakkollégium esetében a felsőoktatási intézmény vezetője,
b) diákotthon keretében működő szakkollégium esetében a diákotthon vagy annak fenntartója
kérelmezi.”

4. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalról, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Alap kezelő szervének kijelöléséről szóló 344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

17. §  A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalról, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 
kezelő szervének kijelöléséről szóló 344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 5.  § (1)  bekezdése a  következő q)  ponttal 
egészül ki:
(A Hivatal a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter irányítása mellett ellátja az alábbi feladatokat:)
„q) – a  felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök tekintetében az  oktatásért és a  felnőttképzésért felelős 
miniszter irányításával – közreműködik a  felsőoktatási képzések és a  felsőoktatási intézmények felnőttképzési 
tartalmának megújításában.”

5. A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló  
417/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

18. §  Hatályát veszti a  közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2020. (VIII. 30.) 
Korm. rendelet [a továbbiakban: 417/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet] 27. § (3) bekezdése.

19. §  Nem lép hatályba a 417/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17. §-a és 2. melléklete.

6. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 11. § (1) bekezdése, a 12. § (2) bekezdése, a 13. § a) pontja, valamint az 1. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 18. § és a 19. § 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 746/2021. (XII. 21.) Korm. rendelethez

 1. A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklet 1. pontja a következő f ) alponttal egészül ki:
(A felvételi eljárás során figyelembe vehető érettségi vizsgatárgyak
a kötelező érettségi vizsgatárgyak)
„f ) az  élő idegen nyelv vizsgatárgy esetében az  angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol, portugál, arab, 
héber, kínai, holland és finn nyelvekből, valamint a  nemzetiségek jogairól szóló 2011.  évi CLXXIX.  törvény 22.  § 
(1) bekezdése szerinti nemzetiségek által használt nyelvként elismert nyelvből, továbbá a latin nyelvből tett vizsga, 
amennyiben az  adott idegen nyelvből az  érettségi vizsga szabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) 
Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján érettségi vizsga tehető;”

 2. A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. pontja a következő r)–v) alponttal egészül ki:
(A felvételi eljárás során figyelembe vehető érettségi vizsgatárgyak 
a választható közismereti vizsgatárgyak közül a magyar nyelven, a nemzetiségi és két tanítási nyelvű iskolákban a tanítás 
nyelvén letett)
„r) honvédelmi alapismeretek;
s) digitális kultúra;
t) állampolgári ismeretek;
u) közigazgatási ismertek;
v) fenntarthatóság.”
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2. melléklet a 746/2021. (XII. 21.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

2. melléklet a …/2021. (…) Korm. rendelethez 
 
„3. melléklet a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez 

 
A felsőoktatási felvételi eljárás során pontszámítás szempontjából figyelembe vehető 

szakmák és szakképesítések  
  
  

1. Agrár képzési terület 
 

1.1. Osztatlan szakok  
A  B  C  

1. Osztatlan szakok  A szakképzésről szóló 
törvény végrehajtásáról 

szóló 12/2020. (II. 7.)  
Korm. rendelet  

1. mellékletében felsorolt 
szakmák  

Országos Képzési Jegyzék szerinti 
54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítések 

2. erdőmérnöki   508211702 Erdésztechnikus 
508101703 Földmérő, 
földügyi és térinformatikai 
technikus 
508121706 Kertésztechnikus 
510211404 Vízügyi technikus 
507121402 Környezetvédelmi 
technikus 
510311105 Honvéd kadét, 
Környezetvédelmi technikus 
(környezetvédelem) 

5462302 Erdésztechnikus 
5462501 Vadgazdálkodási technikus 
5452105 Mezőgazdasági 
gépésztechnikus 

3. agrármérnöki   508111709 Mezőgazdasági 
technikus 
508101708 Mezőgazdasági 
gépésztechnikus 
508211702 Erdésztechnikus 
508101703 Földmérő, 
földügyi és térinformatikai 
technikus 

5462101 Állattenyésztő és 
állategészségügyi technikus 
5562101 Agrár áruforgalmazó 
szaktechnikus 
5462102 Mezőgazdasági technikus 
5452105 Mezőgazdasági 
gépésztechnikus 
5562201 Kertészeti szaktechnikus 
5562102 Növényvédelmi szaktechnikus 
5554104 Hús- és baromfiipari 
szaktechnikus 
5554108 Tejipari szaktechnikus   
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1.2. Alapképzési szakok  
A  B  C  

1. Alapképzési szakok  A szakképzésről szóló 
törvény végrehajtásáról 

szóló 12/2020. (II. 7.)  
Korm. rendelet  

1. mellékletében felsorolt 
szakmák  

Országos Képzési Jegyzék szerinti 
54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítések  

2. agrár- és üzleti digitalizáció 508111709 Mezőgazdasági 
technikus 
508101708 Mezőgazdasági 
gépésztechnikus 
506121201 
Infokommunikációs 
hálózatépítő és -üzemeltető 
technikus 
506131203 Szoftverfejlesztő 
és -tesztelő 
507140401 Automatikai 
technikus 
507140403 Elektronikai 
technikus 
507140405 Ipari informatikai 
technikus 
507151005 Gépész technikus 
510311105 Honvéd kadét, 
Elektronikai technikus 
510311105 Honvéd kadét, 
Infokommunikációs 
hálózatépítő és -üzemeltető 
technikus 

5462101 Állattenyésztő és 
állategészségügyi technikus 
5462102 Mezőgazdasági technikus 
5452105 Mezőgazdasági 
gépésztechnikus 
5562101 Agrár áruforgalmazó 
szaktechnikus 
5448106 Informatikai 
rendszerüzemeltető 
5421305 Szoftverfejlesztő 
5548102 Információrendszer-szervező 
5521304  Mobilalkalmazás-fejlesztő 
5521305  Multimédia-
alkalmazásfejlesztő 
5521302 Webfejlesztő 
5452301 Automatikai technikus 
5452302 Elektronikai technikus 
5552304 Orvosi elektronikai technikus 
5452201 Erősáramú elektrotechnikus 
5448105 Műszaki informatikus 
5448101 CAD-CAM informatikus 
5485303 Vízgépészeti technikus 
5448102 Gazdasági informatikus 

3. állattenyésztő mérnöki 508111709 Mezőgazdasági 
technikus 

5462101 Állattenyésztő és 
állategészségügyi technikus 
5462102 Mezőgazdasági technikus 
5562101 Agrár áruforgalmazó 
szaktechnikus 
5554104 Hús- és baromfiipari 
szaktechnikus 
5554108 Tejipari szaktechnikus 

4. élelmiszer-mérnöki 507210503 Élelmiszer-
ellenőrzési technikus 
507210509 Húsipari 
technikus 
507210513 Sütő- és 
cukrászipari technikus 
507210515 Tartósítóipari 
technikus 
507210517 Tejipari technikus 
507210501 Bor- és 
pezsgőgyártó technikus 
507210506 Erjedés- és 
üdítőital-ipari technikus 
507210504 Élelmiszeripari 
gépésztechnikus 

5454101  Élelmiszeripari analitikus 
technikus 
5454102  Élelmiszeripari technikus 
5554104 Hús- és baromfiipari 
szaktechnikus 
5554106 Sütő- és cukrászipari 
szaktechnikus 
5554102 Cukor- és édesipari 
szaktechnikus 
5554107  Tartósítóipari szaktechnikus 
5554108  Tejipari szaktechnikus 
5554101 Bor- és pezsgőgyártó 
szaktechnikus 
5452101 Élelmiszeripari 
gépésztechnikus 
5554103 Erjedés- és üdítőitalipari 
szaktechnikus 
5554105 Malom- és keveréktakarmány-
ipari szaktechnikus 
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5. földmérő és földrendező mérnöki 508101703 Földmérő, 
földügyi és térinformatikai 
technikus 
508211702 Erdésztechnikus 
508111709 Mezőgazdasági 
technikus 
508101703 Földmérő, 
földügyi és térinformatikai 
technikus 
508121706 Kertésztechnikus 
510211404 Vízügyi technikus 
507121402 Környezetvédelmi 
technikus 
510311105 Honvéd kadét, 
Környezetvédelmi technikus 
(környezetvédelem) 

5458101 Földmérő, földügyi és 
térinformatikai technikus 
5558101 Földügyi térinformatikai 
szaktechnikus 
5558102 Távérzékelési szaktechnikus 
5558103 Térképész szaktechnikus 
5548101 Térinformatikus 
5452105 Mezőgazdasági 
gépésztechnikus 

6. vidékfejlesztési agrármérnöki 508111709 Mezőgazdasági 
technikus 

5462101 Állattenyésztő és 
állategészségügyi technikus 
5462102 Mezőgazdasági technikus 
5562101 Agrár áruforgalmazó 
szaktechnikus 
5558104 Vidékfejlesztési szaktechnikus 

7. kertészmérnöki 508121706 Kertésztechnikus 
508111709 Mezőgazdasági 
technikus 

5458102 Parképítő és fenntartó 
technikus 
5562201 Kertészeti szaktechnikus 
5562102 Növényvédelmi szaktechnikus 
5462102 Mezőgazdasági technikus 

8. lótenyésztő, lovassport szervező 
agrármérnöki 

508111709 Mezőgazdasági 
technikus 

5462101 Állattenyésztő és 
állategészségügyi technikus 
5462102 Mezőgazdasági technikus 
5481302 Sportedző (lovasedző) 
5562101 Agrár áruforgalmazó 
szaktechnikus 

9.  mezőgazdasági és 
élelmiszeripari gépészmérnöki 

507210504 Élelmiszeripari 
gépésztechnikus 
508101708 Mezőgazdasági 
gépésztechnikus  
508111709 Mezőgazdasági 
technikus 

5462101 Állattenyésztő és 
állategészségügyi technikus 
5462102 Mezőgazdasági technikus 
5562101 Agrár áruforgalmazó 
szaktechnikus 
5452101 Élelmiszeripari 
gépésztechnikus 
5452105 Mezőgazdasági 
gépésztechnikus 
5452102 Erdészeti gépésztechnikus 

10.  mezőgazdasági mérnöki 508111709 Mezőgazdasági 
technikus 
508211702 Erdésztechnikus 
508101703 Földmérő, 
földügyi és térinformatikai 
technikus 

5462101 Állattenyésztő és 
állategészségügyi technikus 
5462102 Mezőgazdasági technikus 
5562101 Agrár áruforgalmazó 
szaktechnikus 
5562201 Kertészeti szaktechnikus 
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11. mezőgazdasági vízgazdálkodási 
és környezettechnológiai 
mérnöki 

510211404 Vízügyi technikus 
508111709 Mezőgazdasági 
technikus 
510311105 Honvéd kadét, 
Környezetvédelmi technikus 
(környezetvédelem) 

5485304 Víziközmű technikus 
5485302 Vízgazdálkodó technikus 
5585301 Vízépítő szaktechnikus 
5585302 Vízminőség-védelmi 
szaktechnikus 5462101 Állattenyésztő 
és állategészségügyi technikus 
5462102 Mezőgazdasági technikus 
5562101 Agrár áruforgalmazó 
szaktechnikus 
5485001 Környezetvédelmi technikus 
5585002 Környezetvédelmi-mérés 
szaktechnikus 
5585001 Hulladékgazdálkodó 
szaktechnikus 
5585004 Települési környezetvédelmi 
szaktechnikus 
5585003 Nukleáris környezetvédelmi 
szaktechnikus 

12. szőlész-borász mérnöki 507210501 Bor- és 
pezsgőgyártó technikus 

5554101 Bor- és pezsgőgyártó 
szaktechnikus 

13. tájrendező és kertépítő mérnöki 508121706 Kertésztechnikus 5458102 Parképítő és fenntartó 
technikus 
5562201 Kertészeti szaktechnikus 

14.  
természetvédelmi mérnöki 

507121402 Környezetvédelmi 
technikus 
508211702 Erdésztechnikus 
508111709 Mezőgazdasági 
technikus; 
508101703 Földmérő, 
földügyi és térinformatikai 
technikus 
508121706 Kertésztechnikus 
510211404 Vízügyi technikus 
510311105 Honvéd kadét, 
Környezetvédelmi technikus 
(környezetvédelem) 

5485001 Környezetvédelmi technikus 
5585001 Hulladékgazdálkodó 
szaktechnikus 
5585002 Környezetvédelmi-mérés 
szaktechnikus 
5585003 Nukleáris környezetvédelmi 
szaktechnikus 
5585005 Természetvédelmi 
szaktechnikus 
5585004 Települési környezetvédelmi 
szaktechnikus 
5462501 Vadgazdálkodási technikus 
5462302 Erdésztechnikus 
5452105 Mezőgazdasági 
gépésztechnikus 

15. vadgazda mérnöki 508211702 Erdésztechnikus 
508101703 Földmérő, 
földügyi és térinformatikai 
technikus 
508121706 Kertésztechnikus 
510211404 Vízügyi technikus 
507121402 Környezetvédelmi 
technikus 
510311105 Honvéd kadét, 
Környezetvédelmi technikus 
(környezetvédelem) 

5462302 Erdésztechnikus 
5462501 Vadgazdálkodási technikus 
5462101 Állattenyésztő és 
állategészségügyi technikus 
5462102 Mezőgazdasági technikus 
5585005 Természetvédelmi 
szaktechnikus 
5452105 Mezőgazdasági 
gépésztechnikus 
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2. Államtudományi képzési terület 
 

2.1. Osztatlan szakok  
A  B  C  

1. Osztatlan szakok  A szakképzésről szóló 
törvény végrehajtásáról 

szóló 12/2020. (II. 7.)  
Korm. rendelet  

1. mellékletében felsorolt 
szakmák 

Országos Képzési Jegyzék 
szerinti 54-es vagy 55-ös 

szakmaszámú szakképesítések 

2. államtudományi 504131801 Közszolgálati 
technikus (közigazgatási 
ügyintéző szakmairányon) 
510311105 Honvéd kadét 
(honvédelmi igazgatási 
ügyintéző szakmairányon) 

5434501 Közszolgálati ügyintéző 
5434404 Államháztartási ügyintéző 
5486303 Honvédelmi igazgatási 
ügyintéző 

 
2.2. Alapképzési szakok  

A B  C  
1. Alapképzési szakok  A szakképzésről szóló 

törvény végrehajtásáról 
szóló 12/2020. (II. 7.)  

Korm. rendelet  
1. mellékletében felsorolt 

szakmák 

Országos Képzési Jegyzék szerinti  
54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítések 

2. rendészeti igazgatási 
(biztonsági, büntetés-
végrehajtási, határrendészeti, 
igazgatásrendészeti, 
közlekedésrendészeti, 
közrendvédelmi, migrációs, 
vám- és jövedéki igazgatási 
szakirányokkal) 

510321803 Rendőr 
tiszthelyettes 
504131801 Közszolgálati 
technikus (az alapképzési 
szakon a biztonsági és 
migrációs szakirány 
választása esetében) 

5486101 Rendőr tiszthelyettes 
(szakmairány megjelölésével) 
5586102 Bűnügyi technikus 
5434501 Közszolgálati ügyintéző  
(az alapképzési szakon a biztonsági és 
migrációs szakirány választása 
esetében) 

3. rendészeti (bevándorlási, 
büntetés-végrehajtási 
szervező, határrendészeti 
rendőr, igazgatásrendészeti 
rendőr, közeledésrendészeti 
rendőr, közrendvédelmi rendőr, 
vám- és pénzügyőri 
szakirányokkal) 

510321803 Rendőr 
tiszthelyettes 

5486101 Rendőr tiszthelyettes 
(szakmairány megjelölésével) 
5586102 Bűnügyi technikus 

4. nemzetközi biztonság- és 
védelempolitikai 

510311104 Honvéd altiszt 
510311105 Honvéd kadét 

5486302 Honvéd altiszt  
(az ágazat/szakmairány megjelölésével) 
5486303  Honvédelmi igazgatási 
ügyintéző 
5586301 Honvéd zászlós  
(az ágazat/szakmairány megjelölésével) 

5. állami légiközlekedési (állami 
légijármű-vezető, katonai 
repülésirányító, katonai 
repülőműszaki szakirányokkal) 

510311104 Honvéd altiszt 
510311105 Honvéd kadét 

5486302 Honvéd altiszt  
(az ágazat/szakmairány megjelölésével) 
5486303 Honvédelmi igazgatási 
ügyintéző 
5586301 Honvéd zászlós  
(az ágazat/szakmairány megjelölésével) 
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6. bűnügyi igazgatási (bűnügyi 
hírszerző, bűnügyi nyomozó, 
gazdaságvédelmi nyomozó, 
pénzügyi nyomozó, informatikai 
nyomozó szakirányokkal) 

510321803 Rendőr 
tiszthelyettes 

5486101 Rendőr tiszthelyettes 
(szakmairány megjelölésével) 
5586102 Bűnügyi technikus  

7. bűnügyi (bűnüldözési, bűnügyi 
felderítő, gazdasági nyomozó, 
adó- és pénzügyi nyomozó, 
kiber nyomozó szakirányokkal) 

510321803 Rendőr 
tiszthelyettes 

5486101 Rendőr tiszthelyettes 
(szakmairány megjelölésével) 
5586102 Bűnügyi technikus 

8. katasztrófavédelem 
(iparbiztonsági, 
katasztrófavédelmi műveleti, 
tűzvédelmi és mentésirányítási 
szakirányokkal) 

510321803 Rendőr 
tiszthelyettes   
510311104 Honvéd altiszt 
510311105 Honvéd kadét 

5486101 Rendőr tiszthelyettes  
(a szakmairány megjelölésével) 
5486303 Honvédelmi igazgatási 
ügyintéző 
5586301 Honvéd zászlós  
(az ágazat/szakmairány megjelölésével) 
5486302 Honvéd altiszt  
(az ágazat/szakmairány megjelölésével) 
5434501 Közszolgálati ügyintéző  
5485001 Környezetvédelmi technikus  
5484111 Logisztikai és szállítmányozási 
ügyintéző  

9. katonai gazdálkodási 510311104 Honvéd altiszt  
510311105 Honvéd kadét  

5486303 Honvédelmi igazgatási 
ügyintéző  
5586301 Honvéd zászlós  
(az ágazat/szakmairány megjelölésével)  
5486302 Honvéd altiszt  
(az ágazat/szakmairány megjelölésével) 

10. katonai logisztika 510311104 Honvéd altiszt  
510311105 Honvéd kadét  

5486303 Honvédelmi igazgatási 
ügyintéző  
5586301 Honvéd zászlós  
(az ágazat/szakmairány megjelölésével)  
5486302 Honvéd altiszt  
(az ágazat/szakmairány megjelölésével) 

11. katonai infokommunikáció 510311104 Honvéd altiszt  
510311105 Honvéd kadét  

5486303 Honvédelmi igazgatási 
ügyintéző  
5586301 Honvéd zászlós  
(az ágazat/szakmairány megjelölésével)  
5486302 Honvéd altiszt  
(az ágazat/szakmairány megjelölésével) 

12.  katonai vezetői 510311104 Honvéd altiszt  
510311105 Honvéd kadét  

5486303 Honvédelmi igazgatási 
ügyintéző  
5586301 Honvéd zászlós  
(az ágazat/szakmairány megjelölésével)  
5486302 Honvéd altiszt  
(az ágazat/szakmairány megjelölésével) 

13. nemzetbiztonsági 510311104 Honvéd altiszt 
510311105 Honvéd kadét  
510321803 Rendőr 
tiszthelyettes  

5486303 Honvédelmi igazgatási 
ügyintéző  
5586301 Honvéd zászlós  
(az ágazat/szakmairány megjelölésével)  
5486302 Honvéd altiszt  
(az ágazat/szakmairány megjelölésével) 
5486101 Rendőr tiszthelyettes 
(szakmairány megjelölésével)  
5586102 Bűnügyi technikus  
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14. polgári nemzetbiztonsági 510321803 Rendőr 
tiszthelyettes  
510311105 Honvéd kadét  

5486101 Rendőr tiszthelyettes 
(szakmairány megjelölésével)  
5586102 Bűnügyi technikus  
5486303 Honvédelmi igazgatási 
ügyintéző  
5586301 Honvéd zászlós  
(az ágazat/szakmairány megjelölésével)  

15.  közigazgatás-szervező 510311105 Honvéd kadét 
(honvédelmi igazgatási 
ügyintéző szakmairányon)  
504131801 Közszolgálati 
technikus (közigazgatási 
ügyintéző szakmairányon)  

5486303 Honvédelmi igazgatási 
ügyintéző  
5434501 Közszolgálati ügyintéző  
5434404 Államháztartási ügyintéző 

16. nemzetközi igazgatási 510311105 Honvéd kadét 
(honvédelmi igazgatási 
ügyintéző szakmairányon)  
504131801 Közszolgálati 
technikus (közigazgatási 
ügyintéző szakmairányon) 

5486303 Honvédelmi igazgatási 
ügyintéző  
5434501 Közszolgálati ügyintéző  
5434404 Államháztartási ügyintéző 

 
 

3. Gazdaságtudományok képzési terület 
 
3.1. Alapképzési szakok  

A B  C 

1. Alapképzési szakok A szakképzésről szóló 
törvény végrehajtásáról 

szóló 12/2020. (II. 7.)  
Korm. rendelet  

1. mellékletében felsorolt 
szakmák 

Országos Képzési Jegyzék szerinti  
54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítések. 

