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III. Kormányrendeletek

A Kormány 140/2021. (III. 24.) Korm. rendelete
egyes kulturális finanszírozási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti 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. § (1) bekezdésére,
a 4.  § 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. §  A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a  veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 
Korm.  rendelet szerinti veszélyhelyzet (a  továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt az  államháztartásról szóló 
2011.  évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) és a  Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993.  évi XXIII.  törvény 
(a továbbiakban: NKA tv.) rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) A  Nemzeti Kulturális Alap (a  továbbiakban: Alap) maradványa felhasználása tekintetében az  Áht. 86.  § 
(4)  bekezdésétől eltérően az  Alap költségvetési maradványa felhasználásának a  fejezetet irányító szerv általi 
engedélyezéséhez az  államháztartásért felelős miniszter hozzájárulása nem szükséges, a  veszélyhelyzet ideje 
alatt a  maradvány teljes összege felhasználható a  veszélyhelyzetből eredő, a  kulturális ágazatot érintő hátrányos 
következmények enyhítése érdekében kulturális támogatási célokra, a (2) bekezdés szerinti módon.

 (2) Az  NKA tv.-ben foglalt döntéshozatali rendtől eltérően a  Kormány egyedi döntésével meghatározhatja azokat 
a  támogatási célokat és kedvezményezetteket, amelyek támogatása céljából az  (1)  bekezdés szerinti maradvány 
felhasználható azzal, hogy a támogatási jogviszony létesítéséről az Alap kezelő szerve gondoskodik.

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti támogatások esetében – figyelemmel a  Kormány egyedi döntésében foglaltakra  – 
a  támogatás nyújtása részletes feltételeinek meghatározása, továbbá a  támogatott célok megvalósítása szakmai 
beszámolójának ellenőrzése érdekében a  kultúráért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) az  NKA tv. 2.  § 
(3) bekezdése szerinti ideiglenes szakmai kollégiumot hoz létre.

 (4) Az (1) bekezdés szerinti maradványnak a korábbi Nemzeti Kulturális Alap kollégiumi döntéssel, miniszteri döntéssel, 
Nemzeti Kulturális Alap pályázati kiírással vagy szerződéssel lekötött részének felhasználásáról az  NKA tv. szerinti 
érintett kollégium javaslatára a miniszter dönt.

 (5) Az (1) bekezdés szerinti összeg
a) terhére az  NKA tv. 7/B.  § (1)  bekezdésében foglaltaktól eltérően az  Alapból kulturális örökségvédelem alá 

nem eső, kulturális célú építési beruházás, felújítás is támogatható,
b) az  NKA tv. 7/C.  § (2)  bekezdésében foglalt működési támogatásra nem csak az  ágazati minisztérium 

irányítása, valamint felügyelete alá tartozó állami fenntartású intézmények számára nyújtható, hanem 
fenntartótól és működési formától függetlenül bármelyik kulturális szervezet részére, továbbá a  10%-os 
limitet meghaladóan is.

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

4. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021.  évi I.  törvény 
hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. május 23-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 141/2021. (III. 24.) Korm. rendelete
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló  
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény 101.  § (1)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X.  6.) 
Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 141/2021. (III. 24.) Korm. rendelethez
„2. számú melléklet a 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelethez

A keresetek, jövedelmek beszámítása során alkalmazandó valorizációs szorzószámok  
2021. január 1-je és december 31-e közötti időponttól megállapításra kerülő nyugellátások esetén

A B

1. Év Szorzószám

2. 1950. 411,364
3. 1951. 385,227
4. 1952. 303,157
5. 1953. 285,471
6. 1954. 260,659
7. 1955. 247,915
8. 1956. 229,175
9. 1957. 196,827

