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III. Kormányrendeletek

A Kormány 526/2021. (IX. 14.) Korm. rendelete
a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági 
intézkedésről szóló 603/2020. (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. §  A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági 
intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 1. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  (2)  bekezdést a  helyi önkormányzati tulajdonban vagy vagyonkezelésben álló temetőben költségvetési 
támogatásból létesített, 2020. december 18. napján vagy ezt követően első alkalommal megváltásra kínált  
új urnafülke megváltása után fizetett díj tekintetében nem kell alkalmazni.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 527/2021. (IX. 14.) Korm. rendelete
a kórházparancsnoki és intézményparancsnoki feladatok ellátásának szüneteléséről szóló  
367/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (1b)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A kórházparancsnoki és intézményparancsnoki feladatok ellátásának szüneteléséről szóló 367/2021. (VI. 30.)  
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § (1) A  kórházparancsnokról és az  egészségügyi készlet védelméről szóló 72/2020. (III. 28.) Korm. rendelet, 
illetve az egészségügyi készlet állagának megóvása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 287/2020. (VI. 17.) 
Korm. rendelet alapján megbízott és kirendelt országos kórház-főparancsnok és országos kórházfőparancsnok-
helyettes tevékenysége, valamint a kórházparancsnokok kórházparancsnoki és intézményparancsnoki tevékenysége 
a  járványügyi készültség során működő Operatív Törzs feladatairól szóló 286/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1.  §-a 
szerinti Operatív Törzs (a továbbiakban: Operatív Törzs) ellenkező rendelkezéséig szünetel.
(2) Ha az  Operatív Törzs rendelkezése szerint az  (1)  bekezdés szerinti tevékenységet folytatni kell, a  rendészetért 
felelős miniszter a döntésről a Kormány soron következő ülésén tájékoztatja a Kormányt.
(3) A  tevékenység folytatásának az  Operatív Törzs által meghatározott időpontját a  rendészetért felelős miniszter 
a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.”

2. §  Hatályát veszti az R. 2. § (2) bekezdése.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 528/2021. (IX. 14.) Korm. rendelete
az augusztus 20-i állami ünnep, valamint egyes nemzetközi rendezvények megrendezésére vonatkozó eltérő 
szabályokról szóló 457/2021. (VIII. 3.) 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 augusztus 20-i állami ünnep, valamint egyes nemzetközi rendezvények megrendezésére vonatkozó eltérő 
szabályokról szóló 457/2021. (VIII. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése a következő d) ponttal 
egészül ki:
[A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 
védelmi intézkedései]
„d) az Egy a Természettel Vadászati és Természeti Világkiállítás és a kapcsolódó rendezvények”
{[az a)–c)  pont a  továbbiakban együtt: rendezvények] programjai esetében nem alkalmazandók, a  rendezvények 
korlátozás nélkül látogathatók.}

2. §  Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §  Az R.
a) 1.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az „Európa-bajnokság, valamint” szövegrész helyébe az „Európa-bajnokság” 

szöveg,
b) 1. § (1) bekezdés c) pontjában a „Kongresszus” szövegrész helyébe a „Kongresszus, valamint” szöveg,
c) 1. § (1) bekezdésében az „az a)–c) pont” szövegrész helyébe az „az a)–d) pont” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 528/2021. (IX. 14.) Korm. rendelethez

Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 4. sorral egészül ki:

 (A B

A rendezvények hivatalos elnevezése A rendezvények ideje)

4.
Egy a Természettel Vadászati és Természeti 
Világkiállítás

2021. szeptember 25. – október 14.
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A Kormány 529/2021. (IX. 14.) Korm. rendelete
a családi otthonteremtési kedvezmény tekintetében a veszélyhelyzettel összefüggő egyes eltérő 
rendelkezésekről

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 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. §  Megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény igénybevétele esetén a  gyermekvállalás teljesítésére 
vonatkozó,
a) az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.)  

Korm. rendelet 34. § (1)–(3) bekezdésében, valamint
b) a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 

17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 20. § (2), (6) és (7) bekezdésében
foglalt határidő 2022. június 30. napjáig meghosszabbodik, ha az a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.)  
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet kezdetétől 2022. június 29. napjáig terjedő időszak alatt telik le.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
 (2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 19. napon lép hatályba.

3. § (1) E  rendelet rendelkezéseit a  hatálybalépését megelőzően keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint 
megkezdett eljárási cselekményekre is alkalmazni kell.

 (2) Ha az e rendelet hatálybalépéséig a támogatott személyre vonatkozó gyermekvállalási határidő eltelt, és rá nézve 
a családi otthonteremtési kedvezmény vagy a családok otthonteremtési kedvezménye visszafizetésére való felhívás 
kibocsátása az  e  rendelet hatálybalépését megelőzően megtörtént, a  felhívást – a  támogatott személy egyidejű 
értesítésével – az e rendelet hatálybalépését követő öt napon belül hivatalból vissza kell vonni.

 (3) A  (2)  bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a  kötelezett a  családi otthonteremtési kedvezményt vagy 
a családok otthonteremtési kedvezményét az e rendelet hatálybalépését megelőzően visszafizette.

4. § (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 530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelete
a családok támogatásaival összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló  
16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: R1.) 13. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A  családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelemben az  igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba 
foglaltan, büntetőjogi felelőssége mellett nyilatkozik arról, ha az állam javára bejegyzett jelzálogjog fennállása alatt 
a  családi otthonteremtési kedvezményből vásárolt vagy épített új lakáshoz tartozó földrészletet, illetve az  azon 
álló melléképítményt saját gazdasági tevékenysége céljára kívánja hasznosítani, ide nem értve annak bérbe vagy 
haszonbérbe adását.
(11) A (10) bekezdés szerinti nyilatkozat megtétele esetén
a) új lakás
aa) építésénél a 21. § szerinti építési költségvetést,
ab) vásárlásánál az adásvételi szerződésben és a 44. § (1) bekezdése szerinti számlában a vételárat
meg kell osztani az  aa)  alpont esetében a  lakóépületre és a  melléképítményre jutó bekerülési költségekre,  
illetve az ab) alpont esetében a lakóépületre, a földrészletre, illetve a melléképítményre jutó vételárhányadokra,
b) a családi otthonteremtési kedvezmény összege nem haladhatja meg új lakás
ba) építésénél a lakóépületre jutó bekerülési költséget,
bb) vásárlásánál a lakóépületre jutó vételárhányadot, és
c) az  (1)  bekezdés c)  pontját, a  (9)  bekezdést, a  12.  § (2c)  bekezdését, a  15/A.  §-t, valamint a  43.  § (1)  bekezdés 
e) pontját is alkalmazni kell.”