2. gazdálkodási és menedzsment 504110901 Pénzügyi-
számviteli ügyintéző  
504110902 Vállalkozási 
ügyviteli ügyintéző  

5434401 Pénzügyi-számviteli ügyintéző  
5434001 Üzleti szolgáltatási munkatárs  
5534403 Egyéb szervezeti mérlegképes 
könyvelő  
5534407 Vállalkozási mérlegképes 
könyvelő  
5534402 Államháztartási mérlegképes 
könyvelő  
5434603 Irodai titkár  

3. kereskedelem és marketing 504171301 Idegen nyelvű 
ipari és kereskedelmi 
technikus 
504161303 Kereskedő és 
webáruházi technikus 

5434701 Idegennyelvű ipari és 
kereskedelmi ügyintéző 
5534701 Idegennyelvű ügyfélkapcsolati 
szakügyintéző 
5434102 Kereskedelmi képviselő 
5434101 Kereskedő 

4. közgazdasági adatelemzés 506121202 Informatikai 
rendszer- és alkalmazás-
üzemeltető technikus 
506131203 Szoftverfejlesztő 
és tesztelő 
510311105 Honvéd kadét, 
Informatikai rendszer- és 
alkalmazás-üzemeltető 

5448106 Informatikai rendszerüzemeltető 
5421305 Szoftverfejlesztő 
5548102 Információrendszer szervező  
5521304 Mobilalkalmazásfejlesztő  
5521305 Multimédiaalkalmazásfejlesztő 
5521302 Webfejlesztő  
5448102 Gazdasági informatikus 
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5. nemzetközi gazdálkodás 504110901 Pénzügyi-
számviteli ügyintéző  
504110902 Vállalkozási 
ügyviteli ügyintéző 

5434401 Pénzügyi-számviteli ügyintéző  
5434001 Üzleti szolgáltatási munkatárs  
5534403 Egyéb szervezeti mérlegképes 
könyvelő  
5534407 Vállalkozási mérlegképes 
könyvelő  
5534402 Államháztartási mérlegképes 
könyvelő  
5434603 Irodai titkár  

6. pénzügy és számvitel 504110901 Pénzügyi-
számviteli ügyintéző  
504110902 Vállalkozási 
ügyviteli ügyintéző 

5434401 Pénzügyi-számviteli ügyintéző  
5434001 Üzleti szolgáltatási munkatárs  
5534403 Egyéb szervezeti mérlegképes 
könyvelő  
5534407 Vállalkozási mérlegképes 
könyvelő  
5534402 Államháztartási mérlegképes 
könyvelő  
5434603 Irodai titkár  
5434301 Pénzügyi termékértékesítő 
(bank, befektetés, biztosítás)  
5434402 Vállalkozási és bérügyintéző  
5434403 Vám-, jövedéki- és termékdíj 
ügyintéző  

7. turizmus-vendéglátás 510152307 Turisztikai 
technikus  
510132308 Vendégtéri  
szaktechnikus  
510132302 Cukrász 
szaktechnikus  
510132306 Szakács 
szaktechnikus  

5481201 Idegenvezető 
5481203 Turisztikai szervező, értékesítő  
5481101Vendéglátásszervező 
5554102 Cukor- és édesipari 
szaktechnikus  
5554106 Sütő- és cukrászipari 
szaktechnikus  
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4. Informatika képzési terület  
  

A  B  C  

1. Alapképzési szakok  A szakképzésről szóló 
törvény végrehajtásáról 

szóló 12/2020. (II. 7.)  
Korm. rendelet  

1. mellékletében felsorolt 
szakmák 

Országos Képzési Jegyzék szerinti  
54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítések 

2. gazdaságinformatikus 504110901 Pénzügyi-
számviteli ügyintéző 
504110902 Vállalkozási 
ügyviteli ügyintéző  
506121201 Infokommuni-
kációs hálózatépítő és  
-üzemeltető technikus  
506121202 Informatikai 
rendszer- és 
alkalmazásüzemeltető 
technikus 
506131203 Szoftverfejlesztő 
és -tesztelő  
507141204 Távközlési 
technikus  
510411506 Logisztikai 
technikus 
510311105 Honvéd kadét, 
Logisztikai technikus 
510311105 Honvéd kadét, 
Infokommunikációs 
hálózatépítő és -üzemeltető 
technikus 
510311105 Honvéd kadét, 
Informatikai rendszer- és 
alkalmazás-üzemeltető 

5421305 Szoftverfejlesztő 
5434001 Üzleti szolgáltatási munkatárs 
5434301 Pénzügyi termékértékesítő 
(bank, befektetés, biztosítás)  
5434401 Pénzügyi-számviteli ügyintéző  
5434402 Vállalkozási és bérügyintéző 
5434403 Vám-, jövedéki- és termékdíj 
ügyintéző 
5448101 CAD-CAM informatikus  
5448102 Gazdasági informatikus 
5448103 Infokommunikációs hálózatépítő 
és üzemeltető 
5448105 Műszaki informatikus  
5448106 Informatikai rendszerüzemeltető  
5448104 Informatikai rendszergazda 
5521302 Internetes alkalmazásfejlesztő 
5434501 Logisztikai ügyintéző 
5484104 Szállítmányozási ügyintéző 
5448201 IT mentor  
5484106 Vasúti árufuvarozási ügyintéző  
5484111 Logisztikai és szállítmányozási 
ügyintéző  
5521302 Webfejlesztő  
5521304 Mobilalkalmazás-fejlesztő  
5521305 Multimédiaalkalmazásfejlesztő  
5534402 Államháztartási mérlegképes 
könyvelő  
5534403 Egyéb szervezeti mérlegképes 
könyvelő  
5534407 Vállalkozási mérlegképes 
könyvelő  
5548102 Információrendszer-szervező 
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3. mérnökinformatikus 506121201 Infokommuni-
kációs hálózatépítő és  
-üzemeltető technikus  
506121202 Informatikai 
rendszer- és 
alkalmazásüzemeltető 
technikus 
506131203 Szoftverfejlesztő  
és -tesztelő  
507130404 Erősáramú 
elektrotechnikus 
507140401 Automatikai 
technikus  
507140403 Elektronikai 
technikus  
507140405 Ipari informatikai 
technikus  
507140406 
Közlekedésautomatikai 
technikus 
507141204 Távközlési 
technikus  
507151005 Gépész technikus 
510311105 Honvéd kadét, 
Elektronikai technikus 
510311105 Honvéd kadét, 
Infokommunikációs 
hálózatépítő és -üzemeltető 
technikus 
510311105 Honvéd kadét, 
Informatikai rendszer- és 
alkalmazás-üzemeltető  

5421305 Szoftverfejlesztő  
5448101 CAD-CAM informatikus  
5448102 Gazdasági informatikus 
5448103 Infokommunikációs hálózatépítő 
és üzemeltető 
5448105 Műszaki informatikus  
5448106 Informatikai rendszerüzemeltető  
5448104 Informatikai rendszergazda 
5552303 Gerinchálózati 
rendszerüzemeltető technikus 
5552303 Gerinchálózati 
rendszerüzemeltető 
5521302 Internetes alkalmazásfejlesztő 
5448201 IT mentor  
5452201 Erősáramú elektrotechnikus  
5452301 Automatikai technikus  
5452302 Elektronikai technikus 
5452303 Közlekedésautomatikai 
műszerész  
5452305 Távközlési technikus  
5485303 Vízgépészeti technikus  
5521302 Webfejlesztő  
5521304 Mobilalkalmazás-fejlesztő  
5521305 Multimédiaalkalmazásfejlesztő  
5548102 Információrendszer-szervező 
5552301 Elektronikus hozzáférési és 
magánhálózati rendszerüzemeltető 
technikus  
5552302 Elektronikus műsorközlő és 
tartalomátviteli rendszerüzemeltető 
technikus  
5552304 Orvosi elektronikai technikus  
5552305 Beszédátviteli 
rendszerüzemeltető technikus 
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4. programtervező informatikus 506121201 Infokommuni-
kációs hálózatépítő és  
-üzemeltető technikus  
506121202 Informatikai 
rendszer- és 
alkalmazásüzemeltető 
technikus 
506131203 Szoftverfejlesztő  
és -tesztelő  
507130404 Erősáramú 
elektrotechnikus 
507140401 Automatikai 
technikus  
507140403 Elektronikai 
technikus  
507140405 Ipari informatikai 
technikus  
507140406 
Közlekedésautomatikai 
technikus 
507141204 Távközlési 
technikus  
507151005 Gépész technikus  
510311105 Honvéd kadét, 
Elektronikai technikus 
510311105 Honvéd kadét, 
Infokommunikációs 
hálózatépítő és -üzemeltető 
technikus 
510311105 Honvéd kadét, 
Informatikai rendszer- és 
alkalmazás-üzemeltető 

5421305 Szoftverfejlesztő  
5448101 CAD-CAM informatikus  
5448102 Gazdasági informatikus 
5448103 Infokommunikációs hálózatépítő 
és üzemeltető 
5448105 Műszaki informatikus  
5448106 Informatikai rendszerüzemeltető  
5448104 Informatikai rendszergazda 
5552303 Gerinchálózati 
rendszerüzemeltető technikus 
5552303 Gerinchálózati 
rendszerüzemeltető 
5521302 Internetes alkalmazásfejlesztő 
5448201 IT mentor  
5452201 Erősáramú elektrotechnikus  
5452301 Automatikai technikus  
5452302 Elektronikai technikus 
5452303 Közlekedésautomatikai  
műszerész  
5452305 Távközlési technikus  
5485303 Vízgépészeti technikus  
5521302 Webfejlesztő  
5521304 Mobilalkalmazás-fejlesztő  
5521305 Multimédiaalkalmazásfejlesztő  
5548102 Információrendszer-szervező 
5552301 Elektronikus hozzáférési és 
magánhálózati rendszerüzemeltető 
technikus  
5552302 Elektronikus műsorközlő és 
tartalomátviteli rendszerüzemeltető 
technikus  
5552304 Orvosi elektronikai technikus  
5552305 Beszédátviteli 
rendszerüzemeltető technikus  



11502	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	236.	szám	

5. üzemmérnök-informatikus 506121201 Infokommuni-
kációs hálózatépítő és  
-üzemeltető technikus  
506121202 Informatikai 
rendszer- és 
alkalmazásüzemeltető 
technikus 
506131203 Szoftverfejlesztő 
és -tesztelő  
507130404 Erősáramú 
elektrotechnikus 
507140401 Automatikai 
technikus 
510311105 Honvéd kadét, 
Infokommunikációs 
hálózatépítő és -üzemeltető 
technikus 
510311105 Honvéd kadét, 
Informatikai rendszer- és 
alkalmazás-üzemeltető 
507140403 Elektronikai 
technikus  
507140405 Ipari informatikai 
technikus  
507140406 
Közlekedésautomatikai 
technikus 
507141204 Távközlési 
technikus  
507151005 Gépész technikus  
507210504 Élelmiszeripari 
gépésztechnikus 
508101708 Mezőgazdasági 
gépésztechnikus 

5421305 Szoftverfejlesztő  
5448101 CAD-CAM informatikus  
5448102 Gazdasági informatikus 
5448103 Infokommunikációs hálózatépítő 
és üzemeltető 
5448105 Műszaki informatikus  
5448106 Informatikai rendszerüzemeltető  
5448104 Informatikai rendszergazda 
5552303 Gerinchálózati 
rendszerüzemeltető technikus 
5552303 Gerinchálózati 
rendszerüzemeltető 
5521302 Internetes alkalmazásfejlesztő 
5448201 IT mentor 
5452101 Élelmiszeripari gépésztechnikus  
5452102 Erdészeti gépésztechnikus  
5452105 Mezőgazdasági gépésztechnikus  
5452201 Erősáramú elektrotechnikus  
5452301 Automatikai technikus  
5452302 Elektronikai technikus  
5452303 Közlekedésautomatikai 
műszerész  
5452305 Távközlési technikus  
5462102 Mezőgazdasági technikus  
5485303 Vízgépészeti technikus  
5521302 Webfejlesztő 
5521304 Mobilalkalmazás-fejlesztő  
5521305 Multimédiaalkalmazásfejlesztő  
5548102 Információrendszer-szervező  
5552301 Elektronikus hozzáférési és 
magánhálózati rendszerüzemeltető 
technikus 
5552302 Elektronikus műsorközlő és 
tartalomátviteli rendszerüzemeltető 
technikus 
5552304 Orvosi elektronikai technikus  
5552305 Beszédátviteli 
rendszerüzemeltető technikus 

 
 

5. Jogi képzési terület 
  

A B C 

1. Alapképzési szakok  A szakképzésről szóló 
törvény végrehajtásáról 

szóló 12/2020. (II. 7.)  
Korm. rendelet  

1. mellékletében felsorolt 
szakmák  

Országos Képzési Jegyzék szerinti  
54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítések  

2. Személyügyi, munkaügyi és 
szociális igazgatási szak  

504110901 Pénzügyi-
számviteli ügyintéző 
504110902 Vállalkozás 
ügyviteli ügyintéző 

5434401 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 
5434402 Vállalkozási és bérügyintéző 
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6. Műszaki képzési terület 
 

6.1. Osztatlan szakok  
A  B  C  

1. Osztatlan szakok  A szakképzésről szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 
12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 

1. mellékletében felsorolt 
szakmák  

Országos Képzési Jegyzék szerinti  
54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítések  

2.  építészmérnöki  507320609 Magasépítő 
technikus  
507320610 Mélyépítő technikus  

5458203 Magasépítő technikus  
5458204 Mélyépítő technikus  
5558202 Műemlékfenntartó technikus   

 
6.2. Alapképzési szakok  

A  B  C 

1. Alapképzési szakok  A szakképzésről szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 12/2020. 

(II. 7.) Korm. rendelet  
1. mellékletében felsorolt 

szakmák  

Országos Képzési Jegyzék szerinti 
54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítések  

2. anyagmérnöki 507112408 Vegyész technikus 
507151005 Gépész technikus  
507222402 Gumiipari technikus 
507222405 Műanyag-feldolgozó 
technikus  
507222407 Papírgyártó és  
-feldolgozó, csomagolószer-
gyártó technikus  
507231605 Könnyűipari 
technikus  
507150106 Kohász- és 
öntésztechnikus  

5452403 Vegyész technikus 
5452402 Vegyipari technikus 
5552403 Műszeres analitikus  
5552406 Vegyipari rendszerüzemeltető 
szaktechnikus  
5454302 Gumiipari technikus  
5452106 Műanyagfeldolgozó technikus  
5552404 Papíripari technikus  
5454201 Bőrfeldolgozó-ipari technikus  
5454202 Ruhaipari technikus  
5454203 Textilipari technikus  
5452104 Kohászati technikus  
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3.  biomérnöki 507121402 Környezetvédelmi 
technikus  
510211404 Vízügyi technikus  
507112408 Vegyész technikus  
507210503 Élelmiszer-
ellenőrzési technikus  
507210509 Húsipari technikus  
507210513 Sütő- és cukrászipari 
technikus  
507210515 Tartósítóipari 
technikus  
507210517 Tejipari technikus  
507210501 Bor- és pezsgőgyártó 
technikus 
507210506 Erjedés- és üdítőital-
ipari technikus 
507210504 Élelmiszeripari 
gépésztechnikus 
510311105 Honvéd kadét, 
Környezetvédelmi technikus 
(környezetvédelem) 

5485001 Környezetvédelmi technikus  
5585001 Hulladékgazdálkodó  
szaktechnikus  
5585002 Környezetvédelmi-mérés  
szaktechnikus  
5585003 Nukleáris környezetvédelmi 
szaktechnikus  
5585005 Természetvédelmi  
szaktechnikus  
5585004 Települési környezetvédelmi 
szaktechnikus  
5485304 Víziközmű technikus  
5485302 Vízgazdálkodó technikus  
5585301 Vízépítő szaktechnikus 
5585302 Vízminőség-védelmi 
szaktechnikus  
5452403 Vegyész technikus 
5552401 Drog- és toxikológiai technikus  
5552405 Gyógyszeripari szaktechnikus  
5552403 Műszeres analitikus  
5552406 Vegyipari  
rendszerüzemeltető szaktechnikus  
5452402 Vegyipari technikus 
5485301 Vízügyi technikus 
5454101 Élelmiszeripari analitikus 
technikus 
5454102 Élelmiszeripari technikus  
5554104 Hús- és baromfiipari 
szaktechnikus  
5554106 Sütő- és cukrászipari 
szaktechnikus  
5554102 Cukor- és édesipari 
szaktechnikus  
5554107 Tartósítóipari szaktechnikus  
5554108 Tejipari szaktechnikus  
5554101 Bor- és pezsgőgyártó 
szaktechnikus  
5452101 Élelmiszeripari 
gépésztechnikus  
5554103 Erjedés- és üdítőitalipari 
szaktechnikus  
5554105 Malom- és keveréktakarmány-
ipari szaktechnikus 

4. energetikai mérnöki 507320701 Épületgépész 
technikus  

5458201 Épületgépész technikus  
5558201 Létesítményi energetikus  

5. építészmérnöki 507320609 Magasépítő 
technikus  
507320610 Mélyépítő technikus   

5458203 Magasépítő technikus  
5458204 Mélyépítő technikus  
5558202 Műemlékfenntartó technikus   
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6. építőmérnöki 507320606 Hídépítő és  
-fenntartó technikus 
507320609 Magasépítő 
technikus  
507320610 Mélyépítő technikus  
507320616 Útépítő, vasútépítő 
és -fenntartó technikus  
510211404 Vízügyi technikus 
507121402 Környezetvédelmi 
technikus  
508101703 Földmérő, földügyi és 
térinformatikai technikus 
510311105 Honvéd kadét, 
Környezetvédelmi technikus 
(környezetvédelem) 