10. 1958. 192,481
11. 1959. 184,583
12. 1960. 180,288
13. 1961. 177,872
14. 1962. 173,556
15. 1963. 167,008
16. 1964. 161,685
17. 1965. 161,123
18. 1966. 153,497
19. 1967. 148,749
20. 1968. 145,642
21. 1969. 139,592
22. 1970. 131,004
23. 1971. 125,241
24. 1972. 118,826
25. 1973. 110,740
26. 1974. 102,823
27. 1975. 96,458
28. 1976. 92,040
29. 1977. 85,619
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30. 1978. 79,276
31. 1979. 75,358
32. 1980. 71,294
33. 1981. 66,943
34. 1982. 62,857
35. 1983. 60,150
36. 1984. 53,659
37. 1985. 49,093
38. 1986. 45,539
39. 1987. 41,934
40. 1988. 38,191
41. 1989. 32,670
42. 1990. 26,867
43. 1991. 21,408
44. 1992. 17,647
45. 1993. 14,995
46. 1994. 11,780
47. 1995. 10,461
48. 1996. 8,910
49. 1997. 7,181
50. 1998. 6,064
51. 1999. 5,381
52. 2000. 4,830
53. 2001. 4,157
54. 2002. 3,475
55. 2003. 3,042
56. 2004. 2,876
57. 2005. 2,613
58. 2006. 2,429
59. 2007. 2,357
60. 2008. 2,204
61. 2009. 2,164
62. 2010. 2,026
63. 2011. 1,904
64. 2012. 1,866
65. 2013. 1,778
66. 2014. 1,726
67. 2015. 1,655
68. 2016. 1,536
69. 2017. 1,360
70. 2018. 1,222
71. 2019. 1,097

                                ”
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A Kormány 142/2021. (III. 24.) Korm. rendelete
a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint a 2014–2020 közötti 
programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból 
származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 1. §-a a következő 
(1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  XVI. Fejezetet és az  1.  melléklet XIX. Fejezetét kell alkalmazni azoknak a  közbeszerzési eljárásoknak és 
szerződésmódosításoknak az  ellenőrzésére is, amelyek eredményeként megkötött vagy módosított szerződések 
részben vagy egészben a  2021–2027 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó 
támogatás terhére kerülnek elszámolásra.
(1b) A  XVI. Fejezet és az  1.  melléklet XIX. Fejezet utólagos ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni 
azoknak a  közbeszerzési eljárásoknak és szerződésmódosításoknak az  ellenőrzésére is, amelyek eredményeként 
megkötött vagy módosított szerződések részben vagy egészben a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz terhére 
kerülnek elszámolásra.
(1c) A XVI. Fejezetet és az 1. melléklet XIX. Fejezetét nem kell alkalmazni azoknak a közbeszerzési eljárásoknak és 
szerződésmódosításoknak az ellenőrzésére, amelyek eredményeként megkötött vagy módosított szerződések
a) a Menekültügyi és Migrációs Alap,
b) a Határigazgatási és Vízum Eszköz vagy
c) a Belső Biztonsági Alap
terhére kerülnek elszámolásra.”

2. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a következő 94/D. §-sal egészül ki:
„94/D. § (1) Ha a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés a 2021–2027 programozási időszakban 
az  egyes európai uniós alapokból származó támogatás vagy a  Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz terhére 
kerül elszámolásra, akkor e fejezet alkalmazásában
a) irányító hatóság alatt a  2014–2020 programozási időszakban szakmailag a  közbeszerzés tárgyának megfelelő 
irányító hatósági feladatokat ellátó szervezetet,
b) támogatást igénylő alatt a támogatási kérelmet benyújtani tervező szervezetet
is érteni kell.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben – e fejezet rendelkezéseitől eltérően – az irányító hatóság a támogathatósági és 
elszámolhatósági ellenőrzést a kifizetési igénylés ellenőrzése során végzi el.”

3. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a következő 201/ZA. §-sal egészül ki:
„201/ZA.  § A  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint a  2014–2020 közötti programozási 
időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások 
felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 142/2021. (III. 24.) Korm. rendelettel 
[a továbbiakban: 142/2021. (III. 24.) Korm. rendelet] megállapított 5. melléklet 3.12.4a. pontját a 142/2021. (III. 24.) 
Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

4. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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2. A 2014–2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és  
a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 
135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A 2014–2020 közötti programozási időszakban a  Belső Biztonsági Alapból és a  Menekültügyi, Migrációs és 
Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet 1.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„1.  § (1) E  rendelet hatálya a  2014–2020 közötti programozási időszakban a  Belső Biztonsági Alapból és 
a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználására terjed ki.
(2) E  rendeletet kell alkalmazni azoknak a  közbeszerzési eljárásoknak és szerződésmódosításoknak 
a  közbeszerzési-jogi ellenőrzésére is, amelyek eredményeként megkötött vagy módosított szerződések 
a 2021–2027 programozási időszakban
a) a Menekültügyi és Migrációs Alap,
b) a Határigazgatási és Vízum Eszköz vagy
c) a Belső Biztonsági Alap
terhére kerülnek elszámolásra.”

3. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 142/2021. (III. 24.) Korm. rendelethez

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklete a következő 3.12.4a. ponttal egészül ki:
„3.12.4a. Tőkebefektetés esetén a  céltársaságba befektetett összegre a  3.12.1. és 3.12.1a.  pont szerinti százalékos 
korlátokat nem kell alkalmazni.”
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 2/2021. (III. 24.) MEKH rendelete
a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés  
módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről,  
továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz 
rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 
8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási 
díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati 
díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról 
szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló  
11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet és a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak  
és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról

A  villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170.  § (5)  bekezdés 4.  pontjában, a  földgázellátásról szóló 2008. évi  
XL. törvény 133/A. § 11. pontjában, továbbá a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (5) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170.  § (5)  bekezdés 1., 2. és 9.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12.  § a) és i)  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés 
módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, 
továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz 
rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól 
szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint 
a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz 
rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.)  
MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő  
hatályba léptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosítása

1. § (1) A  rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a  teljesítés módjára vonatkozó 
követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással 
kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a  földgáz rendszerhasználati díjak, a  külön díjak és a  csatlakozási díjak 
meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön 
díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz 
rendszerhasználati díjak, a  külön díjak és a  csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH  rendelet 
módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 
11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R.) 8. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

 (2) Az R. 9. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (3) Az R. 11. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 (4) Az R. 25. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
 (5) Az R. 29. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
 (6) Az R. 30. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
 (7) Az R. 31. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
 (8) Az R. 37. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
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2. A villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási 
szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosítása

2. §  A  villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazásának szabályairól szóló 
10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet 1.  §-ában hatályát veszti az  „a 2017. január 1-jétől 2021. március 31-ig tartó 
árszabályozási ciklusban” szövegrész.

3. Záró rendelkezések

3. §  Ez a rendelet 2021. április 1-jén lép hatályba.

  Horváth Péter János s. k.,
  elnök

1–8. melléklet a 2/2021. (III. 24.) MEKH rendelethez*

* A MEKH rendelet 1–8. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_21_049_2MEKH_1_8melleklet.pdf fájlnév alatt található. A MEKH 
rendelet ezen részei jelen Magyar Közlöny 2004/1–2004/360. oldalait képezik.
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 13/2021. (III. 24.) EMMI rendelete
a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet és a kulturális intézményben 
foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat 
lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló  
39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet módosításáról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és a  közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény 100. § (3) bekezdés s) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 7. és 8.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet módosítása

1. §  A 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R1.) 1.  melléklete 
az 1. melléklet szerint módosul.

2. A kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, 
az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek 
módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet módosítása

2. §  A kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői 
pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) 
EMMI rendelet (a továbbiakban: R2.) 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézménye igazgatói munkaköre betöltésének feltétele az  5.  §-ban 
és a  6.  §-ban meghatározott eljárásrend szerinti pályázati eljárás lefolytatása, valamint az  1.  melléklet 10. sorában 
meghatározott követelményeknek való megfelelés.”

3. §  Az R2. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. §  Az R2.
a) 2. § 12. pontjában a „megfelelő középfokú szakképzettség” szövegrész helyébe a „megfelelő, a szakképzésről 

szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti oklevéllel igazolt szakma, érettségire épülő szakképesítés vagy 
a Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti 5. szintű szakképesítés” szöveg,

b) 3.  § (1)  bekezdésében a  „kulturális intézmény vezetője, valamint a  Magyar Nemzeti Levéltár megyei 
tagintézményének igazgatója (a továbbiakban együtt: intézményvezető)” szövegrész helyébe a „kulturális 
intézmény vezetője (a továbbiakban: intézményvezető)” szöveg,

c) 2.  mellékletében foglalt táblázat B:66 mezőjében a „szakirányú felsőfokú végzettség” szövegrész helyébe 
a „szakirányú felsőfokú végzettség vagy felsőfokú szakképesítés” szöveg

lép.
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3. Záró rendelkezések

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

6. §  E rendelet 3. és 4.  §-a a  szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló, 
2018. június 28-i (EU) 2018/958 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