2. §  Az R1. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15.  § A  családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az  igénylőnek ne legyen az  állami 
adóhatóságnál nyilvántartott, az  adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 
22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összeget meghaladó köztartozása. A köztartozás-mentességről vagy a fennálló 
köztartozása e  pont szerinti mértéket meg nem haladó összege tényéről – ha az  igénylő nem szerepel az  adózás 
rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adatbázisban – az  igénylő büntetőjogi felelősség vállalásával 
teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik. Ha a  nyilatkozattól eltérően a  hitelintézet megállapítja,  
hogy az igénylőnek van a kérelem benyújtása és elbírálása napján is fennálló, a jelen § szerinti mértéket meghaladó 
köztartozása, akkor 14 napos határidő tűzésével – amely a 37. § (3a) bekezdése szerinti elbírálási határidőbe nem 
számít be – felhívja az  igénylőt arra, hogy köztartozásának a  felhívás kézhezvételétől számított 14 napon belül 
történő megfizetését és annak igazolását követően válhat a családi otthonteremtési kedvezményre jogosulttá.”

3. §  Az R1. 25. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdés szerinti lakhatási igények kielégítésére való alkalmasság megállapításához a  támogatási 
kérelem benyújtását legfeljebb 90 nappal megelőzően készült ingatlan-értékbecslési szakvélemény is elfogadható, 
ha a támogatási kérelem benyújtását követően a hitelintézet helyszíni szemle keretében megállapítja, hogy annak 
időpontjában a  lakás változatlanul megfelel a  kérelem benyújtását megelőzően készült ingatlan-értékbecslési 
szakvéleményben foglaltaknak, és a lakhatási igények kielégítésére alkalmas.”

4. §  Az R1. 5. alcíme a következő 31/A. §-sal egészül ki:
„31/A.  § Ha az  egyik szülő halála esetén a  túlélő másik szülőnél a  30.  § (1)–(2) bekezdése vagy a 31.  §  
(1)–(3)  bekezdése szerinti feltételek nem állnak fenn, a  túlélő szülő a  családi otthonteremtési kedvezményt  
– a  megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény kivételével – egyedülállóként igényelheti akkor is,  
ha az  elhunyt szülő halála a  családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtását megelőző egy éven 
belül következett be, és a  30.  § (1)–(2) bekezdése vagy a 31.  § (1)–(3)  bekezdése szerinti feltétel az  elhunyt szülő 
tekintetében a halála napján vagy az azt megelőző három hónapos időszakon belül bármely időpontban teljesült, 
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és a halál napján az együttes igénylés feltétele fennállt, amelyre nézve a túlélő szülő a 43. § (1) bekezdés b) pontja és 
a 43. § (6) bekezdés a) pontja szerinti okiratokat nyújthat be, vagy a 13. § (4) és (6) bekezdése szerinti teljes bizonyító 
erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatokat tehet.”

5. §  Az R1. 50. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Nem minősül az  (1)  bekezdés d)  pontjában foglalt, a  lakáscéltól eltérő hasznosítás tilalma megsértésének 
az, ha a  gazdasági társaság legalább többségi tulajdonával rendelkező vagy egyéni vállalkozói vagy őstermelői 
tevékenységet folytató igénylő a családi otthonteremtési kedvezményből vásárolt vagy épített
a) új lakást a  gazdasági társasága vagy az  egyéni vállalkozása székhelyeként bejelenti, feltéve, ha erről a  13.  § 
(8)  bekezdésében foglaltaknak megfelelő nyilatkozatot tett, és a  kedvezményre való jogosultság elbírálása során 
a  43.  § (1)  bekezdés e)  pontja szerinti nyilatkozatában foglaltak alapján megfelelt az  1407/2013/EU bizottsági 
rendeletben szereplő, a csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó feltételeknek,
b) új lakáshoz tartozó földrészletet, illetve az  azon álló melléképítményt saját gazdasági tevékenysége céljára 
hasznosítja, kivéve annak bérbe vagy haszonbérbe adását, feltéve, ha a 13. § (10) és (11) bekezdése szerinti feltételek 
teljesültek.”

6. §  Az R1. 8. alcíme a következő 60/A. §-sal egészül ki:
„60/A. § Ha a támogatott személy a 2021. január 1-jét követően igényelt családi otthonteremtési kedvezmény
a) teljes összegét bármely okból visszafizette, vagy
b) teljes összegének visszafizetésére vált kötelezetté,
a kormányhivatal ennek tényéről a  tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig elektronikus úton értesíti az  állami 
adóhatóságot és a hitelintézetet.”

7. §  Az R1. 89. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„89.  § (1) Az  egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 686/2020. (XII. 29.)  
Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr4.) által megállapított 69.  § (1a)  bekezdése szerinti adó-visszatérítési 
támogatás vonatkozásában ha a vételár részét képező általános forgalmi adó összegének egy részét a támogatott 
személy a  Módr4. hatálybalépése előtt az  eladó részére már megfizette, de az  adó-visszatérítési támogatás iránti 
kérelem benyújtásáig a teljes vételár kifizetése még nem történt meg, a hitelintézet az – igénylő által az eladónak 
már megfizetett általános forgalmi adó összegére jutó – adó-visszatérítési támogatást a  telekárat is tartalmazó 
vételárról kiállított számla benyújtását követően – a 18. § (2) bekezdés b) pontja szerinti új lakás vásárlása esetén 
figyelemmel a  48.  § (1)  bekezdésében foglaltakra – egy összegben a  támogatott személy fizetési számlájára 
folyósítja. E  körben a  69.  § (3)  bekezdés b)  pontjától eltérően a 2021. január 1-jét megelőzően kiállított számla is 
elfogadható, ha az a 69. § (4) bekezdés b) pontja szerinti mértékű általános forgalmi adót tartalmaz.
(2) Ha az  igénylő új lakás vásárlásához a  családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelmét a  Módr4. 
hatálybalépése előtt már benyújtotta, a  Módr4. által megállapított 69.  § (1a)  bekezdése szerinti adó-visszatérítési 
támogatást – a  69.  § (1a)  bekezdésében foglalt, az  adó-visszatérítési támogatás és a  családi otthonteremtési 
kedvezmény iránti kérelem egyidejű benyújtására vonatkozó rendelkezéstől eltérően – a  Módr4. hatálybalépése 
után, illetve a  – 70.  § b)  pontja alapján alkalmazandó – 37.  § (1)  bekezdése szerinti 180 napos határidő leteltét 
követően is igényelheti.
(3) A  69.  § (4)  bekezdésében foglaltaktól eltérően a  2021. január 1-jén vagy azt követően igényelt, a  69.  § 
(1a)  bekezdése szerinti adó-visszatérítési támogatás esetében a  2021. január 1-jét megelőzően 27%-os általános 
forgalmi adó mértékkel kiállított számlák figyelembe vehetők a  – 70.  § b)  pontja alapján alkalmazandó –  
44. § (1) bekezdése szerinti számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél.
(4) A  családok támogatásaival összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 530/2021. (IX. 14.)  
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr6.) megállapított (3) bekezdést a Módr6. hatálybalépésének időpontjában 
még folyamatban lévő eljárásokra, valamint az  azt megelőzően létrejött támogatási jogviszonyokra is alkalmazni 
kell, ha a teljes támogatási összeg folyósítása a Módr6. hatálybalépéséig még nem történt meg.”