5458202 Hídépítő és -fenntartó 
technikus 
5458203 Magasépítő technikus  
5458204 Mélyépítő technikus 
5458206 Vasútépítő és -fenntartó 
technikus  
5558204 Építőanyagipari minőségellenőr  
5558202 Műemlékfenntartó technikus  
5458205 Útépítő és -fenntartó technikus  
5485301 Vízügyi technikus 
5485304 Víziközmű technikus  
5485302 Vízgazdálkodó technikus  
5485303 Vízgépészeti technikus  
5585301 Vízépítő szaktechnikus  
5585003 Nukleáris környezetvédelmi 
szaktechnikus  
5585004 Települési környezetvédelmi 
szaktechnikus 
5585302 Vízminőség-védelmi 
szaktechnikus  
5585001 Hulladékgazdálkodó 
szaktechnikus  
5485001 Környezetvédelmi technikus  
5585002 Környezetvédelmi-mérés 
szaktechnikus  
5585005 Természetvédelmi 
szaktechnikus  
5585302 Vízminőség-védelmi 
szaktechnikus   
5458101 Földmérő, földügyi és 
térinformatikai technikus  
5558101 Földügyi térinformatikai 
szaktechnikus  
5558102 Távérzékelési szaktechnikus  
5558103 Térképész szaktechnikus  
5548101 Térinformatikus  
5452403 Vegyész technikus 
5452402 Vegyipari technikus 

7.  faipari mérnöki 507220802 Faipari technikus 5454301 Faipari technikus 
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8. gépészmérnöki 507161010 Légijármű-műszerész 
technikus  
507141912 Mechatronikai 
technikus   
507151006 
Gépgyártástechnológiai 
technikus   
507151907 Ipari szerviztechnikus   
507161904 
Gépjárműmechatronikai 
technikus   
510411506 Logisztikai technikus   
507140401 Automatikai 
technikus 
507140405 Ipari informatikai  
technikus    
507150106 Kohász- és 
öntésztechnikus   
507151005 Gépész technikus   
507210504 Élelmiszeripari 
gépésztechnikus 
507320701 Épületgépész 
technikus   
508101708 Mezőgazdasági  
gépésztechnikus   
507161901 Alternatív 
járműhajtási technikus 
507130404 Erősáramú 
elektrotechnikus 
507140403 Elektronikai  
technikus 
507140406 Közlekedés-
automatikai technikus 
507220802 Faipari technikus 
507240101 Bányaipari technikus  
507320606 Hídépítő és -fenntartó 
technikus 
507320609 Magasépítő 
technikus 
507320610 Mélyépítő technikus  
510311101 Fegyvergyártó 
szaktechnikus 
510311102 Fegyverműszerész 
technikus 
510311103 Fegyveroptikai 
szaktechnikus 
510311105 Honvéd kadét, 
Gépjármű mechatronikai 
technikus 
510311105 Honvéd kadét, 
Logisztikai technikus 

5485303 Vízgépészeti technikus 
5452103 Gépgyártástechnológiai 
technikus 
5452304 Mechatronikai technikus 
5452503 Avionikus 
5452105 Mezőgazdasági 
gépésztechnikus  
5452102 Erdészeti gépésztechnikus  
5448105 Műszaki informatikus  
5448101 CAD-CAM informatikus 
5486301 Fegyverműszerész 
5586302 Vadászpuskaműves 
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9. ipari termék- és formatervező 
mérnöki 

507222402 Gumiipari technikus 
507222405 Műanyag-feldolgozó 
technikus  
507222407 Papírgyártó és  
-feldolgozó, csomagolószer-
gyártó technikus  
507231605 Könnyűipari 
technikus  
502111611 Nyomdaipari 
technikus  

5454302 Gumiipari technikus 
5452106 Műanyagfeldolgozó technikus  
5552404 Papíripari technikus 
5454201 Bőrfeldolgozó-ipari technikus  
5454202 Ruhaipari technikus  
5454203 Textilipari technikus  
5421307 Nyomdaipari technikus  
5521307 Nyomdaipari szaktechnikus 
5421306 Kiadványszerkesztő technikus 

10.  járműmérnöki 507161901 Alternatív 
járműhajtási technikus 
507161904 
Gépjárműmechatronikai 
technikus 
507141909 Járműipari 
karbantartó technikus 
510311105 Honvéd kadét, 
Gépjármű mechatronikai 
technikus 

5552503 Alternatív gépjárműhajtási 
technikus  
5452501 Autóelektronikai műszerész  
5452502 Autószerelő  
5552501 Autótechnikus  
5552502 Gázautószerelő 

11.  járműüzemmérnöki 507161904 
Gépjárműmechatronikai 
technikus 
507161901 Alternatív 
járműhajtási technikus 
507141909 Járműipari 
karbantartó technikus  
507151907 Ipari szerviztechnikus 
507141912 Mechatronikai 
technikus 
510311105 Honvéd kadét, 
Gépjármű mechatronikai 
technikus 

5452501 Autóelektronikai műszerész  
5452502 Autószerelő 
5452503 Avionikus 
5552501 Autótechnikus  
5552502 Gázautószerelő 
5552503 Alternatív gépjárműhajtási 
technikus  
5452304 Mechatronikai technikus 

12. könnyűipari mérnöki 507231605 Könnyűipari 
technikus  
502111611 Nyomdaipari 
technikus 

5454201 Bőrfeldolgozó-ipari technikus  
5454202 Ruhaipari technikus  
5454203 Textilipari technikus  
5421307 Nyomdaipari technikus  
5521307 Nyomdaipari szaktechnikus 
5421306 Kiadványszerkesztő technikus 
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13. környezetmérnöki 507121402 Környezetvédelmi 
technikus  
510211404 Vízügyi technikus  
507112408 Vegyész technikus 
510311105 Honvéd kadét, 
Környezetvédelmi technikus 
(környezetvédelem) 

5485001 Környezetvédelmi technikus 
5585001 Hulladékgazdálkodó 
szaktechnikus  
5585002 Környezetvédelmi-mérés 
szaktechnikus 
5585003 Nukleáris környezetvédelmi 
szaktechnikus 
5585005 Természetvédelmi 
szaktechnikus 
5585004 Települési környezetvédelmi 
szaktechnikus 
5485301 Vízügyi technikus 
5485304 Víziközmű technikus 
5485303 Vízgépészeti technikus 
5485302 Vízgazdálkodó technikus 
5585301 Vízépítő szaktechnikus  
5585302 Vízminőség-védelmi 
szaktechnikus 
5452403 Vegyész technikus 
5552403 Műszeres analitikus  
5452402 Vegyipari technikus 
5454101 Élelmiszeripari analitikus 
technikus 

14. közlekedésmérnöki 510411501 Hajózási technikus 
510411505 Közlekedés-
üzemvitelellátó technikus  
510411508 Vasútforgalmi 
szolgálattevő technikus 

5484101 Hajózási technikus  
5484110 Jegyvizsgáló 
5484102 Közúti közlekedésüzemvitel-
ellátó 
5484103 Légi közlekedésüzemvitelellátó  
5484105 Vasútforgalmi szolgálattevő 

15. logisztikai mérnöki 510411506 Logisztikai technikus 
510311105 Honvéd kadét, 
Logisztikai technikus 

5484111 Logisztikai és szállítmányozási 
ügyintéző 
5484106 Vasúti árufuvarozási ügyintéző  

16.  mechatronikai mérnöki 507161904 
Gépjárműmechatronikai 
technikus 
507141912 Mechatronikai 
technikus  
507140403 Elektronikai technikus    
507140406 Közlekedés-
automatikai technikus   
507151005 Gépész technikus 
510311105 Honvéd kadét, 
Gépjármű mechatronikai 
technikus 
510311105 Honvéd kadét, 
Elektronikai technikus 

5452501 Autóelektronikai műszerész  
5452502 Autószerelő  
5552501 Autótechnikus  
5552502 Gázautószerelő 
5452304 Mechatronikai technikus  

17.  műszaki földtudományi 507240101 Bányaipari technikus 
507240105 Fluidumkitermelő 
technikus  
507150106 Kohász- és 
öntésztechnikus  
508101703 Földmérő, földügyi és 
térinformatikai technikus  

5454401 Bányaművelő technikus 
5454403 Gázipari technikus  
5454402 Fluidumkitermelő technikus 
5452104 Kohászati technikus 
5458101 Földmérő, földügyi és 
térinformatikai technikus 
5558101 Földügyi térinformatikai 
szaktechnikus  
5558102 Távérzékelési szaktechnikus  
5558103 Térképész szaktechnikus  
5548101 Térinformatikus 
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18. műszaki menedzser 507151005 Gépész technikus 
507141912 Mechatronikai 
technikus  
507161904 Gépjármű-
mechatronikai technikus  
507140403 Elektronikai technikus  
507130404 Erősáramú 
elektrotechnikus  
507140401 Automatikai 
technikus  
507240101 Bányaipari technikus 
507240105 Fluidumkitermelő 
technikus  
507150106 Kohász- és 
öntésztechnikus  
508101703 Földmérő, földügyi és 
térinformatikai technikus  
510411506 Logisztikai technikus  
507161901 Alternatív 
járműhajtási technikus 
507141909 Járműipari 
karbantartó technikus  
507151907 Ipari szerviztechnikus  
507161010 Légijármű-műszerész 
technikus 
507140405 Ipari informatikai 
technikus    
507210504 Élelmiszeripari 
gépésztechnikus 
507320701 Épületgépész 
technikus   
508101708 Mezőgazdasági 
gépésztechnikus   
507140406 Közlekedés-
automatikai technikus   
507320606 Hídépítő és -fenntartó 
technikus 
507320609 Magasépítő 
technikus   
507320610 Mélyépítő technikus 
507320616 Útépítő, vasútépítő 
és -fenntartó technikus 
510311105 Honvéd kadét, 
Gépjármű mechatronikai 
technikus 
510311105 Honvéd kadét, 
Elektronikai technikus 
510311105 Honvéd kadét, 
Logisztikai technikus 

5485303 Vízgépészeti technikus  
5452302 Elektronikai technikus  
5552304 Orvosi elektronikai technikus  
5452201 Erősáramú elektrotechnikus  
5452301 Automatikai technikus   
5454401 Bányaművelő technikus  
5454403 Gázipari technikus  
5454402 Fluidumkitermelő technikus  
5452104 Kohászati technikus  
5458101 Földmérő, földügyi és 
térinformatikai technikus  
5558101 Földügyi térinformatikai 
szaktechnikus  
5558102 Távérzékelési szaktechnikus  
5558103 Térképész szaktechnikus  
5548101 Térinformatikus  
5484111 Logisztikai és szállítmányozási 
ügyintéző  
5484106 Vasúti árufuvarozási ügyintéző  
5452501 Autóelektronikai műszerész  
5452502 Autószerelő  
5552501 Autótechnikus  
5552502 Gázautószerelő  
5552503 Alternatív gépjárműhajtási 
technikus  
5452304 Mechatronikai technikus 
5448105 Műszaki informatikus  
5448101 CAD-CAM informatikus 
5458203 Magasépítő technikus 
5458204 Mélyépítő technikus 
5458206 Vasútépítő és -fenntartó 
technikus 
5458202 Hídépítő és -fenntartó 
technikus 
5458205 Útépítő és -fenntartó technikus 

19.  repülőmérnöki 507161010 Légijármű-műszerész 
technikus  
507140403 Elektronikai technikus 
507161901 Alternatív 
járműhajtási technikus  
507141909 Járműipari 
karbantartó technikus 
507161011 Légijármű-szerelő 
technikus  

5452503 Avionikus 
5452510 Repülőgép-szerelő 
5484103 Légi közlekedésüzemvitel-
ellátó 
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20. tesztmérnöki 507151005 Gépész technikus 
507141912 Mechatronikai 
technikus  
507161904 Gépjármű-
mechatronikai technikus  
507140403 Elektronikai technikus  
507130404 Erősáramú 
elektrotechnikus  
507140401 Automatikai 
technikus  
507240101 Bányaipari technikus 
507240105 Fluidumkitermelő 
technikus  
507150106 Kohász- és 
öntésztechnikus  
508101703 Földmérő, földügyi és 
térinformatikai technikus 
510411506 Logisztikai technikus  
507161901 Alternatív 
járműhajtási technikus 
507141909 Járműipari 
karbantartó technikus  
507151907 Ipari szerviztechnikus  
507320606 Hídépítő és -fenntartó 
technikus  
507320609 Magasépítő 
technikus  
507320610 Mélyépítő technikus  
507320616 Útépítő, vasútépítő 
és -fenntartó technikus 
510311105 Honvéd kadét, 
Gépjármű mechatronikai 
technikus 
510311105 Honvéd kadét, 
Elektronikai technikus 
510311105 Honvéd kadét, 
Logisztikai technikus 

5485303 Vízgépészeti technikus  
5452302 Elektronikai technikus 
5552304 Orvosi elektronikai technikus  
5452201 Erősáramú elektrotechnikus  
5452301 Automatikai technikus   
5454401 Bányaművelő technikus  
5454403 Gázipari technikus 
5454402 Fluidumkitermelő technikus  
5452104 Kohászati technikus 
5458101 Földmérő, földügyi és 
térinformatikai technikus  
5558101 Földügyi térinformatikai 
szaktechnikus  
5558102 Távérzékelési szaktechnikus  
5558103 Térképész szaktechnikus  
5548101 Térinformatikus 
5484111 Logisztikai és szállítmányozási 
ügyintéző 
5484106 Vasúti árufuvarozási ügyintéző  
5452501 Autóelektronikai műszerész  
5452502 Autószerelő  
5552501 Autótechnikus  
5552502 Gázautószerelő  
5552503 Alternatív gépjárműhajtási 
technikus  
5452304 Mechatronikai technikus  
5458202 Hídépítő és -fenntartó 
technikus 
5458203 Magasépítő technikus 
5558204 Építőanyagipari minőségellenőr  
5558202 Műemlékfenntartó technikus  
5458205 Útépítő és -fenntartó technikus 

21. tűzvédelmi mérnöki 507112408 Vegyész technikus  
507151005 Gépész technikus  
507140403 Elektronikai technikus  
507130404 Erősáramú 
elektrotechnikus  
507140401 Automatikai 
technikus  
507161904 Gépjármű-
mechatronikai technikus 
507141912 Mechatronikai 
technikus  
507320609 Magasépítő 
technikus 
510311105 Honvéd kadét, 
Gépjármű mechatronikai 
technikus 
510311105 Honvéd kadét, 
Elektronikai technikus 

5452403 Vegyész technikus 
5452402 Vegyipari technikus 
5552403 Műszeres analitikus  
5552406 Vegyipari rendszerüzemeltető 
szaktechnikus 
5485303 Vízgépészeti technikus  
5452302 Elektronikai technikus 
5552304 Orvosi elektronikai technikus 
5452201 Erősáramú elektrotechnikus  
5452301 Automatikai technikus 
5452501 Autóelektronikai műszerész  
5452502 Autószerelő  
5552501 Autótechnikus  
5552502 Gázautószerelő  
5452304 Mechatronikai technikus  
5458203 Magasépítő technikus 
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22. vegyészmérnöki 507112408 Vegyész technikus  5452403 Vegyész technikus 
5552401 Drog- és toxikológiai technikus 
5552405 Gyógyszeripari szaktechnikus  
5552403 Műszeres analitikus  
5552406 Vegyipari rendszerüzemeltető 
szaktechnikus  
5452402 Vegyipari technikus 
5454101 Élelmiszeripari analitikus 
technikus 

23. villamosmérnöki 507151005 Gépész technikus  
507140403 Elektronikai technikus  
507130404 Erősáramú 
elektrotechnikus  
507140401 Automatikai 
technikus  
507161904 Gépjármű-
mechatronikai technikus 
507141912 Mechatronikai 
technikus 
510311105 Honvéd kadét, 
Gépjármű mechatronikai 
technikus 
510311105 Honvéd kadét, 
Elektronikai technikus 

5485303 Vízgépészeti technikus  
5452302 Elektronikai technikus 
5552304 Orvosi elektronikai technikus  
5452201 Erősáramú elektrotechnikus  
5452301 Automatikai technikus 
5452501 Autóelektronikai műszerész  
5452502 Autószerelő  
5552501 Autótechnikus  
5552502 Gázautószerelő  
5452304 Mechatronikai technikus 

24. villamos-üzemmérnöki 507151005 Gépész technikus  
507140403 Elektronikai technikus  
507130404 Erősáramú 
elektrotechnikus  
507140401 Automatikai 
technikus  
507161904 Gépjármű-
mechatronikai technikus 
507141912 Mechatronikai 
technikus 
510311105 Honvéd kadét, 
Gépjármű mechatronikai 
technikus 
510311105 Honvéd kadét, 
Elektronikai technikus 

5485303 Vízgépészeti technikus  
5452302 Elektronikai technikus 
5552304 Orvosi elektronikai technikus  
5452201 Erősáramú elektrotechnikus  
5452301 Automatikai technikus 
5452501 Autóelektronikai műszerész  
5452502 Autószerelő  
5552501 Autótechnikus  
5552502 Gázautószerelő  
5452304 Mechatronikai technikus 

25. vízügyi üzemeltetési mérnöki 510211404 Vízügyi technikus  
507151005 Gépész technikus 
507121402 Környezetvédelmi 
technikus  
507112408 Vegyész technikus 
510311105 Honvéd kadét, 
Környezetvédelmi technikus 
(környezetvédelem) 

5485301 Vízügyi technikus 
5485304 Víziközmű technikus  
5485303 Vízgépészeti technikus  
5485302 Vízgazdálkodó technikus  
5585301 Vízépítő szaktechnikus 
5585302 Vízminőség-védelmi 
szaktechnikus  
5452403 Vegyész technikus  
5552403 Műszeres analitikus  
5485001 Környezetvédelmi technikus  
5585002 Környezetvédelmi-mérés 
szaktechnikus  
5585004 Települési környezetvédelmi 
szaktechnikus 
5552406 Vegyipari rendszerüzemeltető 
szaktechnikus 

 
 



11512	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	236.	szám	

7. Orvos- és egészségtudomány képzési terület 
 

7.1. Osztatlan szakok  
A  B  C  

1. Osztatlan szakok  A szakképzésről szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 12/2020. 

(II. 7.) Korm. rendelet  
1. mellékletében felsorolt 

szakmák 

Országos Képzési Jegyzék szerinti 
54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítések 

2. gyógyszerész 507112408 Vegyész technikus 5452403 Vegyész technikus 
5452402 Vegyipari technikus 
5552401 Drog- és toxikológiai technikus  
5552405 Gyógyszeripari szaktechnikus  
5552403 Műszeres analitikus  
5552406 Vegyipari rendszerüzemeltető 
szaktechnikus 

 
7.2. Alapképzési szakok  

A B C 

1. Alapképzési szakok  A szakképzésről szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 12/2020. 

(II. 7.) Korm. rendelet  
1. mellékletében felsorolt 

szakmák 

Országos Képzési Jegyzék szerinti  
54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítések  

2. ápolás és betegellátás (ápoló, 
dietetikus, ergoterápia, 
gyógytornász, hang-, beszéd- 
és nyelésterapeuta, mentőtiszt, 
szülésznő szakirány) 

509130301 Általános ápoló  
509130302 Egészségügyi 
asszisztens 
509140303 Egészségügyi 
laboráns  
509130304 Gyakorló ápoló  
509140305 Klinikai laboratóriumi 
szakasszisztens  
509100307 Perioperatív 
szakasszisztens  
509140308 Radiográfiai 
szakasszisztens  
509230309 Rehabilitációs 
terapeuta 
509140310 Szövettani 
szakasszisztens  
509130311 Mentőápoló 