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

1. melléklet a 13/2021. (III. 24.) EMMI rendelethez

 1.  Az R1. 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 20. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C

1. Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga Középszintű érettségi írásbeli vizsga Időpont)

20. filozófia filozófia 2021. május 19., 14.00

 2.  Az R1. 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 22. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C

1. Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga Középszintű érettségi írásbeli vizsga Időpont)

22.
mozgóképkultúra és médiaismeret, 
dráma

mozgóképkultúra és médiaismeret, 
dráma

2021. május 20., 14.00

2. melléklet a 13/2021. (III. 24.) EMMI rendelethez

Az R2. 2. mellékletében foglalt táblázat 117. sora helyébe a következő sor lép, és a táblázat a következő 118. sorral 
egészül ki:

(A B C D

1. Munkakör Végzettség követelmény Egyéb követelmény
Tudományos 

szakfeladatot elláthat)

117.
közönségkapcsolati 

szakember

felsőfokú végzettség vagy felsőfokú 
szakképesítés vagy szakirányú 

középfokú szakképzettség
nem

118. teremőr középfokú végzettség nem
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Az emberi erőforrások minisztere 14/2021. (III. 24.) EMMI rendelete
egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997.  évi CLIV.  törvény 247.  § (2)  bekezdés g)  pont ga)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 2.  alcím tekintetében az  egészségügyi alapellátásról szóló 2015.  évi CXXIII.  törvény 18.  § (2)  bekezdés d)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 
3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3.  alcím tekintetében az  egészségügyről szóló 1997.  évi CLIV.  törvény 247.  § (2)  bekezdés g)  pont gj)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 
3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4.  alcím tekintetében a  társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019.  évi 
CXXII.  törvény 96.  §-ában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 
60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosítása

1. §  Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) 
ESZCSM rendelet 9. § (7) bekezdésében az „az adott szakterület szakorvosa, egészségügyi szakdolgozója” szövegrész 
helyébe az „az adott szakterület szakorvosa, egészségügyi szakdolgozója és a  felsőfokú egészségügyi szakirányú 
szakképzettséggel rendelkező klinikai szakpszichológusa” szöveg lép.

2. A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet módosítása

2. §  A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet (a  továbbiakban: R1.) a  következő 6/A.  §-sal 
egészül ki:
„6/A. § A védőnői tevékenység szakmai irányításának támogatását a területileg illetékes kórházakban foglalkoztatott 
kollegiális védőnői mentorok végzik.”

3. §  Az R1. a következő 12. §-sal egészül ki:
„12.  § Az  egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 14/2021. 
(III. 24.) EMMI rendelettel megállapított 6/A.  § szerinti kollegiális védőnői mentorrendszert az  Országos Kórházi 
Főigazgatóság 2021. június 30-ig alakítja ki.”

3. Az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletéről szóló 16/2019. (VII. 30.) EMMI rendelet módosítása

4. §  Az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletéről szóló 16/2019. (VII. 30.) EMMI rendelet 9.  § (2)  bekezdés 
c)  pontjában az  „a városi kórháznál foglalkoztatott” szövegrész helyébe az  „a járási hivatalnál foglalkoztatott” 
szöveg lép.

4. A Magyarország területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás 
keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának, valamint az egészségügyi szolgáltatás 
biztosítására kötött megállapodás egyes szabályairól szóló 28/2020. (VIII. 19.) EMMI rendelet 
módosítása

5. §  A Magyarország területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a  társadalombiztosítás keretében nem jogosult 
személyek egészségügyi ellátásának, valamint az egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött megállapodás egyes 
szabályairól szóló 28/2020. (VIII. 19.) EMMI rendelet (a  továbbiakban: R2.) 3.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(2) A megállapodást kötni kívánó személy lakóhelye, tartózkodási helye vagy ezek hiányában szálláshelye szerinti 
fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) által elrendelt egészségügyi állapotfelmérést 
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a  megállapodást kötő személy lakóhelye, tartózkodási helye vagy ezek hiányában szálláshelye szerinti megyei 
kórház, a  fővárosban felnőttek esetében a  Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, kiskorú személyek esetében 
a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet jogosult elvégezni.”

