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III. Kormányrendeletek

A Kormány 326/2021. (VI. 10.) Korm. rendelete
a méltányossági táppénz ellátásra vonatkozó veszélyhelyzeti különös szabályokról

A Kormány 
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  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 a  kötelező egészségbiztosítás 
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben foglaltaktól, illetve a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 
szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 31/B.  § (2)  bekezdésében 
foglaltaktól eltérően, ha a  keresőképtelenség igazolhatóan az  egészségügyi ellátás SARS-CoV2 járványhelyzethez 
kapcsolódó felfüggesztése okán egy éven túl is fennáll, a táppénz méltányosságból a veszélyhelyzet megszűnését 
követő legfeljebb hatodik hónap végéig folyósítható.

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

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

 (2) Ez  a  rendelet a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát 
veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 327/2021. (VI. 10.) Korm. rendelete
a SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárításában részt vevő foglalkoztatottakat 
megillető pótszabadságról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  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. § (1) E rendelet alkalmazásában foglalkoztatott
a) az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerinti jogviszonyban,
b) a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 

XLII. törvény szerinti jogviszonyban,
c) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény szerinti hivatásos vagy szerződéses jogviszonyban,
d) a  honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény szerinti honvédelmi alkalmazotti 

jogviszonyban,
e) a  szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál, illetve 

javítóintézetnél,
f ) a fővárosi és megyei kormányhivataloknál, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivataloknál
foglalkoztatott személy.

 (2) Ha a  foglalkoztatott 2021. évben a  SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárításában 
részt vett, a  2021. évben esedékes szabadságán felül további 10 munkanap pótszabadságra (a  továbbiakban: 
pótszabadság) jogosult.

 (3) Annak tényét, hogy a foglalkoztatott jogosult-e pótszabadságra,
a) az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti foglalkoztatott esetében az  állományilletékes parancsnok, illetve 

– a hivatásos állományon kívüli állomány vonatkozásában – a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv szervezeti 
egységének vezetője,

b) az (1) bekezdés c), d) és f ) pontja szerinti foglalkoztatott esetében a munkáltatói jogkört gyakorló személy,
c) az (1) bekezdés a) és e) pontja szerinti foglalkoztatott esetében a foglalkoztatott munkáltatója
állapítja meg, és az e rendelet hatálybalépésétől számított 30 munkanapon belül tájékoztatja erről a pótszabadságra 
jogosult foglalkoztatottat.

 (4)  A pótszabadság kiadásának rendjére a foglalkoztatott jogviszonyára irányadó szabályokat kell alkalmazni azzal, 
hogy a pótszabadságot az esedékesség évét követő második év végéig lehet igénybe venni. 

 (5) A pótszabadság pénzben nem váltható meg.
 (6) A  pótszabadságot a  foglalkoztatott többi szabadságától elkülönítetten kell nyilvántartani, és a  pótszabadságra 

a szabadság kiadásának egyes jogviszonyokban alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályairól szóló 149/2021. (III. 27.) 
Korm. rendelet nem alkalmazható.

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

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

 (2) Ez  a  rendelet a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát 
veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 328/2021. (VI. 10.) Korm. rendelete
az egyes, az egészségügyi katonák és az egészségügyi honvédelmi alkalmazottak jogállására vonatkozó 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 601/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

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

1. §  Az egyes, az  egészségügyi katonák és az  egészségügyi honvédelmi alkalmazottak jogállására vonatkozó 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 601/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 1. alcíme a következő 1/B. §-sal egészül ki:
„1/B. § [A honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott rezidensekre vonatkozó közös szabályok]
(1) Az Eütev. 11/B. § (5) bekezdésétől eltérően a honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott rezidenssel 
önként vállalt többletmunkáról megállapodás köthető, és a  rezidens egészségügyi ügyelet ellátására az  Eütev. 
12/D. § (3) bekezdése szerinti keret terhére beosztható.
(2) Ügyeleti feladatokat a  honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott rezidens az  Eütev. 12/D.  § 
(2) bekezdése szerinti beosztás alapján is csak a képzési tervben foglaltakkal összhangban láthat el.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 329/2021. (VI. 10.) Korm. rendelete
egyes autóversenyek megrendezésére vonatkozó eltérő szabályokról