5572301 Ápoló   
5572316 Alapellátási közösségi 
szakápoló    
5572303 Diabetológiai szakápoló és 
edukátor   
5572304 Epidemiológiai szakápoló    
5572305 Felnőtt intenzív szakápoló   
5572306 Foglalkozásegészségügyi 
szakápoló    
5572307 Geriátriai és krónikus beteg 
szakápoló    
5572308 Gyermek intenzív szakápoló    
5572309 Hospice szakápoló   
5572310 Légzőszervi szakápoló    
5572312 Nefrológiai szakápoló   
5572313 Onkológiai szakápoló 
5572314 Pszichiátriai szakápoló és 
gyógyfoglalkoztató 
5572315 Sürgősségi szakápoló 
5472502 Audiológiai asszisztens és 
hallásakusztikus   
5572504 Endoszkópos szakasszisztens  
5472002 Fogászati asszisztens  
5472003 Gyógyszertári asszisztens  
5472506 Kardiológiai és angiológiai 
asszisztens  
5472507 Klinikai neurofiziológiai 
asszisztens   
5472004 Perioperatív asszisztens   
5472509 Radiográfiai asszisztens 
5472504 Gyakorló klinikai laboratóriumi 
asszisztens   
5572518 Klinikai laboratóriumi 
szakasszisztens   
5572521 Szövettani szakasszisztens   
5572302 Csecsemő és gyermekápoló   
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5472303 Gyakorló csecsemő- és 
gyermekápoló  
5472302 Gyakorló ápoló   
5472301 Gyakorló mentőápoló   
5572506 Hematológiai és 
transzfuziológiai szakasszisztens   
5572509 Kémiai laboratóriumi 
szakasszisztens   
5572514 Mikrobiológiai szakasszisztens   
5572501 Aneszteziológiai 
szakasszisztens   
5572517 Intervenciós szakasszisztens   
5572515 Műtéti szakasszisztens 
5572516 CT/MR szakasszisztens 
5572519 Nukleáris medicina 
szakasszisztens   
5572520 Sugárterápiás szakasszisztens   
5472603 Ergoterapeuta   
5472503 Fizioterápiás asszisztens   
5472604 Gyógymasszőr   
5472505 Gyakorló szövettani asszisztens   
5572503 Citológiai szakasszisztens   
5572507 Immunhisztokémiai, 
hisztokémiai és molekuláris biológiai 
szakasszisztens   
5572311 Mentőápoló 

3. digitális fogászati tervezés 509110201 Fogtechnikus 5472401 Fogtechnikus gyakornok  
5572401 Fogtechnikus 

4. egészségügyi gondozás és 
prevenció (népegészségügyi 
ellenőr, védőnő, 
dentálhigiénikus szakirány) 

509130302 Egészségügyi 
asszisztens (fogászati asszisztens 
szakmairányon) 
509232204 Szociális és 
gyermekvédelmi szakasszisztens 
509232205 Szociális és 
mentálhigiénés szakgondozó 
509232206 Szociális és 
rehabilitációs szakgondozó  
509222202 Kisgyermek-gondozó, 
-nevelő 

5472002 Fogászati asszisztens  
(az alapképzési szakon a dentálhigiénikus 
szakirány választása esetében)  
5572511 Klinikai fogászati higiénikus  
5476101 Gyermekotthoni asszisztens  
5476202 Szociális asszisztens  
5576206 Szociális, gyermek- és 
ifjúságvédelmi ügyintéző  
5576202 Gerontológiai gondozó  
5576203 Mentálhigiénés asszisztens  
5576204 Pszichiátriai gondozó  
5576205 Szenvedélybeteg gondozó  
5476203 Szociális szakgondozó  
5476201 Rehabilitációs nevelő, segítő  
5576201 Foglalkozás-szervező  
5476102 Kisgyermekgondozó, -nevelő  
5414002 Pedagógiai- és családsegítő 
munkatárs 

5. egészségügyi szervező  – 5576201 Foglalkozás-szervező 
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6. orvosi diagnosztikai analitikus 509130301 Általános ápoló   
509140303 Egészségügyi 
laboráns  
509140305 Klinikai laboratóriumi 
szakasszisztens  
509140308 Radiográfiai 
szakasszisztens  
509140310 Szövettani 
szakasszisztens  

5472509 Radiográfiai asszisztens 
5472504 Gyakorló klinikai laboratóriumi 
asszisztens   
5572518 Klinikai laboratóriumi 
szakasszisztens   
5572521 Szövettani szakasszisztens  
5572506 Hematológiai és 
transzfuziológiai szakasszisztens   
5572509 Kémiai laboratóriumi 
szakasszisztens   
5572514 Mikrobiológiai szakasszisztens   
5572516 CT/MR szakasszisztens   
5572519 Nukleáris medicina 
szakasszisztens   
5572520 Sugárterápiás szakasszisztens   
5472505 Gyakorló szövettani asszisztens   
5572503 Citológiai szakasszisztens   
5572507 Immunhisztokémiai, 
hisztokémiai és molekuláris biológiai 
szakasszisztens 
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8. Pedagógusképzés képzési terület 
  

A B C 

1. Alapképzési szakok  A szakképzésről szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 12/2020. 

(II. 7.) Korm. rendelet  
1. mellékletében felsorolt 

szakmák és a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről  

és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet  
9. mellékletében felsorolt 

szakképesítések  

Országos Képzési Jegyzék szerinti 
54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítések  

2. csecsemő- és 
kisgyermeknevelő 

509222202 Kisgyermek-gondozó, 
-nevelő  
4011901 Pedagógiai munkatárs 
(pedagógiai asszisztens)  
4011901 Pedagógiai munkatárs 
(gyógypedagógiai asszisztens) 

5476102 Kisgyermekgondozó, -nevelő  
5414002 Pedagógiai és családsegítő 
munkatárs  

3. gyógypedagógia (értelmileg 
akadályozottak pedagógiája, 
tanulásban akadályozottak 
pedagógiája, hallássérültek 
pedagógiája, logopédia, 
látássérültek pedagógiája, 
szomatopedagógia, 
pszichopedagógia vagy 
autizmus spektrum 
pedagógiája szakirány)  

4011901 Pedagógiai munkatárs 
(pedagógiai asszisztens)  
4011901 Pedagógiai munkatárs 
(gyógypedagógiai asszisztens)  

5414001 Gyógypedagógiai segítő 
munkatárs 

4. konduktor  4011901 Pedagógiai munkatárs 
(gyógypedagógiai asszisztens) 

5414001 Gyógypedagógiai segítő 
munkatárs 

5. óvodapedagógus (nemzetiségi 
szakirány) 

509222202 Kisgyermek-gondozó, 
-nevelő  
4011901 Pedagógiai munkatárs 
(pedagógiai asszisztens)  
4011901 Pedagógiai munkatárs 
(gyógypedagógiai asszisztens) 

5476102 Kisgyermekgondozó, -nevelő  
5414002 Pedagógiai és családsegítő 
munkatárs 

6. tanító (nemzetiségi szakirány) 4011901 Pedagógiai munkatárs 
(pedagógiai asszisztens)  
4011901 Pedagógiai munkatárs 
(gyógypedagógiai asszisztens) 

5414002 Pedagógiai és családsegítő 
munkatárs 
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9. Sporttudomány képzési terület 

  
A  B  C  

1. Alapképzési szakok A szakképzésről szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 12/2020. 

(II. 7.) Korm. rendelet  
1. mellékletében felsorolt 

szakmák  

Országos Képzési Jegyzék szerinti 
54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítések  

2. rekreáció és életmód 510142001 Fitnesswellness 
instruktor  
510142002 Sportedző (a sportág 
megjelölésével) – sportszervező 

5481301 Fitness-wellness instruktor  
5481302 Sportedző (a sportág 
megjelölésével)  

3. sportszervezés 510142001 Fitnesswellness 
instruktor  
510142002 Sportedző (a sportág 
megjelölésével) – sportszervező 

5481301 Fitness-wellness instruktor  
5481302 Sportedző (a sportág 
megjelölésével)  

 
 

10. Társadalomtudomány képzési terület 
  

A  B  C  

1. Alapképzési szakok  A szakképzésről szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 12/2020. 

(II. 7.) Korm. rendelet  
1. mellékletében felsorolt 

szakmák  

Országos Képzési Jegyzék szerinti 
54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítések 

2. szociális munka 509232204 Szociális és 
gyermekvédelmi szakasszisztens 
509232205 Szociális és 
mentálhigiénés szakgondozó 
509232206 Szociális és 
rehabilitációs szakgondozó 

5476202 Szociális asszisztens  
5576206 Szociális, gyermek- és 
ifjúságvédelmi ügyintéző  
5576202 Gerontológiai gondozó  
5576203 Mentálhigiénés asszisztens  
5576204 Pszichiátriai gondozó  
5576205 Szenvedélybeteg gondozó  
5476203 Szociális szakgondozó  
5476201 Rehabilitációs nevelő, segítő  
5576201 Foglalkozás-szervező  
5476102 Kisgyermekgondozó, -nevelő  
5414002 Pedagógiai- és családsegítő 
munkatárs 

3.  Szociálpedagógia 509232204 Szociális és 
gyermekvédelmi szakasszisztens 
509232205 Szociális és 
mentálhigiénés szakgondozó 

5476202 Szociális asszisztens 
5576206 Szociális, gyermek- és 
ifjúságvédelmi ügyintéző 
5476102 Kisgyermekgondozó, -nevelő  
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11. Természettudomány képzési terület 
  

A  B  C  

1. Alapképzési szakok  A szakképzésről szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 12/2020. 

(II. 7.) Korm. rendelet  
1. mellékletében felsorolt 

szakmák  

Országos Képzési Jegyzék szerinti  
54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítések  

2. biológia – 5572518 Klinikai laboratóriumi 
asszisztens 
5472507 Klinikai neurofiziológiai 
szakasszisztens 
5572521 Szövettani asszisztens 

3. biotechnológia 508111709 Mezőgazdasági 
technikus  
507210503 Élelmiszerellenőrzési 
technikus  
507210509 Húsipari technikus  
507210513 Sütő- és cukrászipari 
technikus  
507210515 Tartósítóipari 
technikus  
507210517 Tejipari technikus  
510211404 Vízügyi technikus  
507121402 Környezetvédelmi 
technikus  
507112408 Vegyész technikus 
510311105 Honvéd kadét, 
Környezetvédelmi technikus 
(környezetvédelem) 

5462101 Állattenyésztő és 
állategészségügyi technikus  
5462102 Mezőgazdasági technikus  
5562101 Agrár áruforgalmazó 
szaktechnikus  
5454101 Élelmiszeripari analitikus 
technikus  
5454102 Élelmiszeripari technikus  
5554104 Hús- és baromfiipari 
szaktechnikus  
5554106 Sütő- és cukrászipari 
szaktechnikus  
5554102 Cukor- és édesipari 
szaktechnikus  
5554107 Tartósítóipari szaktechnikus  
5554108 Tejipari szaktechnikus  
5485304 Víziközmű technikus  
5485302 Vízgazdálkodó technikus  
5585301 Vízépítő szaktechnikus 
5585302 Vízminőség-védelmi 
szaktechnikus  
5485001 Környezetvédelmi technikus  
5585001 Hulladékgazdálkodó 
szaktechnikus  
5585002 Környezetvédelmi-mérés 
szaktechnikus  
5585003 Nukleáris környezetvédelmi 
szaktechnikus 
5585005 Természetvédelmi 
szaktechnikus 
5585004 Települési környezetvédelmi 
szaktechnikus  
5452403 Vegyész technikus 
5452402 Vegyipari technikus 
5552401 Drog- és toxikológiai technikus  
5552405 Gyógyszeripari szaktechnikus  
5552403 Műszeres analitikus  
5552406 Vegyipari rendszerüzemeltető 
szaktechnikus 

4. földrajz 510152307 Turisztikai technikus  
508101703 Földmérő, földügyi és 
térinformatikai technikus 

5458101 Földmérő, földügyi és 
térinformatikai technikus  
5558101 Földügyi térinformatikai 
szaktechnikus  
5558102 Távérzékelési szaktechnikus  
5558103 Térképész szaktechnikus  
5548101 Térinformatikus  
5481201 Idegenvezető  
5481203 Turisztikai szervező, értékesítő 
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5. földtudományi 508101703 Földmérő, földügyi és 
térinformatikai technikus  

5458101 Földmérő, földügyi és 
térinformatikai technikus  
5558101 Földügyi térinformatikai 
szaktechnikus  
5558102 Távérzékelési szaktechnikus  
5558103 Térképész szaktechnikus  
5548101 Térinformatikus 

6. kémia (osztatlan kémiatanári) 507112408 Vegyész technikus  5452403 Vegyész technikus 
5452402 Vegyipari technikus 
5552401 Drog- és toxikológiai technikus  
5552405 Gyógyszeripari szaktechnikus  
5552403 Műszeres analitikus  
5552406 Vegyipari rendszerüzemeltető 
szaktechnikus 

7. környezettan (osztatlan 
természetudomány-
környezettan szakos tanári) 

507121402 Környezetvédelmi 
technikus 
510311105 Honvéd kadét, 
Környezetvédelmi technikus 
(környezetvédelem) 

5485001 Környezetvédelmi technikus  
5585001 Hulladékgazdálkodó 
szaktechnikus  
5585002 Környezetvédelmi-mérés 
szaktechnikus  
5585003 Nukleáris környezetvédelmi 
szaktechnikus  
5585005 Természetvédelmi 
szaktechnikus 
5585004 Települési környezetvédelmi 
szaktechnikus 

” 

A Kormány 747/2021. (XII. 21.) Korm. rendelete
a 2021. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról, valamint az Országos Statisztikai 
Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról 
szóló 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet és az egyes kormányrendeleteknek az Országos Statisztikai 
Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásaival összefüggő módosításáról szóló  
662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény 8. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.  törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A 2021. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról, valamint  
az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló  
388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A  2021.  évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról, valamint az  Országos Statisztikai 
Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 
362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 5. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  internetes önkitöltési módszert választók az  adatszolgáltatási kötelezettségüket az  erre a  célra kialakított 
internetes felületre a hozzájuk eljuttatott, (1) bekezdés szerinti egyedi azonosítóval belépve, az ott elérhető kérdőív 
kitöltésével 2022. október 16-ig teljesíthetik. Az  adatszolgáltatás akkor teljesül, ha az  adatok a  fogadóközpontba 
2022. október 16. napjáig beérkeznek, és az adatok beérkezését a fogadóközpont elektronikusan visszaigazolja.
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(3) Ha az  internetes önkitöltési módszert választók adatszolgáltatási kötelezettségüket 2022. október 16.  napjáig 
nem teljesítik, az adatfelvételt legkésőbb 2022. november 20-ig interjús módszerrel kell végrehajtani.
(4) Azon adatszolgáltató, aki 2022. november 20-ig a  (2) vagy (3)  bekezdésben meghatározott válaszadási 
módon nem teljesítette adatszolgáltatási kötelezettségét, az  e  kötelezettségének – a  2021.  évi népszámlálásról 
szóló 2018.  évi CI.  törvény (a  továbbiakban: Tv.) 1.  § (4)  bekezdésében meghatározott személyek kivételével – 
a  2022.  november 28-ig terjedő pótösszeírási időszakban a  területileg illetékes helyi népszámlálási felelősnél 
jelentkezve tehet eleget.”

 (2) A Vhr. 5. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Előre nem látható körülmény által indokolt esetben – a  KSH döntése alapján – teljesültnek kell tekinteni 
a  2022.  október 16-a után a  KSH által meghatározott időszakban, de legfeljebb 2022. november 20-ig történt 
internetes önkitöltéssel teljesített adatszolgáltatást is. Előre nem látható körülménynek kell tekinteni különösen 
az internetes önkitöltés megvalósulását akadályozó bármilyen külső körülményt.”

2. §  A Vhr. 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §  A Vhr.
a) 3. § (3) bekezdés c) pontjában az „a körzet bejárása, körzethez tartozó, az  internetes önkitöltési időszakban 

le nem zárt címek felkeresése” szövegrész helyébe az „a körzet bejárása, körzethez tartozó címek felkeresése” 
szöveg, a „kérdőívek” szövegrész helyébe a „kérdőíveknek” szöveg,

b) 1. mellékletében foglalt táblázat „A” oszlopában a „Jegyzőséghez” szövegrész helyébe a „Jegyzőhöz” szöveg, 
a „2020.” szövegrészek helyébe a „2021.” szöveg,

c) 2.  mellékletében foglalt táblázat b:1.5. mezőjében az  „előző tényleges lakóhely országa, települése” 
szövegrész helyébe az „előző tényleges lakóhely országa, települése, Magyarország esetén a  közterület és 
házszám is” szöveg

lép.

4. §  Hatályát veszti a 3. § (3) bekezdés d) pontjában a „(beszámoló legalább heti rendszerességgel)” szövegrész.

2. Az egyes kormányrendeleteknek az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező 
adatszolgáltatásaival összefüggő módosításáról szóló 662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet módosítása

5. §  Nem lép hatályba az  egyes kormányrendeleteknek az  Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező 
adatszolgáltatásaival összefüggő módosításáról szóló 662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 1.  mellékletében foglalt 
táblázat 100. sora.

3. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. január 1-jén lép hatályba.
 (2) Az  1.  alcím a  népszámlálás elhalasztásával összefüggő rendelkezésekről szóló 67/2021. (II. 19.) Korm.  rendelet 

hatályvesztését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



11520	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	236.	szám	

1. melléklet a 747/2021. (XII. 21.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelethez

A 2022. évi népszámlálás települési munkáiban részt vevők feladatainak díjtételei és normatívái

A b C D

1. Megnevezés Egység
Díjtétel[1],  

normatíva (Ft)

2. 1. Helyi népszámlálási felelős segítőinek munkadíja

3. 1.1. 50 000 lakos felett Koordinátor, referens 1 225 000

4. 1.2. 20 000–50 000 lakosig Koordinátor, referens 1 050 000

5. 1.3. 10 000–19 999 lakosig Koordinátor 875 000

6. 1.4. 5 000–9 999 lakosig Koordinátor 700 000

7. 2. Számlálóbiztosi munkadíj tételenként

8. 2.1. Kapcsolatfelvétel, címellenőrzés, aktualizálás

9. 2.1.1. Fővárosi kerület, megyei jogú város, külterület Cím 350

10. 2.1.2. Többi település Cím 300

11. 2.2. Lakás, lakott üdülő, lakott egyéb lakóegység, intézet

12. 2.2.1. Fővárosi kerület, megyei jogú város, külterület Összeírás körébe tartozó cím 380

13. 2.2.2. Többi település Összeírás körébe tartozó cím 300

14. 2.3. Személy

15. 2.3.1. Fővárosi kerület, megyei jogú város, külterület Összeírt személy 730

16. 2.3.2. Többi település Összeírt személy 620

17. 2.4. Egyéb szervezés

18. 2.4.1 Fővárosi kerület, megyei jogú város, külterület Cím 920

19. 2.4.2 Többi település Cím 770

20. 3. Felülvizsgálói munkadíj Cím 220

21.
4. Számlálóbiztosok, felülvizsgálók felkészülési és  
kapcsolattartási díja 

Számlálóbiztos, felülvizsgáló 25 000

22. 5. Dologi kiadások fedezete[2] 

23. 5.1. 150 000 lakos felett Jegyző 1 850 000

24. 5.2. 100 000–150 000 lakosig Jegyző 1 600 000

25. 5.3. 50 000–99 999 lakosig Jegyző 1 350 000

26. 5.4. 20 000–49 999 lakosig Jegyző 950 000

27. 5.5. 10 000–19 999 lakosig Jegyző 660 000

28. 5.6. 5 000–9 999 lakosig Jegyző 400 000

29. 5.7. 5 000 lakos alatt Jegyző 200 000

[1] A személyi juttatások díjtételei nem tartalmazzák a munkaadókat terhelő járulékok összegét.
[2] Jegyző alatt a  polgármesteri hivatal jegyzőjét, a  közös önkormányzati hivatal jegyzőjét és a  főváros által közvetlenül igazgatott területen a  fővárosi főjegyzőt is 
érteni kell.”
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A Kormány 748/2021. (XII. 21.) Korm. rendelete
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli 
intézkedésekről szóló 548/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A.  §-ára, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli intézkedésekről 
szóló 548/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § (1) A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerződéses katona 
a  koronavírus elleni védőoltásnak az  állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő 
kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 2.  § (8)  bekezdése szerinti 
illetmény nélküli szabadság elrendelésével egyidejűleg – legfeljebb az R. 2. § (9) bekezdése szerinti időtartamra – 
külön munkáltatói intézkedés nélkül rendelkezési állományba tartozik, a  rá vonatkozó állományilletékes 
parancsnoki jogköröket a  Magyar Honvédség központi személyügyi szerv vezetője gyakorolja, személyügyi és 
pénzügyi ügyeinek intézését az illetmény nélküli szabadságot elrendelő honvédelmi szervezet végzi.
(2) Az R. 2. § (11) bekezdése szerinti esetben
a) szolgálati beosztásba helyezéssel az  (1)  bekezdés szerinti rendelkezési állomány további külön munkáltatói 
döntés nélkül megszűnik, vagy
b) szolgálati beosztásba helyezés hiányában ennek megtörténtéig, de legfeljebb az  illetmény nélküli szabadság 
elrendelésétől számított egy év elteltéig az  állomány érintett tagja az  (1)  bekezdés szerinti rendelkezési 
állományban tartható úgy, hogy az illetményét az (1) bekezdés szerinti rendelkezési állományba helyezést megelőző 
napon érvényes illetmény-megállapításban szereplő alapilletmény alapjául szolgáló besorolási osztály és besorolási 
kategória szerint kell megállapítani.”