8. §  Az R1. a következő 93. §-sal egészül ki:
„93.  § (1) Azon támogatott személyek tekintetében, akiknél a  Módr6. hatálybalépéséig a  gyermekvállalási 
határidő már eltelt, de annak utolsó napjától számítva 300 nap még nem telt el, a  Módr6.-tal megállapított  
34. § (3) bekezdését, valamint 57. § (1), (3) és (10) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az azokban 
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foglalt 30 napos, 90 napos, illetve 120 napos határidő számításának kezdő időpontja a Módr6. hatálybalépésének 
napja.
(2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti esetben a  családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetésére való felhívás  
a Módr6. hatálybalépését megelőzően már megtörtént, akkor azt öt napon belül – a támogatott személy egyidejű 
értesítése mellett – hivatalból vissza kell vonni.
(3) Azon igénylő tekintetében, akinél a  Módr6. hatálybalépése napján a  Módr6.-tal megállapított 31/A.  § szerinti 
egyéves határidőből kevesebb mint 90 nap van hátra, a 31/A. §-t azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a családi 
otthonteremtési kedvezmény iránti kérelmét a Módr6. hatálybalépését követő 90 napon belül nyújthatja be.
(4) A  Módr6.-tal megállapított 15.  §-t a  Módr6. hatálybalépése előtt megkezdett, folyamatban lévő eljárásokra, 
illetve 49. § (1) bekezdését a már létrejött támogatási jogviszonyokra is alkalmazni kell.”

9. §  Az R1.
a) 12.  § (2b)  bekezdésében az  „a 2011. december 31. napját követően igényelt és az  újabb támogatási 

kérelem benyújtásának időpontjáig már visszafizetett” szövegrész helyébe az „az újabb támogatási kérelem 
benyújtásának időpontjáig – a (4) bekezdés szerinti nyilvántartás alapján vagy a 2011. december 31. napját 
megelőzően benyújtott igénylések esetében közokirattal vagy hitelintézet által teljes bizonyító erejű 
magánokiratként kiállított dokumentummal igazolt módon – már visszafizetett” szöveg,

b) 30.  § (1)  bekezdés b)  pont bb)  alpontjában és 31.  § (1)  bekezdés b)  pont bb)  alpontjában a „nyilatkozik,” 
szövegrész helyébe a „nyilatkozik, vagy az 5. § a) pontja szerinti igénylő igazolja, hogy külföldi felsőoktatási 
intézmény nappali tagozatán folytatott olyan tanulmányokat, melyek a  külföldi állam joga szerint 
kiállított olyan oklevélhez vezetnek, amely a  külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló  
2001. évi C. törvény rendelkezései szerint egyenértékűnek ismerhető el a külföldi bizonyítványok és oklevelek 
elismeréséért felelős hatóság állásfoglalása alapján,” szöveg,

c) 30.  § (3)  bekezdésében és 31.  § (4)  bekezdésében a „biztosítottá” szövegrész helyébe a „biztosítottá vagy  
a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személlyé” szöveg,

d) 31.  § (2a)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „(1) és (2)  bekezdés szerinti 2 éves jogosultsági időszak” 
szövegrész helyébe az „(1) bekezdés szerinti 2 éves és a (2) bekezdés szerinti 180 napos jogosultsági időszak” 
szöveg,

e) 34.  § (3)  bekezdésében a „várandósság tényét” szövegrész helyébe a „várandósságnak a  gyermekvállalási 
határidő lejártát megelőzően fennálló tényét” szöveg, a  „lejártáig” szövegrész helyébe a  „lejártát követő  
90. napig” szöveg,

f ) 43.  § (1)  bekezdés n)  pontjában a „kar által kiállított igazolással,” szövegrész helyébe a „kar által kiállított 
igazolással, a 30. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja és 31. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti külföldi 
tanulmányokat az  azok időtartamáról szóló, a  külföldi felsőoktatási intézmény által kiadott igazolással és 
annak hiteles magyar nyelvű fordításával, valamint a  külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért 
felelős hatóság egyenértékűségről szóló állásfoglalásával,” szöveg,

g) 43. § (6) bekezdés e) pontjában a „nemleges” szövegrész helyébe a „nemleges vagy az adóigazgatási eljárás 
részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 22.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti összeget  
meg nem haladó adótartozásról szóló” szöveg,

h) 49.  § (1)  bekezdésében az „elvégzését” szövegrész helyébe a „megkezdését 30 napon belül a  hitelintézet 
részére nem jelenti be, vagy ezen építési munkák elvégzését” szöveg, az  „öt éven” szövegrész helyett  
a „hat éven” szöveg,

i) 56. §-ában és 57. § (1) bekezdésében a „60 napon” szövegrész helyébe a „120 napon” szöveg,
j) 57. § (3) bekezdés záró szövegrészében az „igazolásával egyidejűleg” szövegrész helyébe az „igazolását követő  

30. napig” szöveg,
k) 57. § (10) bekezdésében a „leteltéig” szövegrész helyébe a „leteltét követő 90. napig” szöveg,
l) 69. § (4) bekezdés záró szövegrészében a „figyelembe” szövegrész helyébe a „figyelembe. A b) pont esetében 

a lakóingatlannak nem minősülő, a lakás rendeltetésszerű használatához nem szükséges helyiség adóalapjára 
eső rész tekintetében a  27%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla is figyelembe vehető 
a számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél” szöveg,

m) 69.  § (5)  bekezdés záró szövegrészében a „feltüntetett és a  kiállított számla szerint megfizetett általános 
forgalmi adó” szövegrész helyébe a „feltüntetett – és bekerülési költség esetén a  kiállított számla szerint 
megfizetett – általános forgalmi adó” szöveg,
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n) 70.  § a)  pontjában a  „36. és” szövegrész helyébe a  „31/A., 36. és” szöveg, valamint a  „13.  § (1), (2),  
(8) és (9) bekezdésében” szövegrész helyébe a „13. § (1), (2) és (8)–(11) bekezdésében” szöveg,

o) 70. § b) pontjában a „23–30. §-ban,” szövegrész helyébe a „23–30. §-ban, a 31/A. §-ban,” szöveg, a „13. § (1), (2), 
(8) és (9) bekezdésében” szövegrész helyébe a „13. § (1), (2) és (8)–(11) bekezdésében” szöveg,

p) 90.  § nyitó szövegrészében az  „a családi otthonteremtési kedvezményt” szövegrész helyébe az  „a 69.  § 
(1) bekezdése szerinti adó-visszatérítési támogatás igénylése esetén a családi otthonteremtési kedvezményt” 
szöveg

lép.

10. §  Hatályát veszti az R1.
a) 20. § (3) bekezdésében a „vagy a támogatott személy” szövegrész,
b) 31. § (1a) bekezdésében az „a) pontja, valamint” szövegrész,
c) 57. § (1a) és (1b) bekezdése,
d) 92. § (1) bekezdésében a „12. § (3) bekezdését,” szövegrész.

2. A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről 
szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

11. §  A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.)  
Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 7. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  (5)  bekezdés szerinti lakhatási igények kielégítésére való alkalmasság megállapításához a  támogatási 
kérelem benyújtását legfeljebb 90 nappal megelőzően készült ingatlan-értékbecslési szakvélemény is elfogadható, 
ha a támogatási kérelem benyújtását követően a hitelintézet helyszíni szemle keretében megállapítja, hogy annak 
időpontjában a  lakás változatlanul megfelel a  kérelem benyújtását megelőzően készült ingatlan-értékbecslési 
szakvéleményben foglaltaknak, és a lakhatási igények kielégítésére alkalmas.”