A Kormány,
figyelemmel a  veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.)  
Korm. rendelet 6. § (2f ) bekezdésére,
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 8.  § 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. §  Egyes, e rendeletben megjelölt kormányrendeletek rendelkezéseit
a) a FIA ETRC Kamion Európa-bajnokság, a Formula–1 Magyar Nagydíj 2021 és a FIA WTCR Túraautó-világkupa 

futamai (a továbbiakban együtt: futam), valamint
b) a futamra érkező nézők
tekintetében az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2. A futamra történő belépésre vonatkozó eltérő szabályok

2. §  A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.)  
Korm. rendelet [a továbbiakban: 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet] 2/B.  § (1)  bekezdésétől, valamint 6.  §  
(2) és (2b) bekezdésétől eltérően a futamra a magyar állampolgársággal nem rendelkező személy nézőként abban 
az  esetben is beléphet, illetve beléptetését nem lehet megtagadni, ha a  belépés előtt 72 órán belül elvégzett  
– magyar vagy angol nyelven kiállított – negatív eredményű molekuláris biológiai vizsgálattal – SARS-CoV-2 
PCR-teszt – igazolja, hogy a vizsgálat időpontjában a szervezetében SARS-CoV-2 koronavírus nem volt kimutatható.
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3. §  A futam szervezője, a  sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 70.  §-a szerinti rendezője, a  futam 
helyszínének üzemeltetője vagy vezetője, valamint a szervező, az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja köteles
a) annak a  nézőnek a  futamra történő beléptetését megtagadni, valamint a  belépését megakadályozni,  

aki a  koronavírus elleni védettségét vagy az  életkorát a  484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 1/A. alcímében 
meghatározott módon nem igazolja, vagy

b) annak a magyar állampolgársággal nem rendelkező személynek a futamra történő beléptetését megtagadni, 
valamint a  belépését megakadályozni, aki a  2.  §-ban meghatározott módon nem igazolja, hogy a  belépés 
előtt 72 órán belül elvégzett SARS-CoV-2 PCR-teszt időpontjában a  szervezetében SARS-CoV-2 koronavírus 
nem volt kimutatható.

3. A futamra érkező nézőkkel kapcsolatos eltérő szabályok

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

 (2) A  484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 2/B.  §-ától eltérően, a  484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet alkalmazásában  
– különösen a rendezvények, a vendéglátó üzletek, a szálláshelyek, valamint a szabadidős helyszínek tekintetében –  
a  koronavírus ellen védett személyekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a  futamra érkező magyar 
állampolgársággal nem rendelkező személyre, ha a futamra szóló érvényes, papíralapú vagy elektronikus részvételi 
jegyét felmutatja.

 (3) A  védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban:  
104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet] 1/B.  §-ától eltérően, a  104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet alkalmazásában 
a  koronavírus ellen védett személyekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a  futamra érkező magyar 
állampolgársággal nem rendelkező személyre, ha a futamra szóló érvényes, papíralapú vagy elektronikus részvételi 
jegyét felmutatja.

4. Jogkövetkezmények

5. §  Az e rendeletben meghatározott ideiglenes védelmi intézkedések betartását – a futamra 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.

6. § (1) Ha a  rendőrség az  ellenőrzés során vagy a  rendőrség a  katona értesítése alapján a  3.  § 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  futam szervezője, az  Stv. 70.  §-a szerinti 
rendezője, a  futam helyszínének üzemeltetője vagy vezetője, valamint a  szervező, az  üzemeltető vagy a  vezető 
alkalmazottja 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  futam szervezője, az  Stv. 70.  §-a szerinti rendezője, a  futam helyszínének üzemeltetője vagy vezetője, 

az  üzemeltető vagy a  vezető alkalmazottja 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.
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5. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 8. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

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

 (2) Ez  a  rendelet a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát 
veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 330/2021. (VI. 10.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 
2020. évi LVIII. törvény büntetőjogi tárgyú rendelkezéseinek 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,
a 3.  § 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 megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a  járványügyi készültségről szóló 2020. évi 
LVIII. törvény 76–82. alcímében foglalt rendelkezések 2021. december 31. napjáig alkalmazhatók.

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

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

 (2) Ez  a  rendelet a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát 
veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 331/2021. (VI. 10.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos 
intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt 
elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII. 4.) 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 veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, 
valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről 
szóló 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A.  § A  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXCI. törvény
a) 33/B. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat alapján indult hatósági eljárás ügyintézési határideje 2022. március 1-jén,
b) 33/B.  § (2)  bekezdése alapján benyújtott kérelem alapján indult hatósági eljárás ügyintézési határideje 
2022. július 1-jén
kezdődik.”