 (2) Hatályát veszti a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli 
intézkedésekről szóló 548/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. §-a.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § (2) bekezdése 2022. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 749/2021. (XII. 21.) Korm. rendelete
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  
2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló  
307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A.  §-ára, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„1.  § (1) A  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi  
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően – a  (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a települési önkormányzat 
képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.
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(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem lehet alkalmazni, ha a megválasztott képviselők száma a képviselő-testület 
vagy a közgyűlés működéséhez szükséges létszám alá csökkent.”

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 750/2021. (XII. 21.) Korm. rendelete
a nemzetközi sportszövetség alapításához szükséges miniszteri támogató nyilatkozat kiadására irányuló 
eljárás részletes szabályairól szóló 294/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  sportról szóló 2004. évi I. törvény 79.  § (1)  bekezdés b)  pont bq)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  nemzetközi sportszövetség alapításához szükséges miniszteri támogató nyilatkozat kiadására irányuló eljárás 
részletes szabályairól szóló 294/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1.  § (2)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) A  nemzetközi sportszövetség a  kérelmét a  (3)  bekezdésben meghatározott adattartalommal a  kiemelt 
nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezéséért felelős miniszter által meghatározott és 
a Miniszterelnökség honlapján közzétett formanyomtatványon, a (4) bekezdés szerinti mellékletekkel, papír alapon 
három példányban nyújtja be postai úton vagy személyesen a Koordinációs Iroda székhelyén.”

 (2) Az R. 1. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kérelemnek tartalmaznia kell a nemzetközi sportszövetség)
„c) postai és elektronikus levelezési címét,”

 (3) Az R. 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A kérelemhez csatolni kell
a) eredeti alapítás esetén – az Stv. 30/C. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl –
aa) a nemzetközi sportszövetség létesítő okiratát,
ab) a tagok nevét, székhelyét, származási államát vagy nemzetét – kontinentális sportági szakszövetség esetén 
az érintett kontinenst – tartalmazó tagjegyzéket,
b) jogutódlásos alapítás esetén – az Stv. 30/C. § (7) bekezdésében meghatározottakon túl –
ba) az Stv. 30/C. § (8) bekezdés a) pontjában foglaltaknak való megfelelés vizsgálatához szükséges, az Stv. 30/C. § 
(2)  bekezdés a)  pontja szerinti elismerő nyilatkozatot vagy az  Stv. 30/C.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti 
szándéknyilatkozatot,
bb) a nemzetközi sportszövetség létesítő okiratát,
bc) a tagok nevét, székhelyét, származási államát vagy nemzetét – kontinentális sportági szakszövetség esetén 
az érintett kontinenst – tartalmazó tagjegyzéket.”

 (4) Az R. 1. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az eljárás során az  információk és dokumentumok elektronikus úton is továbbíthatóak, ide nem értve az 1. § 
(2) bekezdése szerinti kérelmet és az 1. § (4) bekezdése szerinti mellékleteket, valamint a 2. § (2) bekezdése szerinti 
hiánypótlási felhívást és hiánypótlást.”

2. §  Az R. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a benyújtott kérelem vagy mellékletei hiányosak, a Koordinációs Iroda a kérelem és mellékletei hiányainak 
megjelölésével a  nemzetközi sportszövetséget harmincöt munkanapos határidővel hiánypótlásra hívja fel. 
A  hiánypótlás teljesítésének határideje a  hiánypótlási felhívás postai levelezési címen történő kézhezvételtől 
kezdődik.”
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3. §  Az R.
a) 1.  § (1)  bekezdésében a „budapest és a  fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős miniszter” szövegrész 

helyébe a „kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezéséért felelős miniszter” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdésében az „öt napon” szövegrész helyébe az „öt munkanapon” szöveg,
c) 4.  §-ában a  „KKbK Kiemelt Kormányzati beruházások Központja Nonprofit Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság” szövegrész helyébe a „Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” 
szöveg

lép.

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 751/2021. (XII. 21.) Korm. rendelete
a DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%-os üzletrészének 4iG Nyilvánosan 
Működő Részvénytársaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

A Kormány a  tisztességtelen piaci magatartás és a  versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996.  évi LVII.  törvény 97.  §-ában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány a  tisztességtelen piaci magatartás és a  versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996.  évi LVII.  törvény 
24/A.  §-a alapján a  DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 budapest, 
Váci út 35., cégjegyzékszám: 01-09-667975) 100%-os mértékű társasági részesedésének a  4iG Nyilvánosan 
Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzékszám: 01-10-044993) általi 
megvásárlását – tekintettel arra, hogy az  Magyarország telekommunikációs ellátásbiztonságának biztosítása, 
a  távközlési infrastruktúra megerősítése és munkahelyek versenyképesebbé tétele érdekében szükséges  – 
közérdekből nemzetstratégiai jelentőségű összefonódásnak minősíti.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 752/2021. (XII. 21.) Korm. rendelete
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint 
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek 
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5., 6., 17. és 27. pontjában,
a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés g) pontjában,
a 3. §, a 4. § b) pontja, valamint az 1. melléklet tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és f ) pontjában,
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a 4. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 
16.  pont 16.2.  alpontjában és 17.  pontjában és a  településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.  § (1)  bekezdés 
c) pontjában,
a 4. § c) pontja tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 1. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 
141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 6/V. és 6/W. §-sal egészül ki:
„6/V. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 80. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat 
b:80 mezőjében megjelölt telkekre és ingatlanokra a  beépítés szabályait és az  egyedi építési követelményeket  
a (2)–(10) bekezdés állapítja meg azzal, hogy
a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2)–(10) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,
b) ha a  hatályos településrendezési terv vagy az  OTÉK a  (2)–(10)  bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival 
ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem 
lehet alkalmazni.
(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat b:80 mezőjében megjelölt telkeken meghatározott sajátos beépítési szabályok 
és egyedi építési követelmények:
a) a hatályos településrendezési eszköz szerinti szabályozási vonalat, valamint a  területet érintő autópálya 
nyomvonalát és csomópontjait nem kell figyelembe venni,
b) magánút korlátozás nélkül létesíthető,
c) a telkek összevonhatóak és feloszthatóak,
d) megtartható vagy kialakítható közterületi út, magánút, felszíni vízfolyás és vízelvezető árok,
e) közlekedési létesítmények szabadon elhelyezhetőek,
f ) az építési hely az ingatlanok teljes területe.
(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat b:80 mezőjében megjelölt telkek közül az 1427/22 és 1427/24 helyrajzi számú 
ingatlanokra és a  6.  mellékletben foglalt 1. és 2. táblázatban megjelölt földrészletekre az  alábbi sajátos beépítési 
szabályok és egyedi építési követelmények vonatkoznak:
a) a telkek beépítési módja szabadon álló,
b) a kialakítható telek legkisebb területe 5000 m2,
c) a beépítettség legnagyobb mértéke 45%,
d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 20 méter,
e) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 30%,
f ) az OTÉK-ban megengedett funkciók, valamint a  környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari és gazdasági 
tevékenységi célú építmények, különleges nagy kiterjedésű szállítmányozási, raktározási és logisztikai célú 
építmények, üzemanyagtöltő állomás, szállásjellegű épület, irodaépületek és azok kiszolgálóépítményei 
helyezhetőek el,
g) a telkeken elhelyezhető épületek és rendeltetési egységek száma nem korlátozott,
h) bármely előregyártott vagy iparosított technológiával készült szerkezetű épület is elhelyezhető,
i) a teherforgalmat kiszolgáló út elhelyezésére legalább 16 méter széles területet kell biztosítani.
(4) A  2.  mellékletben foglalt táblázat b:80 mezőjében megjelölt telkek közül az  1416/3, 1416/4, 1427/1, 1427/3, 
1427/19, 1427/21, 1428, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436 helyrajzi számú ingatlanok és a 6. mellékletben 
foglalt 3., 4. és 5. táblázatban megjelölt földrészletekre az  alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési 
követelmények vonatkoznak:
a) a telkek beépítési módja szabadon álló,
b) a kialakítható telek legkisebb területe 10 000 m2,
c) a beépítettség legnagyobb mértéke 45%,
d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 24 méter,
e) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 30%,
f ) az OTÉK-ban megengedett funkciók, valamint a  környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari és gazdasági 
tevékenységi célú építmények, különleges nagy kiterjedésű szállítmányozási, raktározási és logisztikai célú 
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építmények, üzemanyagtöltő állomás, szállásjellegű épület, irodaépületek és azok kiszolgálóépítményei 
helyezhetőek el,
g) a telkeken elhelyezhető épületek és rendeltetési egységek száma nem korlátozott,
h) bármely előregyártott vagy iparosított technológiával készült szerkezetű épület is elhelyezhető,
i) a teherforgalmat kiszolgáló út elhelyezésére legalább 16 méter széles területet kell biztosítani,
j) az 1433, 1435 és 1436 helyrajzi számú ingatlanok területén a  Merzse-mocsár irányában 25 méter szélességben 
véderdősávval kell telken belül biztosítani a szomszédos természetvédelmi terület védelmét.
(5) A 2. mellékletben foglalt táblázat b:80 mezőjében megjelölt telkek közül az 1427/12, 1427/13, 1427/14 helyrajzi 
számú ingatlanok, és a  6.  mellékletben foglalt 6., 7., 8., 9. és 10. táblázatban megjelölt földrészletekre az  alábbi 
sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények vonatkoznak:
a) a telkek beépítési módja szabadon álló,
b) a kialakítható telek legkisebb területe 1000 m2,
c) a beépítettség legnagyobb mértéke 30%,
d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 7,5 méter,
e) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 50%,
f ) minden megkezdett 1000 m2 telekterület után egy lakás vagy egy rendeltetési egység helyezhető el.
(6) A  2.  mellékletben foglalt táblázat b:80 mezőjében megjelölt telkek közül az  1427/9 helyrajzi számú ingatlan 
és a 6. mellékletben foglalt 15. táblázatban megjelölt földrészletre az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi 
építési követelmények vonatkoznak:
a) a telkek beépítési módja szabadon álló vagy oldalhatáron álló,
b) a kialakítható telek legkisebb területe 1000 m2,
c) a beépítettség legnagyobb mértéke 30%,
d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 7,5 méter,
e) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 50%,
f ) minden teljes 1000 m2 telekterület után egy lakás vagy egy rendeltetési egység helyezhető el,
g) oldalhatáron 2000 m2 alatti telekméret esetén helyezhető el az épület.
(7) A  6.  mellékletben foglalt 11., 12., 13. és 14. táblázatban megjelölt földrészletekre az  alábbi sajátos beépítési 
szabályok és egyedi építési követelmények vonatkoznak:
a) a telkek beépítési módja szabadon álló,
b) a kialakítható telek legkisebb területe 1000 m2,
c) a beépítettség legnagyobb mértéke 40%,
d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 7,5 méter,
e) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 30%.
(8) A  2.  mellékletben foglalt táblázat b:80 mezőjében megjelölt telkek közül az  1427/4, 1427/5, 1427/8, 1427/16, 
1427/17, 1427/18 helyrajzi számú ingatlanok és a  6.  mellékletben foglalt 16. táblázatban megjelölt földrészlet 
az OTÉK 28. § (2) bekezdés a) pontja szerinti védelmi célú erdőterületbe tartozik.
(9) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 80. sora szerinti beruházással összefüggésben megvalósuló építési 
tevékenységet ütemenként is engedélyezheti az  1.  melléklet 1.  pontja szerinti engedélyezési eljárásban az  eljáró 
hatóság. Az  egyes ütemek használatbavétele akkor is engedélyezhető, ha az  építmény rendeltetésszerű és 
biztonságos használhatóságához szükséges járulékos építményei telken belül ideiglenesen vagy a  meglévő 
szomszédos, illetve a telephelyi telkeken helyezkednek el.
(10) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 80. sora szerinti beruházással érintett ingatlanokon munkásszállás 
elhelyezhető.
6/W.  § A  2.  mellékletben foglalt táblázat 80. sora szerinti beruházás esetében az  1.  melléklet 1.  pontja szerinti 
közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.”

2. §  Az R. a következő 76. §-sal egészül ki:
„76.  § E  rendeletnek az  egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint 
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek 
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 752/2021. (XII. 21.) Korm. rendelettel 
(a továbbiakban: Módr68.) megállapított 3. § (3) bekezdését, 4. § (1) és (2) bekezdését, 5. § (2) bekezdését, 6/V. §-át, 
6/W.  §-át, a  2.  mellékletében foglalt táblázat 80. sorát és 6.  mellékletét a  Módr68. hatálybalépésekor folyamatban 
lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
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3. § (1) Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R. a 2. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

4. §  Az R.
a) 3. § (3) bekezdésében a „75. és 79. sora” szövegrész helyébe a „75., 79. és 80. sora” szöveg,
b) 4. § (1) és (2) bekezdésében a „75. és 79. sora” szövegrész helyébe a „75., 79. és 80. sora” szöveg,
c) 5. § (2) bekezdésében a „69. és 79. sora” szövegrész helyébe a „69., 79. és 80. sora” szöveg
lép.

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 752/2021. (XII. 21.) Korm. rendelethez

Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 80. sorral egészül ki:

 (A  B  C

1 A beruházás megnevezése A beruházás megvalósításának helyszíne
 Koordinációra kijelölt 

kormánymegbízott)

80.
Logisztikai és lakópark 

ingatlanfejlesztési 
beruházás Ecser 

Ecser közigazgatási területén elhelyezkedő,  
az ingatlan-nyilvántartás szerinti Ecser belterület 1416/3, 
1416/4, 1427/1, 1427/2, 1427/3, 1427/4, 1427/5, 1427/6, 
1427/7, 1427/8, 1427/9, 1427/10, 1427/11, 1427/12, 
1427/13, 1427/14, 1427/15, 1427/16, 1427/17, 1427/18, 
1427/19, 1427/21, 1427/22, 1427/23, 1427/24, 1428, 1429, 
1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436 és  
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 032 és 038 
helyrajzi számú ingatlanok.

budapest Főváros 
Kormányhivatalát 
vezető 
kormánymegbízott

2. melléklet a 752/2021. (XII. 21.) Korm. rendelethez
„6. melléklet a 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelethez

Ecser belterület 1427/23, 1429, 1427/2, 1427/6, 1427/7, 1427/10, 1427/11 és 1427/6 helyrajzi számú 
telkek területén ingatlanrészek területi lehatárolása a területek határpontjainak Egységes Országos 
Vetületi Rendszerben megadott koordinátáival

1. táblázat 1427/23 hrsz. gazdasági terület

A b

1. X Y

2. 668 393,44 233 855,45

3. 668 353,56 233 866,28

4. 668 316,90 233 797,43

5. 668 260,37 233 677,78

6. 668 232,12 233 616,71

7. 668 173,10 233 481,41

8. 668 139,28 233 370,69
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9. 668 127,37 233 318,89

10. 668 099,11 233 296,79

11. 668 062,56 233 302,33

12. 667 990,75 233 161,81

13. 668 048,53 233 137,24

14. 668 099,00 233 115,79

15. 668 100,11 233 115,32

16. 668 132,51 233 101,95

17. 668 194,73 233 075,60

18. 668 263,49 233 047,54

19. 668 313,90 233 026,73

20. 668 315,62 233 026,09

21. 668 329,28 233 020,58

22. 668 338,53 233 043,39

23. 668 325,63 233 048,68

24. 668 314,25 233 052,27

25. 668 305,33 233 054,90

26. 668 294,87 233 057,97

27. 668 281,86 233 061,55

28. 668 268,84 233 065,00

29. 668 250,19 233 069,56

30. 668 239,78 233 072,01

31. 668 227,26 233 075,32

32. 668 216,93 233 078,64

33. 668 206,28 233 082,82

34. 668 199,13 233 086,47

35. 668 192,03 233 090,88

36. 668 184,87 233 096,23

37. 668 178,46 233 101,95

38. 668 172,57 233 108,13

39. 668 166,62 233 115,31

40. 668 160,25 233 125,08

41. 668 155,69 233 133,33

42. 668 151,70 233 143,37

43. 668 148,86 233 152,97

44. 668 146,82 233 163,66

45. 668 146,15 233 172,99

46. 668 146,02 233 183,78

47. 668 146,57 233 197,11

48. 668 147,55 233 207,16

49. 668 149,03 233 216,74

50. 668 150,94 233 226,19

51. 668 174,65 233 244,02

52. 668 178,08 233 248,19

53. 668 261,56 233 234,10

54. 668 266,56 233 263,68
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55. 668 183,08 233 277,77

56. 668 166,56 233 310,84

57. 668 177,95 233 360,36

58. 668 210,68 233 467,52

59. 668 268,61 233 600,31

60. 668 296,61 233 660,85

61. 668 352,63 233 779,43

2. táblázat 1429 hrsz. gazdasági terület

A b

1. X Y

2. 667 938,56 233 173,11

3. 667 943,77 233 182,07

4. 667 946,83 233 180,71

5. 667 982,10 233 165,49

6. 667 990,75 233 161,81

7. 668 048,53 233 137,24

8. 668 100,11 233 115,32

9. 668 132,51 233 101,95

10. 668 194,73 233 075,60

11. 668 263,49 233 047,54

12. 668 313,90 233 026,73

13. 668 315,62 233 026,09

14. 668 329,28 233 020,58

15. 668 327,23 233 015,50

16. 668 284,51 233 032,81

17. 668 242,38 233 049,90

18. 668 189,73 233 071,25

19. 668 096,22 233 109,18

20. 668 048,92 233 128,35

3. táblázat 1427/23 hrsz. gazdasági terület

A b

1. X Y

2. 668 329,28 233 020,58

3. 668 338,53 233 043,39

4. 668 633,86 232 922,58

5. 668 737,02 232 881,49

6. 668 893,16 232 947,28

7. 669 021,19 232 895,07

8. 669 048,38 232 907,08

9. 669 077,65 232 980,93

10. 669 114,83 232 966,20

11. 669 055,72 232 817,05

12. 669 064,32 232 813,35

13. 669 082,29 232 804,54

14. 669 073,82 232 786,10
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15. 669 066,20 232 767,28