12. § (1) Az R2. 14. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy)
„b) az  igénylőnek nincs az  állami adóhatóságnál nyilvántartott, az  adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 
465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 22.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti összeget meghaladó köztartozása, és 
a köztartozás-mentességről vagy a fennálló köztartozása e pont szerinti mértéket meg nem haladó összege tényéről  
– ha az igénylő nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adatbázisban – az igénylő 
büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik; ha a  nyilatkozattól eltérően 
a  hitelintézet megállapítja, hogy az  igénylőnek van a  kérelem benyújtása és elbírálása napján is fennálló, a  jelen 
pont szerinti mértéket meghaladó köztartozása, akkor 14 napos határidő tűzésével – amely a 26. § (4a) bekezdése 
szerinti elbírálási határidőbe nem számít be – felhívja az  igénylőt arra, hogy köztartozásának a  felhívás 
kézhezvételétől számított 14 napon belül történő megfizetését és annak igazolását követően válhat a  családi 
otthonteremtési kedvezményre jogosulttá.”

 (2) Az R2. 14. §-a a következő (9c) és (9d) bekezdéssel egészül ki:
„(9c) A  családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelemben az  igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba 
foglaltan, büntetőjogi felelőssége mellett nyilatkozik arról, ha az állam javára bejegyzett jelzálogjog fennállása alatt 
a  családi otthonteremtési kedvezményből vásárolt, bővített, illetve korszerűsített lakáshoz tartozó földrészletet, 
illetve az azon álló melléképítményt saját gazdasági tevékenysége céljára kívánja hasznosítani, ide nem értve annak 
bérbe vagy haszonbérbe adását.
(9d) A (9c) bekezdés szerinti nyilatkozat megtétele esetén
a) használt lakás vásárlásánál
aa) az adásvételi szerződésben a vételárat meg kell osztani a lakóépületre, a földrészletre és a melléképítményre jutó 
vételárhányadokra, valamint
ab) a családi otthonteremtési kedvezmény összege nem haladhatja meg a lakóépületre jutó vételárhányadot, és
b) a  (2a) és (2b)  bekezdést, a  (3)  bekezdés a)  pontját, a  (9b)  bekezdést, a  3.  § (2c)  bekezdését, valamint  
a 30. § (1) bekezdés 23. pontját is alkalmazni kell.”

 (3) Az R2. 14. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Ha az egyik szülő halála esetén a túlélő másik szülőnél az (1) bekezdés c) pontja vagy a (2) bekezdés szerinti 
feltételek nem állnak fenn, a  túlélő szülő a  családi otthonteremtési kedvezményt – a  megelőlegezett családi 
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otthonteremtési kedvezmény kivételével – egyedülállóként igénybe veheti akkor is, ha az  elhunyt szülő halála 
a  családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtását megelőző egy éven belül következett be,  
és az  (1)  bekezdés c)  pontja vagy a  (2)  bekezdés szerinti feltétel az  elhunyt szülő tekintetében a  halála napján 
vagy az azt megelőző három hónapos időszakon belül bármely időpontban teljesült, és a halál napján az együttes 
igénylés feltétele fennállt, amelyre nézve a túlélő szülő a 30. § (1) bekezdés 2. pontja és a 30. § (5) bekezdés a) pontja 
szerinti okiratokat nyújthat be, vagy a  (6) és (8)  bekezdés szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
nyilatkozatokat tehet.”

13. §  Az R2. 36. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Nem minősül az  (1) bekezdés d) pontjában foglalt, a  lakáscéltól eltérő hasznosítás tilalma megsértésének az,  
ha a  gazdasági társaság legalább többségi tulajdonával rendelkező, vagy egyéni vállalkozói vagy őstermelői 
tevékenységet folytató igénylő a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett
a) használt lakást a  gazdasági társasága vagy az  egyéni vállalkozása székhelyeként bejelenti, feltéve, ha erről 
a  családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásakor a  14.  § (9a)  bekezdésében foglaltaknak 
megfelelő nyilatkozatot tett, és a  kedvezményre való jogosultság elbírálása során a  30.  § (1)  bekezdés 23.  pontja 
szerinti nyilatkozatában foglaltak alapján megfelelt az  1407/2013/EU bizottsági rendeletben szereplő, a  csekély 
összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó feltételeknek, vagy
b) használt lakáshoz tartozó földrészletet, illetve az azon álló melléképítményt saját gazdasági tevékenysége céljára 
hasznosítja, kivéve annak bérbe vagy haszonbérbe adását, feltéve, ha a 14. § (9c) és (9d) bekezdése szerinti feltételek 
teljesültek.”

14. §  Az R2. 12. alcíme a következő 44/A. §-sal egészül ki:
„44/A. § Ha a támogatott személy a 2021. január 1-jét követően igényelt családi otthonteremtési kedvezmény
a) teljes összegét bármely okból visszafizette, vagy
b) teljes összegének visszafizetésére vált kötelezetté,
a kormányhivatal ennek tényéről a  tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig elektronikus úton értesíti az  állami 
adóhatóságot és a hitelintézetet.”

15. §  Az R2. a következő 65. §-sal egészül ki:
„65.  § (1) Azon támogatott személyek tekintetében, akiknél a  családok támogatásaival összefüggő egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr7.) 
hatálybalépéséig a gyermekvállalási határidő már eltelt, de annak utolsó napjától számítva 300 nap még nem telt el,  
a  Módr7.-tel megállapított 20.  § (6)  bekezdését, valamint 39.  § (1), (3) és (10)  bekezdését azzal az  eltéréssel kell 
alkalmazni, hogy az azokban foglalt 30 napos, 90 napos, illetve 120 napos határidő számításának kezdő időpontja 
a Módr7. hatálybalépésének napja.
(2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti esetben a  családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetésére való felhívás  
a Módr7. hatálybalépését megelőzően már megtörtént, akkor azt a Módr7. hatálybalépését követő öt napon belül 
vissza kell vonni, és erről egyidejűleg a támogatott személyt értesíteni kell.
(3) Azon igénylő tekintetében, akinél a  Módr7. hatálybalépése napján a  Módr7.-tel megállapított 14.  § 
(11)  bekezdése szerinti egyéves határidőből kevesebb, mint 90 nap van hátra, a  14.  § (11)  bekezdését azzal 
az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelmét a Módr7. hatálybalépését 
követő 90 napon belül nyújthatja be.
(4) A Módr7.-tel megállapított 14. § (1) bekezdés b) pontját a Módr7. hatálybalépése előtt megkezdett folyamatban 
lévő eljárásokra, illetve a 41. § (1) bekezdés b) pontját a már létrejött támogatási jogviszonyokra is alkalmazni kell.”