2. §  Az R. 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Étkeztetés esetében – a  népkonyha kivételével – a  napi egyszeri meleg étel elvitellel, kiszállítással vagy 
a koronavírus ellen jogszabály rendelkezése szerint védettnek minősülő igénybevevő részére helyben fogyasztással 
is biztosítható.”

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § 2021. július 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 332/2021. (VI. 10.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt egyes, a nyelvvizsgát érintő felsőoktatási kérdésekről

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  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. § (1) A 2021. évi általános felvételi eljárásban és a 2021. évi pótfelvételi eljárásban a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 
423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 20.  § (1)  bekezdésétől eltérően a  jelentkező az  államilag elismert vagy azzal 
egyenértékű, magyartól eltérő idegen nyelvből tett nyelvvizsgáért nyelvenként
a) középfokú (B2) írásbeli nyelvvizsga esetén 28 többletpontra vagy
b) felsőfokú (C1) írásbeli nyelvvizsga esetén 40 többletpontra
jogosult.

 (2) Az a  jelentkező, aki egy adott nyelvből nem érvényesít komplex vagy írásbeli nyelvvizsga után többletpontot, 
az államilag elismert vagy azzal egyenértékű, magyartól eltérő idegen nyelvből tett nyelvvizsgáért nyelvenként
a) középfokú (B2) szóbeli nyelvvizsga esetén 14 többletpontra vagy
b) felsőfokú (C1) szóbeli nyelvvizsga esetén 20 többletpontra
jogosult.
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2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

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

 (2) Ez  a  rendelet a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021.  évi I.  törvény hatályvesztésekor hatályát 
veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1368/2021. (VI. 10.) Korm. határozata
a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a Széchenyi Kártya Újraindítási Program bevezetéséről

 1. A Kormány
1.1. a koronavírus-világjárvány negatív gazdasági hatásainak további mérséklése, valamint a  gazdaság 

újraindítása és élénkítése érdekében dönt a  Széchenyi Kártya Program keretében 2021. július 1-jétől 
a Széchenyi Kártya Újraindítási Program létrehozásáról, és azon belül a  továbbiakban is – az 1.2. alpontban 
foglaltak figyelembevételével módosult elnevezés alatt – elérhetővé teszi
a) a Széchenyi Kártya Újraindítási Folyószámlahitel,
b) a Széchenyi Újraindítási Likviditási Hitel,
c) a Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel és ennek részét képező Agrár Széchenyi Újraindítási 

Beruházási Hitel
 konstrukciókat, valamint új konstrukcióként 2021. szeptember 1-jétől bevezeti

d) a Széchenyi Újraindítási Önerő Kiegészítő Hitelt és
e) a Széchenyi Újraindítási Lízingkonstrukciót;

1.2. dönt arról, hogy a 2020. május 15. napjától bevezetett Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz hiteltermék 
elnevezése Széchenyi Kártya Újraindítási Folyószámlahitel, a Széchenyi Likviditási Hitel elnevezés Széchenyi 
Újraindítási Likviditási Hitel, a Széchenyi Beruházási Hitel Plusz hiteltermék elnevezés Széchenyi Újraindítási 
Beruházási Hitel elnevezésre módosul azzal, hogy az  egyes konstrukciók jelen kormányhatározatban 
foglaltakkal összhangban lévő kondíciói és termékfeltételei a Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatban 
kerülnek meghatározásra;

1.3. a Széchenyi Kártya Program részét képező Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel programot megszünteti 
azzal, hogy a bírálat alatt lévő hitelkérelmek még elbírálhatóak;

1.4. a Széchenyi Turisztikai Kártya Programról szóló 1467/2020. (VIII. 3.) Korm. határozattal [a továbbiakban: 
1467/2020. (VIII. 3.) Korm. határozat] bevezetett Széchenyi Turisztikai Kártya Program elnevezést Széchenyi 
Turisztikai Kártya Újraindítási Program elnevezésre módosítja és ezen programot az  1467/2020. (VIII. 3.)  
Korm. határozatban foglalt változatlan feltételekkel a  Széchenyi Kártya Újraindítási Program részévé 
teszi azzal, hogy a  Széchenyi Turisztikai Kártya Újraindítási Programban a  kamattámogatás mértéke nem 
haladhatja meg az évi 6,7%-os mértéket.