16. 669 059,47 232 748,12

17. 669 087,36 232 736,66

18. 669 107,11 232 727,89

19. 669 187,21 232 687,26

20. 669 256,64 232 644,09

21. 669 262,72 232 640,31

22. 669 225,79 232 654,95

23. 669 126,17 232 694,44

24. 669 081,25 232 713,14

25. 669 056,91 232 723,08

26. 668 963,40 232 762,51

27. 668 939,63 232 772,36

28. 668 828,90 232 818,16

29. 668 668,90 232 884,23

30. 668 638,18 232 895,82

31. 668 553,73 232 928,52

32. 668 547,79 232 931,01

33. 668 484,14 232 958,20

34. 668 416,11 232 985,75

35. 668 404,67 232 990,15

4. táblázat 1429 hrsz. gazdasági terület

A b

1. X Y

2. 668 327,23 233 015,50

3. 668 329,28 233 020,58

4. 668 404,67 232 990,15

5. 668 416,11 232 985,75

6. 668 484,14 232 958,20

7. 668 547,79 232 931,01

8. 668 553,73 232 928,52

9. 668 638,18 232 895,82

10. 668 668,90 232 884,23

11. 668 828,90 232 818,16

12. 668 939,63 232 772,36

13. 668 963,40 232 762,51

14. 669 056,91 232 723,08

15. 669 081,25 232 713,14

16. 669 126,17 232 694,44

17. 669 225,79 232 654,95

18. 669 262,72 232 640,31

19. 669 295,42 232 627,35

20. 669 332,54 232 615,58

21. 669 456,57 232 576,24

22. 669 480,63 232 568,61
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23. 669 478,60 232 565,54

24. 669 427,37 232 581,62

25. 669 383,01 232 595,55

26. 669 342,13 232 608,39

27. 669 330,48 232 612,05

28. 669 293,14 232 623,77

29. 669 275,24 232 631,03

30. 669 244,72 232 643,41

31. 669 222,23 232 652,53

32. 669 179,81 232 669,73

33. 669 157,71 232 678,69

34. 669 139,90 232 685,92

35. 669 107,90 232 698,90

36. 669 069,04 232 714,66

37. 669 050,11 232 722,32

38. 669 019,77 232 734,63

39. 668 997,58 232 743,63

40. 668 811,46 232 819,11

41. 668 755,28 232 841,90

42. 668 652,66 232 883,51

43. 668 606,92 232 902,06

44. 668 551,94 232 924,36

45. 668 536,87 232 930,47

46. 668 497,62 232 946,39

47. 668 439,77 232 969,85

48. 668 404,14 232 984,30

49. 668 347,50 233 007,28

5. táblázat 1427/2 hrsz. gazdasági terület

A b

1. X Y

2. 669 145,98 232 898,06

3. 669 159,42 232 913,72

4. 669 264,79 232 861,61

5. 669 354,14 232 806,84

6. 669 379,18 232 789,54

7. 669 290,74 232 658,80

8. 669 293,03 232 645,19

9. 669 332,54 232 615,58

10. 669 295,42 232 627,35

11. 669 262,72 232 640,31

12. 669 256,64 232 644,09

13. 669 345,98 232 776,13

14. 669 342,92 232 790,26

15. 669 255,11 232 844,08
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6. táblázat 1427/2 hrsz. lakóterület

A b

1. X Y

2. 669 396,01 232 814,41

3. 669 379,87 232 826,26

4. 669 402,53 232 859,74

5. 669 399,71 232 874,22

6. 669 402,98 232 872,14

7. 669 433,42 232 851,06

8. 669 418,98 232 848,36

7. táblázat 1427/6 hrsz. lakóterület

A b

1. X Y

2. 669 772,06 232 532,99

3. 669 764,44 232 554,50

4. 669 749,36 232 549,15

5. 669 722,92 232 623,68

6. 669 714,39 232 617,78

7. 669 686,63 232 641,25

8. 669 635,80 232 620,04

9. 669 675,05 232 586,87

10. 669 752,28 232 521,66

8. táblázat 1427/7 hrsz. lakóterület

A b

1. X Y

2. 669 676,33 232 649,95

3. 669 621,94 232 695,92

4. 669 653,84 232 738,47

5. 669 600,56 232 715,34

6. 669 568,93 232 741,98

7. 669 509,00 232 792,42

8. 669 492,06 232 806,65

9. 669 456,80 232 834,29

10. 669 439,64 232 846,76

11. 669 433,42 232 851,06

12. 669 418,98 232 848,36

13. 669 396,01 232 814,41

14. 669 476,61 232 754,34

15. 669 554,51 232 688,76

16. 669 625,50 232 628,75
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9. táblázat 1427/10 hrsz. lakóterület

A b

1. X Y

2. 669 686,63 232 641,25

3. 669 676,33 232 649,95

4. 669 625,50 232 628,75

5. 669 635,80 232 620,04

10. táblázat 1427/11 hrsz. lakóterület

A b

1. X Y

2. 669 471,23 233 142,16

3. 669 468,60 233 148,80

4. 669 490,50 233 139,44

5. 669 482,35 233 136,99

6. 669 331,15 232 935,36

7. 669 332,80 232 928,84

8. 669 371,64 232 906,26

9. 669 409,42 232 882,27

10. 669 446,40 232 856,68

11. 669 453,96 232 857,41

12. 669 587,68 232 987,61

13. 669 589,87 232 995,34

14. 669 598,08 232 974,41

15. 669 592,74 232 975,79

16. 669 463,76 232 850,21

17. 669 464,20 232 843,74

18. 669 499,62 232 815,98

19. 669 516,86 232 801,50

20. 669 577,57 232 750,39

21. 669 598,77 232 732,53

22. 669 606,50 232 731,00

23. 669 668,39 232 757,87

24. 669 653,84 232 738,47

25. 669 600,56 232 715,34

26. 669 568,93 232 741,98

27. 669 509,00 232 792,42

28. 669 492,06 232 806,65

29. 669 456,80 232 834,29

30. 669 439,64 232 846,76

31. 669 433,42 232 851,06

32. 669 402,98 232 872,14

33. 669 399,71 232 874,22

34. 669 365,61 232 895,89

35. 669 326,77 232 918,47

36. 669 310,30 232 927,55

37. 669 673,08 232 764,12
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38. 669 673,08 232 764,12

39. 669 671,09 232 761,47

40. 669 672,70 232 765,18

11. táblázat 1427/6 hrsz. lakóterület

A b

1. X Y

2. 669 686,63 232 641,25

3. 669 707,95 232 650,14

4. 669 714,48 232 647,46

5. 669 722,92 232 623,68

6. 669 714,39 232 617,78

12. táblázat 1427/7 hrsz. lakóterület

A b

1. X Y

2. 669 621,94 232 695,92

3. 669 653,84 232 738,47

4. 669 673,74 232 747,11

5. 669 680,04 232 744,48

6. 669 707,13 232 668,21

7. 669 704,44 232 661,68

8. 669 676,33 232 649,95

13. táblázat 1427/10 hrsz. lakóterület

A b

1. X Y

2. 669 686,63 232 641,25

3. 669 676,33 232 649,95

4. 669 704,44 232 661,68

5. 669 707,13 232 668,21

6. 669 714,48 232 647,46

7. 669 707,95 232 650,14

14. táblázat 1427/11 hrsz. lakóterület

A b

1. X Y

2. 669 653,84 232 738,47

3. 669 668,39 232 757,87

4. 669 669,79 232 758,48

5. 669 671,09 232 761,47

6. 669 673,08 232 764,12

7. 669 673,08 232 764,12

8. 669 680,04 232 744,48

9. 669 673,74 232 747,11
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15. táblázat 1427/10 hrsz. lakóterület

A b

1. X Y

2. 669 764,44 232 554,50

3. 669 722,22 232 673,52

4. 669 687,76 232 770,56

5. 669 669,55 232 821,48

6. 669 612,61 232 981,31

7. 669 604,60 233 001,58

8. 669 594,30 233 026,47

9. 669 583,05 233 051,50

10. 669 570,40 233 076,68

11. 669 563,35 233 088,42

12. 669 557,20 233 098,41

13. 669 550,40 233 107,97

14. 669 542,93 233 117,01

15. 669 533,10 233 127,39

16. 669 522,41 233 136,88

17. 669 511,14 233 145,36

18. 669 499,04 233 152,98

19. 669 486,36 233 159,60

20. 669 403,28 233 188,22

21. 669 396,00 233 173,80

22. 669 468,60 233 148,80

23. 669 490,50 233 139,44

24. 669 502,05 233 132,18

25. 669 512,28 233 124,48

26. 669 521,96 233 115,89

27. 669 531,34 233 105,98

28. 669 537,70 233 098,21

29. 669 543,81 233 089,64

30. 669 549,67 233 080,12

31. 669 556,37 233 068,96

32. 669 568,54 233 044,75

33. 669 579,66 233 020,01

34. 669 589,87 232 995,34

35. 669 598,08 232 974,41

36. 669 654,48 232 816,09

37. 669 672,70 232 765,18

38. 669 673,08 232 764,12

39. 669 680,04 232 744,48

40. 669 707,13 232 668,21

41. 669 714,48 232 647,46

42. 669 722,92 232 623,68

43. 669 749,36 232 549,15
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16. táblázat 1427/2 hrsz. erdőterület

A b

1. X Y

2. 669 379,87 232 826,26

3. 669 396,01 232 814,41

4. 669 379,18 232 789,54

5. 669 354,14 232 806,84

6. 669 368,90 232 810,04
                                                                                                    ”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 48/2021. (XII. 21.) AM rendelete
a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet, valamint a szőlő- és bortermelés 
részletes szabályairól szóló 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a  szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003.  évi 
LII. törvény 30. § (2) bekezdés b) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény 23. § (3) bekezdés 13. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79.  § 
1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosítása

1. §  A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet [a  továbbiakban: 40/2004. (IV. 7.) 
FVM rendelet] 30. §-a a következő 35. ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következő irányelveknek való megfelelést szolgálja:)
„35. a  2003/90/EK és a  2003/91/EK irányelvnek a  mezőgazdasági növényfajok és a  zöldségfajok egyes fajtáinak 
vizsgálatára vonatkozó előírások, valamint a 2003/90/EK irányelvnek egyes növények botanikai nevei tekintetében 
történő módosításáról szóló, 2021. május 6-i (EU) 2021/746 bizottsági végrehajtási irányelv”.

2. § (1) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. A szőlő- és bortermelés részletes szabályairól szóló 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet módosítása

3. §  A szőlő- és bortermelés részletes szabályairól szóló 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet 41. alcíme a következő 65/A. §-sal 
egészül ki:
„65/A. § (1) Az 52. § (2) bekezdésétől eltérően 2022. július 31-ig az Európai Unió területén először Magyarországon 
közfogyasztásra forgalomba hozott borászati terméken
a) a forgalombahozatali azonosító előtt az „FHE” vagy a „NÉbIH” megjelölés is feltüntethető,
b) nem kötelező a  forgalombahozatali azonosító feltüntetése, ha a  forgalombahozatali azonosítóhoz tartozó 
tételszámot vagy tételszámokat a  forgalomba hozó a  közfogyasztásra történő forgalomba hozatalt megelőzően 
bejelentette a NÉbIH részére.
(2) Az  (1)  bekezdésben foglalt rendelkezésekre figyelemmel 2022. július 31-ig közfogyasztásra forgalomba hozott 
borászati termékek 2022. július 31-ét követően is forgalomban tarthatóak.”

3. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
 (2) Az 1. §, a 2. §, az 5. §, valamint az 1. és 2. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.

5. §  Ez a rendelet a 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek a mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok egyes fajtáinak 
vizsgálatára vonatkozó előírások, valamint a 2003/90/EK irányelvnek egyes növények botanikai nevei tekintetében 
történő módosításáról szóló, 2021. május 6-i, 2021/746/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek való megfelelést 
szolgálja.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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1. melléklet a 48/2021. (XII. 21.) AM rendelethez

 1. A  40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat A:4 mezője helyébe a  következő 
mező lép:

(A 

Tudományos név)

(4.)
Festuca trachyphylla (Hack.) 

Hack.

 2. A  40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat A:8 és C:8 mezője helyébe 
a következő mezők lépnek:

(A 

Tudományos név)

(C 

CPVO előírás)

(8.) Pisum sativum L. (partim) TP 7/2 Rev. 3., 2020.3.6.

 3. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat b:8/a mezője helyébe a következő 
mező lép:

(B 

Közismert elnevezés)

(8/a.) Takarmánybükköny

 4. A  40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat A:9 és C:9 mezője helyébe 
a következő mezők lépnek:

(A 

Tudományos név)

(C 

CPVO előírás)

(9.) brassica napus L. (partim) TP 36/3, 2020.4.21.

 5. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:10/a mezője helyébe a következő 
mező lép:

(C 

CPVO előírás)

(10/a.) TP 88/2, 2020.12.11.

 6. A  40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:13 mezője helyébe a  következő 
mező lép:

(C 

CPVO előírás)

(13.) TP 20/3, 2020.3.6.

 7. A  40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:14 mezője helyébe a  következő 
mező lép:

(C 

CPVO előírás)

(14.) TP 20/3, 2020.3.6.
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 8. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat A:17/a mezője helyébe a következő 
mező lép:

(A 

Tudományos név)

(17/a.)
Sorghum bicolor (L.) Moench 

subsp. bicolor

 9. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat A:17/b mezője helyébe a következő 
mező lép:

(A 

Tudományos név)

(17/b.)
Sorghum bicolor (L.) Moench 

subsp. drummondii (Steud.) de 
Wet ex Davidse

 10. A  40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat A:17/c és b/17/c mezője helyébe 
a következő mezők lépnek:

(A 

Tudományos név

B 

Közismert elnevezés)

(17/c.)

Sorghum bicolor (L.) Moench 
subsp. bicolor × Sorghum 
bicolor (L.) Moench subsp. 

drummondii (Steud.) de Wet ex 
Davidse

A Sorghum bicolor subsp. bicolor 
és a Sorghum bicolor subsp. 
drummondii keresztezéséből 

származó hibridek

 11. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat A:19 mezője helyébe a következő 
mező lép:

(A 

Tudományos név)

(19.)
Triticum aestivum L. subsp. 

aestivum 

 12. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat A:20 mezője helyébe a következő 
mező lép:

(A 

Tudományos név)

(20.)
Triticum turgidum L. subsp. 
durum (Desf.) van Slageren

 13. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat A:21 mezője helyébe a következő 
mező lép:

(A 

Tudományos név)

(21.) Zea mays L. (partim)

 14. A  40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat A:25 és b:25 mezője helyébe 
a következő mező lép:

(A 

Tudományos név

B 

Közismert elnevezés)

(25.) Glycine max (L.) Merr. Szója
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 15. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet II. részében foglalt táblázat C:12 mezője helyébe a következő 
mező lép:

(C 

UPOV előírás)

(12.) TG/34/7, 2020.12.17.

 16. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet II. részében foglalt táblázat C:13 mezője helyébe a következő 
mező lép:

(C 

UPOV előírás)

(13.) TG/34/7, 2020.12.17.

 17. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet II. részében foglalt táblázat C:21 mezője helyébe a következő 
mező lép:

(C 

UPOV előírás)

(21.) TG/5/8, 2020.12.17.

 18. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet II. részében foglalt táblázat a következő 23. sorral egészül ki:

(A 

Tudományos név 

B 

Közismert elnevezés

C 

UPOV előírás)

23. Trifolium subterraneum L. Földbentermő here TG 170/3, 2001.4.4.

 19. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet II. részében foglalt táblázat A:27 mezője helyébe a következő 
mező lép:

(A 

Tudományos név)

(27.) Arachis hypogaea L.

 20. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet II. részében foglalt táblázat a következő 30. sorral egészül ki:

(A 

Tudományos név 

B 

Közismert elnevezés

C 

UPOV előírás)

30. brassica juncea (L.) Czern. Szareptai mustár TG 335/1, 2020.12.17.
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2. melléklet a 48/2021. (XII. 21.) AM rendelethez

 1. A  40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:13 mezője helyébe a  következő 
mező lép:

(C 
CPVO előírás)

(13.) TP 151/2 Rev. 2., 2020.4.21.

 2. A  40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:18 mezője helyébe a  következő 
mező lép:

(C 

CPVO előírás)

(18.) TP 76/2 Rev. 2., 2020.4.21.

 3. A  40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:23 mezője helyébe a  következő 
mező lép:

(C 

CPVO előírás)

(23.) TP 104/2 Rev., 2020.4.21.

 4. A  40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:26 mezője helyébe a  következő 
mező lép:

(C 

CPVO előírás)

(26.) TP 184/2 Rev., 2020.3.6

 5. A  40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:30 mezője helyébe a  következő 
mező lép:

(C 

CPVO előírás)

(30.) TP 44/4 Rev. 4., 2020.4.21.

 6. A  40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat b:32 mezője helyébe a  következő 
mező lép:

(B 

Közismert elnevezés)

(32.) Tűzbab

 7. A  40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:34 mezője helyébe a  következő 
mező lép:

(C 

CPVO előírás)

(34.) TP 7/2 Rev. 3., 2020.3.6.
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 8. A  40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:35 mezője helyébe a  következő 
mező lép:

(C 

CPVO előírás)

(35.) TP 64/2 Rev. Corr., 2015.3.11.

 9. A  40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:37 mezője helyébe a  következő 
mező lép:

(C 

CPVO előírás)

(37.) TP 55/5 Rev. 3., 2020.3.6.

 10. A  40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:39 mezője helyébe a  következő 
mező lép:

(C

CPVO előírás)

(39.) TP 206/1, 2004.3.25.

 11. A  40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:41 mezője helyébe a  következő 
mező lép:

(C

CPVO előírás)

(41.) TP 294/1 Rev. 4., 2020.4.21.

Az emberi erőforrások minisztere 54/2021. (XII. 21.) EMMI rendelete
a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet módosításáról

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 
28.  § (3)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: 
NEFMI rendelet) az 1. §-át megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:
„1. A komplex minősítés, az egészségkárosodás és az egészségi állapot vizsgálata”

2. §  A NEFMI rendelet a következő 2. alcímmel egészül ki:
„2. Az állapotvizsgálat szakmai szabályai
6/A.  § Az Mmtv. 33/b.  § (2)  bekezdésében meghatározott eljárásban az  állapotvizsgálat (a továbbiakban: 
állapotvizsgálat) során az 1. alcímben foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni.
6/b. § (1) Az állapotvizsgálat során az orvosszakértő szakkérdésként vizsgálja, hogy a kérelmezőnél az Mmtv. 33/A. § 
(1)  bekezdése szerinti felülvizsgálat időpontjában a  2012. január 1-jét közvetlenül megelőző fizikai állapothoz 
képest tényleges javulás következett-e be (a továbbiakban: fizikai állapotjavulás).
(2) Az  állapotvizsgálat során az  orvosszakértő a  rendelkezésre álló iratok alapján alakítja ki a  6/D.  § szerinti 
állásfoglalását. Az állapotvizsgálat során a következő iratok vehetők figyelembe:
a) a rehabilitációs hatóság, illetve jogelődje által kiadott szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás és határozat,
b) a rehabilitációs hatóságnál rendelkezésre álló, a kérelmező egészségi állapotával kapcsolatos adat és egyéb irat,
c) a kérelmező egészségi állapotára, gyógykezelésére, rehabilitációjára vonatkozó, az  Mmtv. 33/b.  § 
(2) bekezdésében meghatározott kérelemhez csatolt orvosi dokumentáció vagy egyéb irat,
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d) a kérelmező az Mmtv. 33/b. § (2) bekezdésében meghatározott kérelem benyújtása során tett nyilatkozata.
6/C. § (1) Az állapotvizsgálat során az orvosszakértő megvizsgálja, hogy
a) a fizikai állapotjavulás ténye megfelelően dokumentált-e,
b) a rendelkezésre álló irat, valamint az  esetleges későbbi felülvizsgálat, illetve az  alapjául szolgáló egészségügyi 
dokumentáció alátámasztja-e a fizikai állapotjavulást,
c) kialakult-e az életminőséget hátrányosan befolyásoló anatómiai vagy funkcionális károsodás,
d) a szervezet anatómiai vagy funkcionális károsodása mellett az  egyén képességei, tevékenysége és társadalmi 
részvétele mennyiben változott,
e) az orvosi rehabilitáció és gyógykezelés mennyire volt eredményes, és
f ) az esetlegesen megjelenő új betegség mely időpontban alakult ki.
(2) Az  orvosszakértő az  állapotvizsgálat során az  (1)  bekezdés d) és e)  pontjában foglaltakról véleményt kérhet 
a foglalkozási rehabilitációs szakértőtől és a szociális szakértőtől.
6/D. § Az orvosszakértő az állapotvizsgálat során indokolással ellátva állást foglal arról, hogy
a) a kérelmező fizikai állapotában tényleges javulás nem következett be,
b) a kérelmező fizikai állapotában tényleges javulás bekövetkezett vagy
c) a fizikai állapotjavulás ténye nem bizonyítható.”