16. §  Az R2.
a) 3.  § (2b)  bekezdésében az „a 2011. december 31. napját követően igényelt és az  újabb támogatási kérelem 

benyújtásának időpontjáig már visszafizetett” szövegrész helyébe az  „az újabb támogatási kérelem 
benyújtásának időpontjáig – az  (5) bekezdés szerinti nyilvántartás alapján, vagy a 2011. december 31. napját  
megelőzően benyújtott igénylések esetében közokirattal vagy hitelintézet által teljes bizonyító erejű 
magánokiratként kiállított dokumentummal igazolt módon – már visszafizetett” szöveg,

b) 14.  § (1)  bekezdés c)  pont cb)  alpontjában a  „folytat” szövegrész helyébe a  „folytatott” szöveg, a  „tesz,” 
szövegrész helyébe a  „tesz, vagy a  12.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti igénylő igazolja, hogy külföldi 
felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott olyan tanulmányokat, melyek a  külföldi állam joga 
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szerint kiállított olyan oklevélhez vezetnek, amely a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló  
2001. évi C. törvény rendelkezései szerint egyenértékűnek ismerhető el a külföldi bizonyítványok és oklevelek 
elismeréséért felelős hatóság állásfoglalása alapján,” szöveg,

c) 14. § (10) bekezdésében a „biztosítottá” szövegrész helyébe a „biztosítottá, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti 
kiegészítő tevékenységet folytató személlyé” szöveg,

d) 19/E.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a „tesz,” szövegrész helyébe a „tesz, vagy a  12.  § (1)  bekezdés a)  pontja 
szerinti igénylő igazolja, hogy külföldi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott olyan 
tanulmányokat, melyek a  külföldi állam joga szerint kiállított olyan oklevélhez vezetnek, amely a  külföldi 
bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény rendelkezései szerint egyenértékűnek 
ismerhető el a  külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság állásfoglalása alapján,” 
szöveg,

e) 19/E.  § (2)  bekezdés b)  pont bb)  alpontjában a  „nyilatkozik” szövegrész helyébe a  „nyilatkozik, vagy  
a  12.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti igénylő igazolja, hogy külföldi felsőoktatási intézmény nappali 
tagozatán folytatott olyan tanulmányokat, melyek a  külföldi állam joga szerint kiállított olyan oklevélhez 
vezetnek, amely a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény rendelkezései 
szerint egyenértékűnek ismerhető el a  külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság 
állásfoglalása alapján” szöveg,

f ) 19/I. § (10) bekezdésében a „(8), (9), (9a), (9b) és (10)” szövegrész helyébe a „(8)–(11)” szöveg,
g) 20.  § (6)  bekezdésében a „várandósság tényét” szövegrész helyébe a „várandósságnak a  gyermekvállalási 

határidő lejártát megelőzően fennálló tényét” szöveg, a  „lejártáig” szövegrész helyébe a  „lejártát követő  
90. napig” szöveg,

h) 30. § (1) bekezdés 2. pontjában a „(6)” szövegrész helyébe a „(10)” szöveg,
i) 30.  § (1)  bekezdés 12.  pontjában a „kar által kiállított igazolással,” szövegrész helyébe a „kar által kiállított 

igazolással, a 14. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja, 19/E. § (1) bekezdés b) pontja vagy 19/E. § (2) bekezdés 
b)  pont bb)  alpontja szerinti külföldi tanulmányokat az  azok időtartamáról szóló, a  külföldi felsőoktatási 
intézmény által kiadott igazolással és annak hiteles magyar nyelvű fordításával, valamint a  külföldi 
bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság egyenértékűségről szóló állásfoglalásával,” szöveg,

j) 30. § (5) bekezdés e) pontjában a „nemleges” szövegrész helyébe a „nemleges, vagy az adóigazgatási eljárás 
részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 22.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti összeget  
meg nem haladó adótartozásról szóló” szöveg,

k) 39. § (1) bekezdésében a „60 napon” szövegrész helyébe a „120 napon” szöveg,
l) 39.  § (3)  bekezdésében az „igazolásával egyidejűleg” szövegrész helyébe az „igazolását követő 30. napig” 

szöveg,
m) 39. § (10) bekezdésében a „leteltéig” szövegrész helyébe a „leteltét követő 90. napig” szöveg,
n) 41.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az  „elvégzését” szövegrész helyébe a  „megkezdését 30 napon belül 

a hitelintézet részére nem jelenti be, vagy ezen bővítési munkák elvégzését” szöveg, az „öt éven” szövegrész 
helyébe a „hat éven” szöveg,

o) 51/J.  § (3)  bekezdés a)  pontjában a „valamint m)–r)  pontjában” szövegrész helyébe a „valamint m)–r) és 
v) pontjában” szöveg,

p) 51/J. § (3) bekezdés f ) pont fa) alpontjában a „folytatásáról” szövegrész helyébe a „folytatásáról, ide nem értve 
az a) pont szerinti, az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés o) pontjában foglalt dokumentumok 
esetét,” szöveg,

q) 51/N.  § (4)  bekezdésében az  „a 35.  §-ban” szövegrész helyébe az  „a 35.  §-ban – a  35.  § (1)  bekezdése 
tekintetében azzal az  eltéréssel, hogy a  30.  §-ban foglalt kötelezettség helyett az  51/J.  § (3)  bekezdésében 
foglalt kötelezettségek teljesítése során –” szöveg

lép.

17. §  Hatályát veszti az R2.
a) 7. § (3) bekezdésében a „vagy a támogatott személy” szövegrész,
b) 39. § (1a) és (1b) bekezdése,
c) 51/J. § (3) bekezdés f ) pont fb) alpontja,
d) 64. § (1) bekezdésében a „3. § (4) bekezdését,” szövegrész.
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3. A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló  
337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

18. §  A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. (XI. 14.)  
Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  második vagy további gyermek születésére vagy örökbefogadására tekintettel az  e  rendeletben 
meghatározott feltételekkel a  központi költségvetésből vissza nem térítendő állami támogatás (a továbbiakban: 
támogatás) vehető igénybe a  Magyarország területén lévő lakást, lakóházat, tanyát, birtokközpontot vagy építési 
tevékenység megvalósításának helyszínéül szolgáló telket, illetve annak tulajdoni hányadát (a továbbiakban 
együtt: ingatlan) terhelő lakáscélú jelzáloghitel-tartozás, illetve ilyen ingatlanhoz kapcsolódó lakáscélú pénzügyi 
lízingszerződés alapján fennálló tartozás csökkentése érdekében.”