 2. A Kormány a Széchenyi Kártya Újraindítási Program keretében
2.1.  nyújtott hitelekhez és lízingkonstrukcióhoz kamattámogatást biztosít, amelyet úgy kell meghatározni, hogy 

a  vállalkozók által fizetett nettó ügyleti kamat éves szinten nem haladhatja meg a  fennálló tőketartozásra 
vetítve
a) a Széchenyi Kártya Újraindítási Folyószámlahitel esetén a 0,1%,
b) a Széchenyi Újraindítási Likviditási Hitel esetén a 0,2%,
c) a Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel – és ennek részeként működő Agrár Széchenyi Újraindítási 

Beruházási Hitel –, a Széchenyi Újraindítási Önerő Kiegészítő Hitel, valamint a Széchenyi Újraindítási 
Lízingkonstrukció esetén a 0,5%

 mértéket;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

2.2.  egyetért azzal, hogy a  nyújtott hitelek és lízingkonstrukció kamattámogatása éves szinten nem haladhatja 
meg a fennálló tőketartozásra vetítve
a) a Széchenyi Kártya Újraindítási Folyószámlahitel esetén a 4,85%,
b) a Széchenyi Újraindítási Likviditási Hitel esetén az 5,00%,
c) a Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel – és ennek részeként működő Agrár Széchenyi Újraindítási 

Beruházási Hitel –, a Széchenyi Újraindítási Önerő Kiegészítő Hitel, valamint a Széchenyi Újraindítási 
Lízingkonstrukció esetén a 7,50%

 mértéket;
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Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

2.3.  felhatalmazza az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az  1.4., 2.1. és 2.2.  alpont 
figyelembevételével a  konstrukciók mindenkor hatályos kamattámogatás mértékeit a  Széchenyi Kártya 
Program mindenkor hatályos Üzletszabályzatában rögzítse;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: folyamatosan

2.4.  felhatalmazza az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy vizsgálja meg, folytasson 
egyeztetéseket, és szükség esetén tegye meg az  intézkedéseket a  Széchenyi Kártya Program 
működtetésében részt vevő KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal és a Széchenyi Kártya Programban részt vevő pénzügyi intézményekkel együttműködve 
a Széchenyi Kártya Újraindítási Program díjai és az adminisztráció csökkentésről, és ennek eredménye alapján 
vizsgálja felül a díjakhoz kapcsolódó támogatások mértékét;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: folyamatos, első alkalommal 2021. szeptember

2.5.  nyújtott hitelekhez és lízingkonstrukcióhoz évi 0,5 százalékpont kezelési költség támogatást biztosít;
2.6.  nyújtott hitelekhez – ideértve a  legfeljebb 100 000 000 forint összegű, a  Garantiqa Krízis Garanciaprogram 

Investment Hitelgarancia keretében garantált hiteleket is – nyújtott készfizető kezességvállalás díjához 
legfeljebb évi 1%-os kezességi díjtámogatást, illetve a  Garantiqa Krízis Garanciaprogram Investment 
Hitelgarancia keretében nyújtott, 100 000 000 forintot meghaladó Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel 
hitelek készfizető kezességvállalás díjához legfeljebb évi 2%-os kezességi díjtámogatást biztosít.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

 3. A Kormány
3.1. egyetért azzal, hogy az  1.  pont 1.1.  alpontjában rögzített hitelek a  Széchenyi Kártya Program egyes 

konstrukciói támogatásának folytatásáról szóló 1736/2019. (XII. 19.) Korm. határozat
a) 2.  pontja szerinti Széchenyi Forgóeszközhitel forgalmazása az  1.  pont 1.1.  alpont b)  pontjában 

foglalt konstrukció,
b) 3. pontja szerinti Széchenyi Beruházási Hitel forgalmazása az 1. pont 1.1. alpont c) pontjában foglalt 

konstrukció
 forgalmazásának idejére felfüggesztésre kerül;
3.2.  egyetért azzal, hogy a  Széchenyi Kártya Programmal kapcsolatos feladatokról szóló 1913/2020. (XII. 16.) 

Korm. határozat [a továbbiakban: 1913/2020. (XII. 16.) Korm. határozat] 3.  pontjában foglaltak a  Széchenyi 
Kártya Újraindítási Program konstrukcióinál nem alkalmazandóak;

3.3. egyetért azzal, hogy a  Széchenyi Kártya Újraindítási Program konstrukciói kapcsán a  pénzügyi 
intézményeknek a  hiteldöntés meghozatalára legfeljebb 30 nap, illetve beruházási típusú hitelek és 
a lízingkonstrukció esetén legfeljebb 60 nap áll rendelkezésükre;