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

Az igazságügyi miniszter 17/2021. (XII. 21.) IM rendelete
Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete külképviseleti besorolásáról, valamint a tartós 
külszolgálatot teljesítők deviza-alapilletménye, költségtérítése és az állandó képviseleti devizapótlék 
kiszámításának részletes szabályairól szóló 28/2019. (XII. 20.) IM rendelet módosításáról

A külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59.  § (3)  bekezdés c) és f )  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109.  § 5.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A  Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete külképviseleti besorolásáról, valamint a  tartós 
külszolgálatot teljesítők deviza-alapilletménye, költségtérítése és az állandó képviseleti devizapótlék kiszámításának 
részletes szabályairól szóló 28/2019. (XII. 20.) IM rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény szerinti, az  Egyesült Nemzetek 
Szervezete által közzétett szorzószámok figyelembevételével megállapított deviza-alapilletmény összege 
473 440 Ft.”

2. §  Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Varga Judit s. k.,
  igazságügyi miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Köztársasági elnök 617/2021. (XII. 21.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f )  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011.  évi CCII.  törvény 18.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök 
előterjesztésére –

Magyarország és az  Apostoli Szentszék közötti diplomáciai kapcsolatok erősítése érdekében végzett szolgálata, 
valamint Ferenc pápa magyarországi látogatásának előkészítését segítő tevékenysége elismeréseként
Michael August Blume alessanói címzetes érsek, az Apostoli Szentszék Magyarországra akkreditált nunciusa részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND 
középkeresztje a csillaggal 
polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

budapest, 2021. december 3.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

budapest, 2021. december 6.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/05330-2/2021.

A köztársasági elnök 618/2021. (XII. 21.) 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 – lemondására tekintettel 
dr. Vadász Viktort 2021. december 31-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

budapest, 2021. december 13.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05422-2/2021.
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A köztársasági elnök 619/2021. (XII. 21.) 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 Velősyné dr. Péteri Zsuzsannát 2022. június 3-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

budapest, 2021. december 13.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05422-3/2021.

A köztársasági elnök 620/2021. (XII. 21.) 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. Fecz Józsefet 2022. július 5-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

budapest, 2021. december 13.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05422-4/2021.

A köztársasági elnök 621/2021. (XII. 21.) 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. Fekete Magdolnát 2022. július 9-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

budapest, 2021. december 13.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05422-5/2021.
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A köztársasági elnök 622/2021. (XII. 21.) 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 Győriné dr. Hollósi Laurát 2022. július 9-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

budapest, 2021. december 13.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05422-6/2021.

A köztársasági elnök 623/2021. (XII. 21.) 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. Veszprémy Zoltánt 2022. július 24-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

budapest, 2021. december 13.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05422-7/2021.

A köztársasági elnök 624/2021. (XII. 21.) 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. Etl-Nagy Ildikót 
a 2022. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

budapest, 2021. december 13.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05422-8/2021.
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A köztársasági elnök 625/2021. (XII. 21.) 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. Havasiné 
dr. Kulcsár Petrát a 2022. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

budapest, 2021. december 13.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05422-9/2021.

A köztársasági elnök 626/2021. (XII. 21.) 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. Cogoi Róbertet 
2022. január 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

budapest, 2021. december 13.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05422-10/2021.

A köztársasági elnök 627/2021. (XII. 21.) 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 – Fazakasné dr. Németh 
Mónikát 2022. január 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

budapest, 2021. december 13.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05422-11/2021.
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A köztársasági elnök 628/2021. (XII. 21.) 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. Forstner Viktóriát 
2022. január 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

budapest, 2021. december 13.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05422-12/2021.

A köztársasági elnök 629/2021. (XII. 21.) 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. Galla Éva Piroskát 
2022. január 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

budapest, 2021. december 13.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05422-13/2021.

A köztársasági elnök 630/2021. (XII. 21.) 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. Kun Annamáriát 
2022. január 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

budapest, 2021. december 13.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05422-14/2021.
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A köztársasági elnök 631/2021. (XII. 21.) 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. Sütő Krisztina 
Erikát 2022. január 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

budapest, 2021. december 13.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05422-15/2021.

A köztársasági elnök 632/2021. (XII. 21.) 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. Szántó Adrienn 
Máriát 2022. január 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

budapest, 2021. december 13.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05422-16/2021.

A Kormány 1938/2021. (XII. 21.) Korm. határozata
a Bangladesi Népi Köztársaság részére történő COVID–19 vakcina adományozásáról

A Kormány a koronavírus-világjárvány következtében előállt járványügyi helyzetet szem előtt tartva
 1. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a  továbbiakban: Vtv.) 36. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakra 

figyelemmel, a Vtv. 36. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva dönt az állam tulajdonában álló, 530 200 adag 
AstraZeneca COVID–19 Vaxzevria vakcina (a  továbbiakban együtt: vagyonelemek) ingyenes tulajdonba adásáról 
a bangladesi Népi Köztársaság részére;

 2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy – a  Nemzeti Népegészségügyi Központ bevonásával – 
gondoskodjon a vagyonelemeknek az 1. pontban meghatározott célból történő rendelkezésre bocsátásáról;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: az e kormányhatározat közzétételét követő 30 napon belül

 3. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy vegye fel a  kapcsolatot a  bangladesi Népi Köztársaság kijelölt 
képviselőjével, ezt követően – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon a  2.  pont szerint 
rendelkezésre bocsátott vagyonelemek 1. pont szerinti átadásának végrehajtásáról.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: az e kormányhatározat közzétételét követő 30 napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1939/2021. (XII. 21.) Korm. határozata
a komplex közútfelújítási és -fejlesztési feladatok 2022–2025. évi előkészítése érdekében szükséges 
intézkedésekről

 1.  A Kormány egyetért további komplex közútfelújítási és -fejlesztési feladatok előkészítésével.
 2.  A  Kormány felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a  komplex 

közútfelújítási és -fejlesztési feladatok előkészítéséről.
Felelős:  innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:  folyamatos

 3.  A Kormány a komplex közútfejlesztési feladatok előkészítése érdekében
a) felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával –  

gondoskodjon összesen 2 927 202 870 forint többletforrás biztosításáról az alábbi ütemezéssel:
aa) a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1.  melléklet  

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet térségi közúti beruházásokat finanszírozó jogcíme javára  
1 640 559 870 forint,

ab) a  2023. évi központi költségvetés térségi közúti beruházásokat finanszírozó előirányzatán  
600 300 000 forint,

ac) a  2024. évi központi költségvetés térségi közúti beruházásokat finanszírozó előirányzatán  
416 208 000 forint,

ad) a  2025. évi központi költségvetés térségi közúti beruházásokat finanszírozó előirányzatán  
270 135 000 forint;

Felelős:  pénzügyminiszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:  az  aa)  pont tekintetében legkésőbb a  2022. évi központi költségvetés végrehajtása során,  

a felmerülés ütemében
 az ab)–ad) pontok tekintetében az adott évi költségvetés tervezése során

b) felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a NIF Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársasággal támogatási jogviszony létrehozásáról.
Felelős:  innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:  azonnal

 4.  A Kormány a komplex közútfelújítási feladatok 2022. évi előkészítése érdekében
a) felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – 

a  komplex közútútfelújítási feladatok előkészítésének finanszírozása érdekében gondoskodjon összesen 
9 210 436 562 forint többletforrás biztosításáról a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 
2021. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet országos közúthálózat felújítását 
finanszírozó előirányzata javára;
Felelős: pénzügyminiszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

b) felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy kössön támogatási szerződést  
a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

 5.  A Kormány
a) Komárom helyi közúti infrastruktúrafejlesztés előkészítése érdekében felhívja a  pénzügyminisztert,  

hogy a  belügyminiszter bevonásával gondoskodjon összesen 73 036 500 forint többletforrás biztosításáról 
a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1.  melléklet IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezet javára;
Felelős: pénzügyminiszter
 belügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében
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b) egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter az  a)  alpontban meghatározott projektelem előkészítésének 
finanszírozása érdekében támogatási jogviszonyt létesítsen Komárom Város Önkormányzatával.
Felelős: belügyminiszter
Határidő: az a) alpont szerinti feladat végrehajtását követően azonnal

 6.  A  térségi közúti beruházásokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról szóló 1668/2021. (IX. 28.) Korm. határozat  
(a továbbiakban: Korm. határozat) 1. pontja a következő e) alponttal egészül ki:
(A Kormány – tekintettel)
„e) a  komplex közútfelújítási és -fejlesztési feladatok 2022–2025. évi előkészítése érdekében szükséges 
intézkedésekről szóló 1939/2021. (XII. 21.) Korm. határozat 3. pontjában foglalt közútfejlesztésekre”
[– (a továbbiakban együtt: kormányhatározatok) a következőkről dönt.]

 7.  A Korm. határozat 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 8.  A  közúti felújításokra vonatkozó kiemelt társadalmi igények megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről 

szóló 1744/2020. (XI. 11.) Korm. határozat a következő 7. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„7. az Áht. 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a központi költségvetés XVII. Innovációs és 
Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím 
terhére vállalható kötelezettségek mértékét a 2022. évre 255 970 933 066 forintban állapítja meg.”

 9.  A  közúti felújításokra vonatkozó kiemelt társadalmi igények megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről 
szóló 1744/2020. (XI. 11.) Korm. határozat 2. és 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„2. egyetért azzal, hogy a közúti felújításokra vonatkozó kiemelt társadalmi igények megvalósításának finanszírozása 
érdekében összesen 170 971 394 739 forint központi költségvetési forrás kerüljön biztosításra az  alábbi, 
költségvetési évek szerinti bontásban:
a) a 2020. évben 14 298 284 785 forint,
b) a 2021. évben 48 585 660 171 forint,
c) a 2022. évben 108 087 449 783 forint;
3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – a  közúti 
felújításokra vonatkozó kiemelt társadalmi igények megvalósításának finanszírozása érdekében gondoskodjon 
a  Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a  Központi Maradványelszámolási Alapból, a  Járvány Elleni 
Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1856/2020. (XI. 26.) Korm. határozat részeként 2020-ban e  célra 
már biztosított 14 298 284 785 forinton, a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi  
XC. törvény módosításáról szóló 2021. évi XLIV. törvény részeként 2021-ben e  célra már biztosított  
30 000 000 000 forinton, valamint a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a  Gazdaság-
újraindítási programok előirányzatból, a  Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek 
közötti előirányzat-átcsoportosításról, előirányzat-túllépés engedélyezéséről, címrendi kiegészítésről, 
kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről és kormányhatározat módosításáról szóló  
1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat részeként 2021-ben e célra már biztosított 18 585 660 171 forinton túl a 2022. évben 
szükséges 108 087 449 783 forint többletforrás biztosításáról a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló  
2021. évi XC. törvény 1.  melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím javára;

Felelős:  pénzügyminiszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:  a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében”

 10.  Az  Esztergom, 1111. jelű összekötő út 35+032 – 35+394 km szelvények közötti szakaszának kiemelt társadalmi 
igényként jelentkező átépítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1582/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat 3. pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával  – 
az 1. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében gondoskodjon a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból, a  Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a  Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka 
előirányzatból, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, előirányzat-túllépés engedélyezéséről, címrendi 
kiegészítésről, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről és kormányhatározat 
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módosításáról szóló 1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat részeként 2021-ben e  célra már biztosított 100 000 000 
forinton túl
a) a 2022. évben 1 000 000 000 forint többletforrás biztosításáról a  Magyarország 2022. évi központi 

költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet országos 
közúthálózat felújítását finanszírozó előirányzata javára,

b) a 2023. évben 388 524 390 forint forrás rendelkezésre állásáról a  2023. évi központi költségvetés  
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet országos közúthálózat felújítását finanszírozó előirányzata javára;
Felelős:  pénzügyminiszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:  az  a)  alpont tekintetében a  2022. évi központi költségvetés végrehajtása során, a  felmerülés 

ütemében
 a b) alpont tekintetében a 2023. évi központi költségvetés tervezése során”

 11.  A  37. számú Felsőzsolca–Sátoraljaújhely másodrendű főút – 3838. bodrogkeresztúr–Tokaj összekötő út 
csatlakozásánál körforgalmú csomópont építése és a  3621. jelű Tokaj–Taktaharkány összekötő út felújítása 
érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1711/2021. (X. 8.) Korm. határozat 2.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(A Kormány)
„2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – 
a  Felújítás előkészítési és megvalósítási feladatainak finanszírozása érdekében gondoskodjon a  2022. évben  
3 446 535 004 forint többletforrás biztosításáról a  Magyarország 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi 
XC.  törvény (a továbbiakban: Kktv.) 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet országos közúthálózat 
felújítását finanszírozó előirányzata javára;

Felelős:  pénzügyminiszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:  a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében”

 12.  A  2022. évi magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges 
többletforrás biztosításáról, valamint a  kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról szóló 1110/2021. (III. 10.) 
Korm. határozat 1. pont i) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány a 2022. évi magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság sikeres megrendezése 
érdekében)
„i) felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  h)  alpontban foglaltak megvalósítása érdekében – a  nemzeti vagyon 
kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter, a  Miniszterelnökséget vezető miniszter és az  innovációért és 
technológiáért felelős miniszter bevonásával – gondoskodjon a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból, a  Központi Maradványelszámolási Alapból, a  Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, 
fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok végrehajtása 
során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1755/2021. (X. 27.)  
Korm. határozat részeként 2021-ben e  célra már biztosított 180 000 000 forinton túl a  2022. évben legfeljebb 
3 015 000 000 forint többletforrás biztosításáról a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló  
2021. évi XC. törvény 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet országos közúthálózat felújítását 
finanszírozó előirányzata javára;

Felelős:  pénzügyminiszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
 nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:  a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1939/2021. (XII. 21.) Korm. határozathoz

A Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 6. sorral egészül ki:

(A B C D E F G H I

1. Kapcsolódó kormányhatározat száma 
2021. évi 

költségvetési év

2022. évi 

költségvetési év

2023. évi 

költségvetési év

2024. évi 

költségvetési év

2025. évi 

költségvetési év

2026. évi 

költségvetési év

2027. évi 

költségvetési év
Összesen)

6.
1939/2021. (XII. 21.)  

Korm. határozat 3. pontja
0 3 004 740 000    600 000 000    416 000 000    270 000 000    0 0 4 290 740 000
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A Kormány 1940/2021. (XII. 21.) Korm. határozata
az országos közúthálózat felújítása előirányzaton szükséges kötelezettségvállalásokról

A Kormány – tekintettel
a) komplex közútfelújítási és -fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1820/2021.  
 (XI. 25.) Korm. határozatra;
b) a komplex közútfelújítási és -fejlesztési feladatok 2022–2025. évi előkészítése érdekében szükséges intézkedésekről  
 szóló 1939/2021. (XII. 21.) Korm. határozatra;
c) a 2022. évi magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges  
 többletforrás biztosításáról, valamint a  kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról szóló 1110/2021. (III. 10.)  
 Korm. határozatra;
d) az Esztergom, 1111. jelű összekötő út 35+032 – 35+394 km szelvények közötti szakaszának kiemelt társadalmi  
 igényként jelentkező átépítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1582/2021. (VIII. 11.)  Korm. határozatra;
e) a 37. számú Felsőzsolca–Sátoraljaújhely másodrendű főút – 3838. bodrogkeresztúr–Tokaj összekötő út csatlakozásánál  
 körforgalmú csomópont építése és a  3621. jelű Tokaj–Taktaharkány összekötő út felújítása érdekében szükséges  
 intézkedésekről szóló 1711/2021. (X. 8.) Korm. határozatra
(a továbbiakban együtt: kormányhatározatok) –
 1.  az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 36.  § (4c)  bekezdés a)  pontjában 

biztosított jogkörében eljárva a központi költségvetés XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok 
alcím, 1. Közlekedési fejlesztések jogcímcsoport, 7. Országos közúthálózat felújítása jogcím terhére vállalható 
kötelezettségek mértékét
a) 2022-ben az 1. melléklet szerinti táblázat C oszlopának összegében,
b) 2023-ban az 1. melléklet szerinti táblázat D oszlopának összegében
állapítja meg;

 2.  az  Áht. 36.  § (4b)  pontjában biztosított jogkörében eljárva előzetesen jóváhagyja, hogy az  innovációért és 
technológiáért felelős miniszter a  kormányhatározatokban szereplő felújítások végrehajtása érdekében legfeljebb 
az 1. melléklet szerinti táblázat E oszlopának összegében kötelezettséget vállaljon;

 3.  visszavonja
a) az  Esztergom, 1111. jelű összekötő út 35+032 – 35+394 km szelvények közötti szakaszának kiemelt 

társadalmi igényként jelentkező átépítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1582/2021. (VIII. 11.) 
Korm. határozat 5. pontját,

b) a  37. számú Felsőzsolca–Sátoraljaújhely másodrendű főút – 3838. bodrogkeresztúr–Tokaj összekötő út 
csatlakozásánál körforgalmú csomópont építése és a  3621. jelű Tokaj–Taktaharkány összekötő út felújítása 
érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1711/2021. (X. 8.) Korm. határozat 5. pontját,

c) a komplex közútfelújítási és -fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 
1820/2021. (XI. 25.) Korm. határozat 4. pont d) alpontját és 5. pontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1940/2021. (XII. 21.) Korm. határozathoz

A kötelezettségvállalás mértéke az Országos közúthálózat felújítása előirányzaton

A b C D E

Kapcsolódó kormányhatározat száma

2021. évi 

költségvetési év 

(forint)

2022. évi 

költségvetési év 

(forint)

2023. évi 

költségvetési év 

(forint)

Összesen (forint)

1. 1820/2021. (XI. 25.) Korm. határozat 6 858 142 094 1 143 000 000 8 001 142 094

2. 1939/2021. (XII. 21.) Korm. határozat 9 205 833 645 9 205 833 645

3.
1110/2021. (III. 10.) Korm. határozat 

1. pont i) alpontja
179 910 045 3 013 493 253 3 193 403 298

4. 1582/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat 99 950 025 999 500 250 388 330 225 1 487 780 475

5. 1711/2021. (X. 8.) Korm. határozat 3 444 812 598 3 444 812 598

A Kormány 1941/2021. (XII. 21.) Korm. határozata
a budapesti agglomeráció közlekedési módváltását elősegítő elővárosi vasútállomások és megállóhelyek 
elérhetőségének, valamint személygépjármű-parkoló és kerékpártároló létesítményeinek fejlesztéséről 
szóló 1652/2020. (X. 9.) Korm. határozat módosításáról

 1.  A  budapesti agglomeráció közlekedési módváltását elősegítő elővárosi vasútállomások és megállóhelyek 
elérhetőségének, valamint személygépjármű-parkoló és kerékpártároló létesítményeinek fejlesztéséről szóló  
1652/2020. (X. 9.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1652/2020. (X. 9.) Korm. határozat] 3. pont b) alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
[A Kormány
felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az  innovációért és technológiáért felelős miniszterrel 
együttműködve, a  BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: 
BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt.) útján – a  MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság és a  helyi autóbuszos közlekedést szervező vállalkozások, valamint az  érintett önkormányzatok 
bevonásával – gondoskodjon]
„b) a  2.  pont b)  alpontja szerinti kerékpárhálózat-fejlesztési stratégia és agglomerációs településekre lebontott 
döntés-előkészítő tanulmányok elkészítéséről;”