19. §  Az R3. 2. § (1) bekezdés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„4. lakáscélú jelzáloghitel: az e rendelet kihirdetését
a) megelőzően kötött szerződés alapján folyósított olyan forintalapú jelzáloghitel, amelynek fedezete Magyarország 
területén lévő, az 1. §-nak megfelelő ingatlan, illetve
b) követően kötött, a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény  
(a továbbiakban: Hpt.) 6. § (1) bekezdés 76. pontja szerinti forintalapú lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerződés,
ideértve a  Hpt. 6.  § (1)  bekezdés 77.  pontja szerinti olyan lakáscélú pénzügyi lízingszerződést is, amelynek 
tárgya az  1.  §-nak megfelelő ingatlan, azzal, hogy ez  esetben ahol e  rendelet jelzáloghitelt vagy kölcsönt említ,  
azon a  pénzügyi lízinget, ahol adóst említ, ott a  lízingbevevőt, ahol kölcsöntartozást említ, azon a  lízingtartozást 
(lízingdíjat és – ha van – maradványértéket), ahol pedig törlesztőrészletet említ, azon a lízingdíjat is érteni kell;”

20. §  Az R3. 4. § (1a) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1a) Az olyan lakáscélú jelzáloghitel-szerződés vonatkozásában is igényelhető a támogatás, amelynél a szerződéses 
cél lakóépület építése vagy lakás vásárlása, azonban a  támogatási kérelem benyújtásáig a  lakóépület, a  közös 
tulajdonban álló telken külön tulajdoni lapon nyilvántartott lakás, illetve a  tulajdoni különlapon nyilvántartott 
társasházi vagy szövetkezeti házi lakás ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése még nem történt meg.
(2) A lakáscélú jelzáloghitel fedezetét képező ingatlanban az igénylőnek – együttes igénylés esetén az igénylőknek 
összesen – legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. 
Az  (1a)  bekezdés szerinti lakáscélú jelzáloghitel-szerződés esetén e  feltételt teljesítettnek kell tekinteni, ha annak 
fedezetét közös tulajdonban álló telek képezi, amelyen az  igénylőnek – vagy az  együttes igénylőknek közösen –  
a tulajdoni hányada nem éri el az 50%-ot, de a támogatás megállapítását követő egy éven belül a telken olyan lakás 
vagy lakóház tulajdonjogát szerzi meg, amelyre vonatkozóan kizárólagos használati jogát igazolni tudja.”

21. §  Az R3. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A támogatás elsősorban az igénylő jelzáloghitel-szerződéséből eredő tőketartozása csökkentésére használható 
fel, amennyiben pedig a  tőketartozás összege nem éri el a  támogatás összegét, úgy a  támogatás a  tőketartozás 
járulékai – ide nem értve a késedelmi kamatot – csökkentésére használható fel. Lakáscélú pénzügyi lízingszerződés 
esetében az igénylés feltétele, hogy a támogatás igénybevétele által a teljes lízingdíj, valamint – amennyiben van –  
a  maradványérték, azaz a  pénzügyi lízingszerződés alapján fennálló teljes tartozás megfizetése megtörténjen, 
és ezzel a  lakóház vagy a  lakás tulajdonjogát az  igénylő – legalább a  4.  § (2) vagy (3)  bekezdésében foglaltaknak 
megfelelő mértékben – megszerezze.”

22. §  Az R3. a következő 31/B. §-sal egészül ki:
„31/B.  § (1) Azok a  korábbi támogatási kérelmük benyújtásakor több, a  4.  § (1)  bekezdésében foglaltaknak 
megfelelő lakáscélú jelzáloghitel-tartozással rendelkező támogatott személyek, akiknek a  kérelmét az  egyes 
otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 686/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet hatálybalépését 
megelőzően hatályos 6.  § (2)  bekezdése alapján bírálták el, és ennek következtében kizárólag az  egyik fennálló 
lakáscélú jelzáloghitel-tartozásukra tudták – a  rájuk a  7.  § (1)  bekezdése szerint egyébként vonatkozó összegnél 
alacsonyabb összegű – támogatást érvényesíteni, a  6.  § (2)  bekezdésében és a  7.  § (3)  bekezdésében foglaltaktól 
eltérően még egy alkalommal, a családok támogatásaival összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló  
530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr4.) hatálybalépésétől számított 60 napon belül jogosultak 
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– legfeljebb a  korábbi támogatási kérelmük benyújtásának időpontjában fennálló egy vagy több további, 
támogatással még nem érintett lakáscélú jelzáloghitel-tartozásuk erejéig – az általuk már igénybe vett támogatás 
és – az annak kérelmezésekor hatályos – 7. § (1) bekezdése szerinti összeg különbözetének igénylésére.
(2) Amennyiben az  (1)  bekezdés szerinti újabb kérelem benyújtásakor az  annak tárgyát képező lakáscélú 
jelzáloghitel-tartozás már megszűnt, vagy annak összege alacsonyabb az (1) bekezdés szerint a támogatásból még 
fennmaradt összegnél, akkor ezek különbözetének kifizetésére is a 14. § (4) bekezdését kell alkalmazni.
(3) A  Módr4.-gyel megállapított 8.  § b)  pontját a  Módr4. hatálybalépését megelőzően megkezdett eljárásokra is 
alkalmazni kell.”

23. §  Az R3.
a) 2.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában, valamint 4.  § (2) és (3)  bekezdésében a  „fedezetét” szövegrész helyébe 

a „fedezetét, illetve célját” szöveg,
b) 4.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a „születésének” szövegrész helyébe a „születésének, vagy örökbefogadás 

esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válásának” szöveg,
c) 6. § (2) bekezdésében és 7. § (1) bekezdés c) pontjában a „született” szövegrész helyébe a „született, illetve 

örökbefogadott” szöveg,
d) 8. § b) pontjában a „köztartozása” szövegrész helyébe az „ , az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 22.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti összeget meghaladó köztartozása, 
azzal, hogy ha a  kormányhivatal megállapítja, hogy az  igénylőnek van a  kérelem benyújtása és elbírálása 
napján is fennálló, a jelen pont szerinti mértéket meghaladó köztartozása, akkor 14 napos határidő tűzésével  
– amely az ügyintézési határidőbe nem számít be – felhívja az igénylőt arra, hogy köztartozásának a felhívás 
kézhezvételétől számított 14 napon belül történő megfizetését és annak igazolását követően válhat a családi 
otthonteremtési kedvezményre jogosulttá,” szöveg,

e) 9.  § (2)  bekezdés a)  pont aa)  alpontjában a „köztartozás-mentességet” szövegrész helyébe a „köztartozás-
mentességet vagy a  fennálló köztartozásának a  8.  § b)  pontja szerinti mértéket meg nem haladó összege 
tényét” szöveg,

f ) 9. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „kölcsöntartozás” szövegrész helyébe a „tartozás” szöveg,
g) 14.  § (1)  bekezdésében a „hitelszámlájára” szövegrész helyébe a „hitelszámlájára, illetve lízingtartozásához 

kapcsolódó számlájára” szöveg,
h) 15/A. § (1) bekezdésében az „irányult” szövegrész helyébe az „irányult, valamint a 4. § (2) bekezdése szerinti 

közös tulajdonú telek esetén az  azon létesített lakóingatlan kizárólagos használati jogát igazoló használati 
megállapodást vagy bírósági ítéletet” szöveg,

i) 15/A.  § (2)  bekezdésében a  „nem került feltüntetésre” szövegrész helyébe a  „nem került feltüntetésre, 
vagy a  támogatott személy a  kormányhivatal – az  (1)  bekezdés szerinti okirat benyújtására vonatkozó –  
felszólításának határidőben nem tett eleget, illetve az  abban foglaltak alapján nem teljesül  
a 4. § (2) bekezdésében foglalt feltétel” szöveg,

j) 29.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „7.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontja” szövegrész helyébe  
a „7. § (1) bekezdés a) pontja és b) pont bb) alpontja” szöveg

lép.

24. §  Hatályát veszti az R3. 15/A. § (1) bekezdésében a „társasházi, szövetkezeti házi” szövegrész.