3.4.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  1.  pont 1.1. és 1.4.  alpontja szerinti konstrukciók támogatásának 
finanszírozásához az  innovációért és technológiáért felelős miniszter kezdeményezésére gondoskodjon  
4 800 000 000 forint összegű többletforrás biztosításáról a  gazdaságfejlesztést szolgáló feladatok 
finanszírozása céljából a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi  
XC. törvény 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 6. Gazdaságvédelmet szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím,  
2. Gazdaságfejlesztési feladatok jogcímcsoport, 2. Gazdaságfejlesztési programok jogcím javára;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a 3.11. alpont szerinti feladat végrehajtásával összhangban

3.5.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  1.  pont 1.1. és 1.4.  alpontja szerinti konstrukciók támogatásának 
finanszírozásához az  innovációért és technológiáért felelős miniszter kezdeményezésére gondoskodjon 
14 800 000 000 forint többletforrás biztosításáról a  2022. évben a  XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 
2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaságvédelmet szolgáló innovációs és technológiai fejezeti 
kezelésű előirányzatok alcím, 2. Gazdaságfejlesztési feladatok jogcímcsoport, 2. Gazdaságfejlesztési 
programok jogcím javára;
Felelős: pénzügyminiszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében
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3.6.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az  1.  pont 1.1. és 1.4.  alpontja szerinti konstrukciók 
támogatásának finanszírozásához szükséges költségvetési források rendelkezésre állásáról a  2023–2036. 
közötti időszakban;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: Magyarország 2023–2036. évi központi költségvetésének tervezése során

3.7.  az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4c)  bekezdés a)  pontjában biztosított jogkörében 
eljárva a  2021. évben a  XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 6. Gazdaságvédelmet szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím,  
2. Gazdaságfejlesztési feladatok jogcímcsoport, 2. Gazdaságfejlesztési programok jogcím terhére vállalható 
kötelezettség mértékét a 2022–2036 közötti évekre az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a 2022. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 66 500 000 000 forint,
b) a 2023. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 68 400 000 000 forint,
c) a 2024. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 42 100 000 000 forint,
d) a 2025. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 24 300 000 000 forint,
e) a 2026–2036. évekre vonatkozó kötelezettségvállalások felső korlátja évente 15 500 000 000 forint;

3.8.  a  3.7.  alpontban megállapított mértéken belül a  gazdaságfejlesztést szolgáló feladatok finanszírozásához 
vállalható kötelezettség mértékét az alábbiak szerint határozza meg:
a) a 2022. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 56 300 000 000 forint,
b) a 2023. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 60 200 000 000 forint,
c) a 2024. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 37 600 000 000 forint,
d) a 2025. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 21 300 000 000 forint,
e) a 2026–2036. évekre vonatkozó kötelezettségvállalások felső korlátja évente 13 000 000 000 forint;

3.9.  a  3.7.  alpontban megállapított mértéken belül az  intézményi kezességi díjtámogatások finanszírozásához 
vállalható kötelezettségek mértékét az alábbiak szerint határozza meg:
a) a 2022. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 10 200 000 000 forint,
b) a 2023. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 8 200 000 000 forint,
c) a 2024. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 4 500 000 000 forint,
d) a 2025. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 3 000 000 000 forint,
e) a 2026–2036. évekre vonatkozó kötelezettségvállalások felső korlátja évente 2 500 000 000 forint;

3.10.  felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy amennyiben a 2021. évi és a 3.8. alpontban 
meghatározott adott évi célelőirányzat forrásainak lekötöttsége eléri a  75%-ot, vizsgálja meg a  Széchenyi 
Kártya Program konstrukciói támogatására meghatározott kötelezettségvállalási felhatalmazás mértékére 
figyelemmel szükséges intézkedéseket, és a  vizsgálat eredményének megfelelően a  pénzügyminiszter 
bevonásával tegyen javaslatot a Kormány számára;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
 pénzügyminiszter
Határidő: az adott évi források 75%-ának lekötését követő tizenöt napon belül

3.11.  felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter 
bevonásával – az  1.  pont 1.1. és 1.4.  alpontja szerinti konstrukciókat, szükség szerinti módosításait jelentse 
be az  Európai Bizottságnak az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 108.  cikk (3)  bekezdése alapján 
a Támogatásokat Vizsgáló Irodán keresztül.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: az 1. pont 1.1. és 1.4. alpontja szerinti konstrukciók módosítását követően azonnal

 4. A Kormány visszavonja
a) a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a  koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra 

gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében létrehozandó Széchenyi Kártya Program 
hitelkonstrukciókról szóló 1194/2020. (IV. 30.) Korm. határozat 3. pont 3.1. alpont a) pontját;

b) az 1913/2020. (XII. 16.) Korm. határozat 4., 5. és 6. pontját.
 5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

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