6. §  Az R2. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  egészségügyi állapotfelmérést végző egészségügyi szolgáltató orvosa a  szakterületét illetően az  általa 
kiállított dokumentumban, leleten meghatározza azon, a  betegségek nemzetközi osztályozására szolgáló kódok 
szerinti betegségek listáját, amelyekre az  egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött megállapodás – mint 
a társadalombiztosítás szempontjából kizárt betegségekre – nem terjedhet ki.”

7. §  Az R2.
a) 4. § (1) bekezdésében az „a NEAK” szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,
b) 4. § (3) bekezdés a) pontjában a „határozatot” szövegrész helyébe a „végzést” szöveg,
c) 4. § (4) bekezdésében az „a (2) bekezdés szerinti vizsgálatokat, a kormányhivatal orvos szakértője az orvosi 

szakvéleményt” szövegrész helyébe az „a (2) bekezdés szerinti vizsgálatokat és azok eredményét” szöveg,
d) 7.  §-ában az „a TAJ kártyáját, a  személyazonossága igazolására alkalmas igazolványát” szövegrész helyébe 

az „a személyazonossága igazolására alkalmas hatósági igazolványát” szöveg
lép.

8. §  Hatályát veszti az R2. 6. § (1) bekezdése.

5. Záró rendelkezések

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

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



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 49. szám 2009

IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 131/2021. (III. 24.) KE határozata
államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés j)  pontja, valamint a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 
204.  §-a alapján – a  miniszterelnök javaslatára – megállapítom, hogy dr. Hajas Barnabásnak, az  Igazságügyi 
Minisztérium államtitkárának e megbízatása 2021. március 15-ei hatállyal megszűnt.

Budapest, 2021. március 22.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. március 23.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01331-2/2021.

A Kormány 1136/2021. (III. 24.) Korm. határozata
a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében és a Magyarország 2021. évi 
központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 4.  § (4)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva – figyelemmel a  veszélyhelyzet ideje alatt a  központi költségvetésre vonatkozó szabályoktól 
eltérő rendelkezésekről szóló 13/2021. (I. 22.) Korm. rendeletre – 8 451 213 750 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 2. Járvány elleni 
védekezési alap cím, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka alcím terhére, az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1136/2021. (III. 24.) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap

forintban

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

csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

002950 16 Nemzeti Népegészségügyi Központ
K3 Dologi kiadások 8 451 213 750

LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap
2 Járvány elleni védekezési alap

271734 1 Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka
K5 Egyéb működési célú kiadások -8 451 213 750

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

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

csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása

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

forintban

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

csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

002950 16 Nemzeti Népegészségügyi Központ 8 451 213 750

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: azonnal 8 451 213 750 8 451 213 750

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítás jogcíme
A módosítást elrendelő 

jogszabály/határozat számaKiemelt előirányzat 
neve

K I A D Á S O K 

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat számaKiemelt előirányzat

neve

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítás jogcíme
A módosítást elrendelő 

jogszabály/határozat számaKiemelt előirányzat
neve

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár  1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítás jogcíme
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A Kormány 1137/2021. (III. 24.) Korm. határozata
Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról  
és árufuvarozásról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról 

és árufuvarozásról szóló 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 14/2021. (III. 24.) ME határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között 
a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt 
Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott 
felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a belügyminiszter és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között 

a  közúti és a  vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény 
végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Módosító Megállapodás) 
létrehozásával;

 2. felhatalmazom a  belügyminisztert, hogy – az  érintett miniszterekkel egyetértésben – a  tárgyalásokon részt vevő 
személyeket kijelölje;

 3. felhatalmazom a  belügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások eredményeként előálló 
szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Módosító Megállapodás létrehozásához szükséges 
meghatalmazási okiratot adja ki;

 5. felhívom a  belügyminisztert és a  külgazdasági és külügyminisztert, valamint az  igazságügyi minisztert, hogy 
a  Módosító Megállapodás létrehozását követően a  Módosító Megállapodás szövegének végleges megállapítására 
való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  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.
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