4. A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

25. § (1) A  babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 4.  § (1)  bekezdés f )  pont 
fc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kölcsönszerződés megkötését a  házaspár – együttes igénylőként – akkor igényelheti, ha a  kölcsönkérelem 
benyújtásának időpontjában
mindkét házasfél megfelel az alábbi feltételek valamelyikének:)
„fc) a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján 
hontalan jogállásúnak ismerték el, vagy bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,”
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 (2) Az R4. 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 2. § (1) bekezdés 3. pontjában foglalt feltételtől eltérően házastársa halála esetén
a) a túlélő feleség
aa) az elhunyt házastársa halálát követő 300 napon belül, de legkésőbb a gyermeke megszületését megelőző napig 
a kölcsönkérelmet egyedülállóként is benyújthatja, illetve
ab) a  kölcsönkérelem korábban együttes igénylőkként történő benyújtását követően a  kölcsönszerződést  
a  14.  § (1)  bekezdése szerinti várandóssága fennállása alatt vagy a  gyermeke megszületését, illetve a  magzat 
elhalását vagy halva születését követően egyedüli támogatott személyként is megkötheti,
b) a túlélő férj a kölcsönkérelem korábban együttes igénylőkként történő benyújtását követően a kölcsönszerződést 
a  gyermeke megszületése vagy az  elhunyt feleségével közös magzat elhalása után egyedüli támogatott 
személyként is megkötheti,
c) ha a  kormányhivatal korábban már az  örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító határozat hozott,  
akkor a túlélő házastárs
ca) a kölcsönkérelmet az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását megelőzően egyedülállóként is 
benyújthatja,
cb) a  kölcsönkérelem korábban együttes igénylőkként történő benyújtását követően a  kölcsönszerződést  
– akár a  gyermek örökbefogadását engedélyező határozat véglegessé válását megelőzően, akár azt követően –  
egyedüli támogatott személyként is megkötheti,
azzal, hogy ebben az  esetben az  e  rendeletben szereplő igénylőkre, illetve támogatott személyekre vonatkozó 
rendelkezéseket az egyedülálló igénylőre, illetve támogatott személyre kell alkalmazni.”

 (3) Az R4. 4. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) Ha az  (1a)  bekezdés a)  pont aa)  alpontjában vagy c)  pont ca)  alpontjában foglalt esetben a  túlélő 
házastársnál az  (1)  bekezdés c)  pontja, a  (2)  bekezdés, illetve a  (2a)  bekezdés szerinti feltételek nem állnak fenn, 
a kölcsönkérelmet benyújthatja, ha az (1) bekezdés c) pontja és a (2) bekezdés, illetve a (2a) bekezdés szerinti feltétel 
a volt házastárs tekintetében a halála napján vagy az azt megelőző 3 hónapos időszakon belül bármely időpontban 
teljesült.”

26. § (1) Az R4. 5. § (5) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A kölcsönszerződés megkötésére való jogosultsághoz a (2)–(4) bekezdésben foglaltakon túl]
„g) a hontalan jogállást a hontalankénti elismerésről szóló határozattal vagy a jogállást igazoló hatósági igazolással; 
a  bevándorolt jogállást bevándorlási engedéllyel, a  letelepedett jogállást letelepedési engedéllyel, ideiglenes 
letelepedési engedéllyel, nemzeti letelepedési engedéllyel vagy EK letelepedési engedéllyel,”
(kell igazolni.)

 (2) Az R4. 5. § (5) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
[A kölcsönszerződés megkötésére való jogosultsághoz a (2)–(4) bekezdésben foglaltakon túl]
„i) a 4. § (1a), illetve (2b) bekezdése szerinti feltételek fennállását házassági anyakönyvi kivonattal, valamint halotti 
anyakönyvi kivonattal”
(kell igazolni.)

27. §  Az R4. 17. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  kormányhivatal tájékoztatást küld a  kincstár és a  hitelintézet részére az  (1) és a  (3)  bekezdés alapján hozzá 
benyújtott kérelmekről és a kérelmek tárgyában hozott döntéseiről.”

28. §  Az R4. a következő 32. §-sal egészül ki:
„32.  § A  családok támogatásaival összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 530/2021. (IX. 14.)   
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 4.  § (1)  bekezdés e)  pontját és f )  pont fc)  alpontját, 
valamint 5.  § (5)  bekezdés g)  pontját a  Módr3. hatálybalépését megelőzően megkezdett eljárásokra is alkalmazni 
kell.”

29. §  Az R4.
a) 4. § (1) bekezdés

aa) c)  pont cb)  alpontjában az  „állt,” szövegrész helyébe az  „állt, vagy az  f )  pont fa)  alpontjában 
foglaltaknak megfelelő házasfél külföldi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott olyan 
tanulmányokat, amelyek a  külföldi állam joga szerint kiállított olyan oklevélhez vezetnek, amely 
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a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény rendelkezései szerint 
egyenértékűnek ismerhető el a  külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság 
állásfoglalása alapján,” szöveg,

ab) e)  pontjában a  „köztartozása” szövegrész helyébe az  „az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 
szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 22.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti összeget meghaladó 
köztartozása, azzal, hogy ha a  hitelintézet megállapítja, hogy az  igénylőnek van a  kölcsönkérelem 
benyújtása és elbírálása napján is fennálló, a  jelen pont szerinti mértéket meghaladó köztartozása, 
akkor 10 munkanapos határidő tűzésével – amely a 6. § (4) bekezdése szerinti elbírálási határidőbe 
nem számít be – felhívja az  igénylőt a  köztartozása megfizetésére és annak igazolására, azzal,  
hogy a felhívás megadott határidőben történő teljesítése esetén a szerződés megköthető” szöveg,

b) 4. § (2) bekezdés b) pontjában
ba) a „legfeljebb” szövegrész helyébe az „egybefüggően legfeljebb” szöveg,
bb) a „hat” szövegrész helyébe az „egybefüggően hat” szöveg, 
bc) a  „nincs,” szövegrész helyébe a  „nincs, amelynek időtartama az  (1)  bekezdés c)  pontja szerint 

teljesítendő 3 éves jogosultsági időszakba nem számít bele” szöveg,
c) 4. § (2) bekezdés c) pontjában a „minősülnie,” szövegrész helyébe a „minősülnie az a) és b) pont alkalmazása 

mellett,” szöveg,
d) 5.  § (5)  bekezdés d)  pontjában a  „feltételeknek” szövegrész helyébe a  „feltételeknek – ideértve a  4.  § 

(2b)  bekezdése szerinti esetet is –” szöveg, a „kiadott igazolással,” szövegrész helyébe a „kiadott igazolással, 
a  külföldi tanulmányokat az  annak időtartamáról szóló, a  külföldi felsőoktatási intézmény által kiadott 
igazolással és annak hiteles magyar nyelvű fordításával, valamint a  külföldi bizonyítványok és oklevelek 
elismeréséért felelős hatóság egyenértékűségről szóló állásfoglalásával,” szöveg,

e) 31. § (1) bekezdésében a „36. §-ával” szövegrész helyébe a „38. §-ával” szöveg
lép.