 2.  Az 1652/2020. (X. 9.) Korm. határozat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„4. egyetért a  3.  pontban foglalt feladatok ellátása érdekében a  2020–2021. években legfeljebb összesen  
1 708 315 687 forint központi költségvetési támogatás biztosításával a bFK budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt.  
részére;”

 3.  Az 1652/2020. (X. 9.) Korm. határozat a következő 5/A. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„5/A. egyetért azzal, hogy a  3.  pont szerinti feladatok megvalósításának fedezetére – az  5.  pontban biztosított  
forráson felül – 911 324 524 forint összeghatárig központi költségvetési támogatás kerüljön biztosításra 
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, 5. Fővárosi fejlesztések jogcímcsoporton rendelkezésre álló forrás terhére;”
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 4.  Az 1652/2020. (X. 9.) Korm. határozat a következő 6/A. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„6/A. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon – a  3.  pontban foglalt feladatok 
végrehajtása érdekében – a 6. pont szerinti támogatási jogviszony módosításáról az 5/A. pont szerinti forrás terhére 
legfeljebb 910 869 089 forint összegben;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: az 5/A. pontban meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal”

 5.  Az  1652/2020. (X. 9.) Korm. határozat 3.  pontjában a  „Határidő: 2022. december 31.” szövegrész helyébe  
a „Határidő: 2024. június 30.” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1942/2021. (XII. 21.) Korm. határozata
a közép-európai összehasonlító jogi tudományos együttműködés erősítését szolgáló professzori hálózat és 
junior képzési program további működtetéséről

A Kormány az  igazságügyi miniszter irányítása alatt álló Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet koordinálásával létrehozott 
közép-európai összehasonlító jogi tudományos együttműködés erősítését szolgáló professzori hálózat és junior képzési program 
Universitas Miskolcinensis Alapítvány általi további működtetése érdekében
 1. a V4+ Professzori Hálózat létrehozásáról és a  hozzá kapcsolódó V4+ Junior Program támogatásáról, valamint 

az ezekkel összefüggő intézkedésekről szóló 1694/2020. (X. 27.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1694/2020. (X. 27.) 
Korm. határozat]
a) 1.  pontjában foglaltaktól eltérően egyetért azzal, hogy a  közép-európai összehasonlító jogi tudományos 

együttműködés erősítését szolgáló professzori hálózat és junior képzési program koordinálását 
2022. január 1. napjától az Universitas Miskolcinensis Alapítvány a Miskolci Egyetem útján lássa el,

b) 3.  pontjában foglaltaktól eltérően felhívja a  pénzügyminisztert, hogy 2022. január 1. napjától – jelenleg 
a  Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet Titkárságának elhelyezését biztosító – 1054 budapest, báthory 
utca 12. szám alatti irodákban – a  Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) útján – 
gondoskodjon a Miskolci Egyetemnek az a) alpontban foglalt közfeladatot ellátó munkatársai elhelyezéséről, 
valamint a  működéshez szükséges munkakörnyezet biztosításáról, továbbá a  létesítmény-üzemeltetéssel 
összefüggő feladatok ellátásáról,
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2022. január 1.

c) 5.  pont b)  alpontjában foglaltaktól eltérően felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  igazságügyi miniszter 
bevonásával – gondoskodjon a  Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet részére a  közép-európai 
összehasonlító jogi tudományos együttműködés erősítését szolgáló professzori hálózat és junior képzési 
program feladatainak lezárásával kapcsolatosan felmerülő többletforrások biztosításáról;
Felelős: pénzügyminiszter 

igazságügyi miniszter
Határidő: a 2022. évben a felmerülés ütemében

 2. felhívja az igazságügyi minisztert az 1. pont c) alpontjában foglaltak szerint felmerülő többletforrások tekintetében 
kormány-előterjesztés előkészítésére és döntésre történő felterjesztésére;

Felelős: igazságügyi miniszter
Határidő: 2022. február 15.

 3. felkéri az  Universitas Miskolcinensis Alapítványt, hogy – a  Miskolci Egyetem útján – az  1.  pont b)  alpontjában 
foglalt feladatok finanszírozásáról, valamint a  KEF által nyújtott szolgáltatások igénybevételének rendjéről 
2022. január 31-ig kössön megállapodást a KEF-fel;
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 4. egyetért azzal, hogy a  Miskolci Egyetem – a  szervezeti egységeként működő Közép-európai Akadémia útján – 
az 1. pont a) alpontjában foglalt feladatainak megvalósítása során 2022. január 1. napjától jogosult a Közép-európai 
Professzori Hálózat és a Közép-európai Junior Program megnevezések magyar és idegen nyelvű használatára;

 5. egyetért azzal, hogy a  közép-európai összehasonlító jogi tudományos együttműködés erősítését szolgáló 
professzori hálózat és junior képzési programmal összefüggésben a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet kiadói 
tevékenysége keretében
a) 2021. december 31. napjáig alapított kiadványok kiadását 2022. március 15. napjától a  Miskolci Egyetem 

– a szervezeti egységeként működő Közép-európai Akadémia útján – végezze,
b) előállított és a  Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet által bárki számára ingyenesen hozzáférhetővé 

tett kiadványokat 2022. január 1. napjától a  Miskolci Egyetem is – a  szervezeti egységeként működő 
Közép-európai Akadémia útján – bárki számára ingyenesen hozzáférhetővé tegye;

 6. felkéri az  Universitas Miskolcinensis Alapítványt, hogy az  1.  pont a)  alpontjában foglalt feladatok 2022. január 1. 
napjával történő zökkenőmentes ellátása érdekében, különös tekintettel a 4. és 5. pontban foglalt tevékenységek 
szakmai részleteire – a  Miskolci Egyetem útján – 2022. január 15-ig kössön együttműködési megállapodást 
a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézettel;

 7. visszavonja
a) az 1694/2020. (X. 27.) Korm. határozat 2. pontját, 5. pont a) alpont ab)–ae) pontját és 6–9. pontját, valamint
b) a közép-európai összehasonlító jogi tudományos együttműködés erősítését szolgáló professzori hálózat 

és junior képzési program működéséhez szükséges irodai elhelyezés és munkakörnyezet üzemeltetési 
és infrastrukturális feltételeinek biztosításával összefüggő intézkedésekről szóló 1006/2021. (I. 20.) 
Korm. határozat 1–2. pontját, 3. pont b) alpontját, 4. pont b) alpontját és 5–6. pontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1943/2021. (XII. 21.) Korm. határozata
a XI. Miniszterelnökség és a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli 
646 717 400 forint egyszeri átcsoportosítását a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 
(a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok 
alcím, 29. Nemzeti Együttműködési Alap jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet

a) XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 2. bethlen Gábor Alap 
támogatása alcím, valamint

b) LXV. bethlen Gábor Alap fejezet, 5. Működtetési célú kifizetések cím
javára, az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: 2022. január 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1943/2021. (XII. 21.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai 
LXV. Bethlen Gábor Alap 

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

332995 29 Nemzeti Együttműködési Alap
K5 Egyéb működési célú kiadások -646 717 400

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
42 Alapok támogatása

263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 646 717 400

LXV. Bethlen Gábor Alap
379839 5 Működtetési célú kifizetések

K5 Egyéb működési célú kiadások 646 717 400
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 646 717 400

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

332995 29 Nemzeti Együttműködési Alap -646 717 400
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: 2022. január 15. 646 717 400 646 717 400

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Magyar Államkincstár 1 példány

T Á M O G A T Á S 
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A Kormány 1944/2021. (XII. 21.) Korm. határozata
a XV. Pénzügyminisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet, valamint a XII. Agrárminisztérium 
fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 16. és 18. §-ában meghatározott feladatok ellátásával összefüggésben, a Magyarország 
2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban:  Kvtv.) 1.  melléklet XV. Pénzügyminisztérium 
fejezet, 8. Magyar Államkincstár cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet

a) XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára 
72 435 600 forint,

b) XII. Agrárminisztérium fejezet, 2. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal cím javára 22 151 512 forint,
c) XII. Agrárminisztérium fejezet, 14. Nemzeti park igazgatóságok cím javára 7 500 000 forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
agrárminiszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1944/2021. (XII. 21.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
K3 Dologi kiadások 72 435 600

XII. Agrárminisztérium
004273 2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

K5 Egyéb működési célú kiadások 22 151 512
271134 14

K1 Személyi juttatások 3 159 561
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 540 439
K3 Dologi kiadások 3 800 000

XV. Pénzügyminisztérium
237287 8 Magyar Államkincstár

K5 Egyéb működési célú kiadások -102 087 112

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

XI. Miniszterelnökség
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 72 435 600

XII. Agrárminisztérium
004273 2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 22 151 512
271134 14 7 500 000

XV. Pénzügyminisztérium
237287 8 Magyar Államkincstár -102 087 112

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év

Magyar Államkincstár  1 példány időarányos
teljesítésarányos   
egyéb: azonnal 102 087 112  102 087 112

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Nemzeti park igazgatóságok

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Nemzeti park igazgatóságok

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
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A Kormány 1945/2021. (XII. 21.) Korm. határozata
az egyes önkormányzati fenntartású színházak közös működtetéséről szóló  
1150/2020. (IV. 10.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány a  Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről a  Csokonai Színház és a  Vojtina bábszínház 
közös működtetésének, a  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről a  Ciróka bábszínház közös 
működtetésének, valamint a  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről a  bartók Kamaraszínház 
és Művészetek Háza (a  továbbiakban együtt: Színházak) közös működtetésének meghosszabbítása tárgyában 
az  előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi  
XCIX. törvény (a  továbbiakban: Emtv.) 16.  § (4)  bekezdése szerint benyújtott kérelmet megvizsgálta, és az  Emtv. 
16.  § (5)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva egyetért a  Színházak közös működtetésének  
2024. december 31. napjáig történő meghosszabbításával.

 2. Az egyes önkormányzati fenntartású színházak közös működtetéséről szóló 1150/2020. (IV. 10.) Korm. határozat 
1. mellékletében foglalt táblázat 3., 4., 25., 27. sorában a „2021. december 31.” szövegrész helyébe a „2024. december 31.” 
szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1946/2021. (XII. 21.) Korm. határozata
a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló Biatorbágyi 
Általános Iskola beruházáshoz szükséges forrás biztosításáról szóló 1578/2019. (X. 15.) Korm. határozat 
módosításáról

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló biatorbágyi Általános 
Iskola beruházáshoz szükséges forrás biztosításáról szóló 1578/2019. (X. 15.) Korm. határozat a  következő 10. és 
11. ponttal egészül ki:
[A Kormány a  Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében a  Biatorbágyi Általános 
Iskola beruházás megvalósításáról szóló 1927/2017. (XII. 8.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében]
„10. egyetért a  beruházás megvalósításához kapcsolódó, az  annak rendeltetésszerű használatához szükséges 
ingóságok beruházási Ügynökség általi beszerzésével;
11. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 
a  10.  ponti szerinti feladat végrehajtása érdekében gondoskodjon 477 648 607 forint rendelkezésre állásáról 
a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-
újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési beruházások cím,  
4. A beruházási Ügynökség tevékenységéhez kapcsolódó egyéb kiadások alcímen.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1947/2021. (XII. 21.) Korm. határozata
az emberi erőforrások miniszterének feladatkörébe tartozó egyes kulturális és sport tárgyú 
kormányhatározatok módosításáról

 1. A Modern Városok Program keretében a  veszprémi Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark további 
fejlesztéséhez és bővítéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1573/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat
a) 5.  pontjában az „az emberi erőforrások minisztere és a  Miniszterelnökséget vezető miniszter” szövegrész 

helyébe az „a Miniszterelnökséget vezető miniszter” szöveg, a „Felelős: pénzügyminiszter emberi erőforrások 
minisztere” szövegrész helyébe a „Felelős: pénzügyminiszter” szöveg lép,

b) a következő 5a. ponttal egészül ki:
 [A Kormány – figyelemmel a  Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti 

együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat  
(a továbbiakban: Korm. határozat) 3. pont b) alpontjában foglaltakra –]

 „5a. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával –
gondoskodjon az 5. pont alapján rendelkezésre álló

 a) 2022. évi forrásnak a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény  
(a továbbiakban: 2022. évi Kvtv.) 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 8. Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok alcím,  
4. Kulturális beruházások és fejlesztések támogatása jogcímcsoport javára,

 b) 2023. évi forrásnak az adott évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében
 történő biztosításáról.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követő 60 napon belül”

c) 6.  pont a)  alpontjában az  „a 2022. évi központi költségvetés XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet” 
szövegrész helyébe a „2022. évi Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 8. Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok 
alcím, 4. Kulturális beruházások és fejlesztések támogatása jogcímcsoport” szöveg lép,

d) 6.  pont b)  alpontjában a  „XI. Miniszterelnökség fejezet” szövegrész helyébe a  „XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezet” szöveg lép.

 2.  A  Kormány úgy határoz, hogy a  kisújszállási sportcsarnok beruházás előkészítésének támogatásáról szóló 
1766/2020. (XI. 11.) Korm. határozat
a) 1.  pontja szerinti beruházás a  Kisújszállás belterület 31, 32, 38/2, 39, 40/1, 40/2 és 2213 helyrajzi számú 

ingatlanoktól eltérően a Kisújszállás belterület 31, 32 és 2213 helyrajzi számú ingatlanokon valósuljon meg,
b) 3.  pontja szerinti beruházás-előkészítés a  kisújszállási sportcsarnok és tanuszoda helyett a  kisújszállási 

sportcsarnok és uszoda tervezésére irányulóan valósuljon meg,
c) 7.  pontja szerinti előterjesztés a  sportcsarnok és tanuszoda kialakítása helyett a  sportcsarnok és uszoda 

kialakítására vonatkozzon.
 3.  A  Kormány úgy határoz, hogy a  nagyvarsányi tanuszoda beruházás előkészítésének folytatásával kapcsolatos 

intézkedésekről szóló 1473/2021. (VII. 15.) Korm. határozat 1.  pontja szerinti beruházás a  Nagyvarsány belterület  
208 helyrajzi számú ingatlantól eltérően a Nagyvarsány belterület 208/3 helyrajzi számú ingatlanon valósul meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1948/2021. (XII. 21.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Visegrádi Szabadalmi Intézet közötti Székhely-megállapodás szövegének 
végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarország Kormánya és a  Visegrádi Szabadalmi Intézet közötti Székhely-megállapodás 

(a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza az  innovációért és technológiáért felelős minisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Megállapodás 

bemutatott szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges 

meghatalmazási okiratot adja ki;
 4. elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges 

megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány 
az innovációért és technológiáért felelős minisztert jelöli ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 86/2021. (XII. 21.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Kína–Európa gyorsvasúti 
együttműködés elmélyítéséről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
az innovációért és technológiáért felelős miniszter és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya és a  Kínai Népköztársaság Kormánya között a  Kína–Európa gyorsvasúti 

együttműködés elmélyítéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) létrehozásával;
 2. felhatalmazom az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – az  érintett miniszterekkel 

egyetértésben – a tárgyaláson részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom az  innovációért és technológiáért felelős minisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy 

a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 5. felhívom az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, az  igazságügyi minisztert, valamint a  külgazdasági 

és külügyminisztert, hogy a  megállapodás létrehozását követően a  megállapodás szövegének végleges 
megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 87/2021. (XII. 21.) ME határozata
főiskolai rektor megbízásáról

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37.  § (8)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva 
– az innovációért és technológiáért felelős miniszternek a fenntartó kezdeményezésére tett előterjesztésére –

a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán
dr. Véghseő Tamás főiskolai tanárt

– a 2022. január 4-étől 2027. január 3-áig terjedő időtartamra –

a rektori teendők ellátásával ismételten megbízom.

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


	A Kormány 741/2021. (XII. 21.) Korm. rendelete
	a veszélyhelyzetre tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2021. évi eltérő alkalmazásáról
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	A Kormány 743/2021. (XII. 21.) Korm. rendelete
	az EHF EURO 2022 férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezésére vonatkozó eltérő szabályokról
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	a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli intézkedésekről szóló 548/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 749/2021. (XII. 21.) Korm. rendelete
	a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 
307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 750/2021. (XII. 21.) Korm. rendelete
	a nemzetközi sportszövetség alapításához szükséges miniszteri támogató nyilatkozat kiadására irányuló eljárás részletes szabályairól szóló 294/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 751/2021. (XII. 21.) Korm. rendelete
	a DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%-os üzletrészének 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

	A Kormány 752/2021. (XII. 21.) Korm. rendelete
	az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvá
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	a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet módosításáról

	Az igazságügyi miniszter 17/2021. (XII. 21.) IM rendelete
	Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete külképviseleti besorolásáról, valamint a tartós külszolgálatot teljesítők deviza-alapilletménye, költségtérítése és az állandó képviseleti devizapótlék kiszámításának részletes szabályairól szóló 28/2

	A Köztársasági elnök 617/2021. (XII. 21.) KE határozata
	kitüntetés adományozásáról

	A köztársasági elnök 618/2021. (XII. 21.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 619/2021. (XII. 21.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 620/2021. (XII. 21.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 621/2021. (XII. 21.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 622/2021. (XII. 21.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 623/2021. (XII. 21.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 624/2021. (XII. 21.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 625/2021. (XII. 21.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 626/2021. (XII. 21.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 627/2021. (XII. 21.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 628/2021. (XII. 21.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 629/2021. (XII. 21.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 630/2021. (XII. 21.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 631/2021. (XII. 21.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 632/2021. (XII. 21.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A Kormány 1938/2021. (XII. 21.) Korm. határozata
	a Bangladesi Népi Köztársaság részére történő COVID–19 vakcina adományozásáról

	A Kormány 1939/2021. (XII. 21.) Korm. határozata
	a komplex közútfelújítási és -fejlesztési feladatok 2022–2025. évi előkészítése érdekében szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1940/2021. (XII. 21.) Korm. határozata
	az országos közúthálózat felújítása előirányzaton szükséges kötelezettségvállalásokról

	A Kormány 1941/2021. (XII. 21.) Korm. határozata
	a budapesti agglomeráció közlekedési módváltását elősegítő elővárosi vasútállomások és megállóhelyek elérhetőségének, valamint személygépjármű-parkoló és kerékpártároló létesítményeinek fejlesztéséről szóló 1652/2020. (X. 9.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1942/2021. (XII. 21.) Korm. határozata
	a közép-európai összehasonlító jogi tudományos együttműködés erősítését szolgáló professzori hálózat és junior képzési program további működtetéséről

	A Kormány 1943/2021. (XII. 21.) Korm. határozata
	a XI. Miniszterelnökség és a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1944/2021. (XII. 21.) Korm. határozata
	a XV. Pénzügyminisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet, valamint a XII. Agrárminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1945/2021. (XII. 21.) Korm. határozata
	az egyes önkormányzati fenntartású színházak közös működtetéséről szóló 
1150/2020. (IV. 10.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1946/2021. (XII. 21.) Korm. határozata
	a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló Biatorbágyi Általános Iskola beruházáshoz szükséges forrás biztosításáról szóló 1578/2019. (X. 15.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1947/2021. (XII. 21.) Korm. határozata
	az emberi erőforrások miniszterének feladatkörébe tartozó egyes kulturális és sport tárgyú kormányhatározatok módosításáról

	A Kormány 1948/2021. (XII. 21.) Korm. határozata
	a Magyarország Kormánya és a Visegrádi Szabadalmi Intézet közötti Székhely-megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

	A miniszterelnök 86/2021. (XII. 21.) ME határozata
	a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Kína–Európa gyorsvasúti együttműködés elmélyítéséről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

	A miniszterelnök 87/2021. (XII. 21.) ME határozata
	főiskolai rektor megbízásáról
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