30. §  Hatályát veszti az R4. 5. § (3) bekezdés a) pontjában a „továbbá a 4. § (1) bekezdés g) pontja esetében a jogosultsági 
feltétel fennállásáról, illetve arról, hogy a korábbi házasság a volt házastárs halálával szűnt meg,” szövegrész.

5. A nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 
módosítása

31. §  A nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
R5.)
a) 5. § (1) bekezdés b) pontjában a „ , vagy az önkormányzati adóhatóságnál nincs nyilvántartott köztartozása” 

szövegrész helyébe a  „nincs az  adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.)  
Korm. rendelet 22.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti összeget meghaladó köztartozása, azzal, hogy ha 
a Kincstár megállapítja, hogy az igénylőnek van a kérelem benyújtása és elbírálása napján is fennálló, a jelen 
pont szerinti mértéket meghaladó köztartozása, akkor 14 napos határidő tűzésével – amely az  ügyintézési 
határidőbe nem számít be – felhívja az  igénylőt arra, hogy köztartozásának a  felhívás kézhezvételétől 
számított 14 napon belül történő megfizetését és annak igazolását követően válhat a családi otthonteremtési 
kedvezményre jogosulttá” szöveg,

b) 6.  § (6)  bekezdésében a  „Kincstár a  jogosultság megállapításának és ellenőrzésének céljából és 
időtartamára az  illetékes hatóságtól a  szükséges adatokat és okiratokat beszerezze” szövegrész helyébe 
a  „Kincstár az  általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)  
36. § (2) bekezdésére tekintettel a  jogosultság megállapításának és ellenőrzésének céljából és időtartamára 
az  illetékes hatóságtól a  szükséges – így különösen az  5.  § (1)  bekezdése szerinti – adatokat és okiratokat 
az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontja szerinti megkeresés keretében beszerezze” szöveg,

c) 12.  § (5)  bekezdésében az  „általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény” szövegrész 
helyébe az „Ákr.” szöveg

lép.
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32. §  Az R5. a következő 16. §-sal egészül ki:
„16.  § A  családok támogatásaival összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 530/2021. (IX. 14.)  
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 5.  § (1)  bekezdés b)  pontját a  Módr. hatálybalépését 
megelőzően megkezdett és még folyamatban lévő eljárásokra és a  Módr. hatálybalépését megelőzően létrejött 
támogatási jogviszonyok Ákr. VI. Fejezete szerinti ellenőrzése tekintetében is alkalmazni kell.”

6. A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló  
518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet módosítása

33. §  A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: R6.) 2. § (1) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és az R6. 2. § (1) bekezdése 
a következő 1a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„1. akadálymentesítési munka: olyan építési, szerelési, átalakítási tevékenység, amely a lakást mozgáskorlátozott vagy 
más fogyatékossággal élő személy számára – akár speciális eszközök, illetve műszaki megoldások alkalmazásával – 
önálló vagy segítséggel történő használatra alkalmassá és biztonságossá teszi;
1a. felújítás: a 6. §-ban meghatározott építési tevékenységek;”

34. §  Az R6. 3. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha az  egyik szülő halála esetén a  túlélő másik szülőnél a  (3) vagy az  (5)  bekezdés szerinti feltételek nem 
állnak fenn, a  túlélő szülő a  támogatást egyedülállóként igénybe veheti akkor is, ha az  elhunyt szülő halála 
a  támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül következett be, és a  (3) vagy az  (5)  bekezdés szerinti 
feltétel az  elhunyt szülő tekintetében a  halála napján vagy az  azt megelőző három hónapos időszakon belül 
bármely időpontban teljesült, és a halál napján az együttes igénylés feltétele fennállt, amelyre nézve a túlélő szülő  
– a  9.  § (3)  bekezdés c)  pontja szerinti okirat benyújtása helyett – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
nyilatkozatot tehet.”

35. §  Az R6. 6. § q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatás a következő építési tevékenységekhez igényelhető:)
„q) akadálymentesítési munka;”

36. § (1) Az R6. 9. § (3) bekezdés f ) pontja a következő fe) alponttal egészül ki:
[A kérelemhez mellékelni kell a  következő dokumentumokat vagy – az  (1)  bekezdés b) vagy c)  pontja szerinti esetben 
a j)–l) pontban foglalt dokumentumok kivételével – azok másolatát:
25. életévét betöltött gyermek esetén]
„fe) a  súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 
2/A. §-a vagy 7. § (3) bekezdés a) pontja szerinti iratok,”

 (2) Az R6. 9. § (3) bekezdés l) pont lf ) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A kérelemhez mellékelni kell a  következő dokumentumokat vagy – az  (1)  bekezdés b) vagy c)  pontja szerinti esetben 
a j)–l) pontban foglalt dokumentumok kivételével – azok másolatát:
az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata arról, hogy]
„lf ) ha részben vagy egészben otthonfelújítási kölcsöntartozására jelzáloghitel-csökkentési támogatást vett 
igénybe,”

 (3) Az R6. 9. § (3) bekezdése a következő u), v) és w) ponttal egészül ki:
[A kérelemhez mellékelni kell a  következő dokumentumokat vagy – az  (1)  bekezdés b) vagy c)  pontja szerinti esetben 
a j)–l) pontban foglalt dokumentumok kivételével – azok másolatát:]
„u) az  otthonfelújítási kölcsöntartozását érintő jelzáloghitel-csökkentési támogatás, valamint a  fennálló 
otthonfelújítási kölcsön tőke- és járulékai összegéről szóló, 30 napnál nem régebbi hitelintézeti igazolás,
v) a  köztartozás-mentesség vagy a  fennálló köztartozásnak a  4.  § (2)  bekezdés c)  pontja szerinti mértéket meg 
nem haladó összegének ténye tekintetében – ha az  igénylő nem szerepel az  adózás rendjéről szóló törvény 
szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban – nemleges vagy az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 
465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 22.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti összeget meg nem haladó adótartozásról 
szóló adóigazolás,
w) a nagykorú gyermek adatkezelésre vonatkozó nyilatkozata.”
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37. §  Az R6. a következő 18. §-sal egészül ki:
„18.  § (1) Azon igénylő tekintetében, akinél a  családok támogatásaival összefüggő egyes kormányrendeletek 
módosításáról szóló 530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr2.) hatálybalépése napján a Módr2.-vel 
megállapított 3. § (6) bekezdése szerinti egyéves határidőből kevesebb mint 90 nap van hátra, a 3. § (6) bekezdését 
azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  támogatási kérelmét a  Módr2. hatálybalépését követő 90 napon belül 
nyújthatja be.
(2) A  Módr2.-vel megállapított 2.  § (1)  bekezdés 6.  pontját, 4.  § (2)  bekezdés c)  pontját, 6.  § q)  pontját és 
9.  § (3)  bekezdés f )  pont fe)  alpontját a  Módr2. hatálybalépését megelőzően megkezdett eljárásokra is 
alkalmazni kell, és a  Módr2.-vel hatályon kívül helyezett 9.  § (3)  bekezdés i)  pontját a  hatályvesztését követően  
a Módr2. hatálybalépésének időpontjában még folyamatban lévő eljárásokra sem kell alkalmazni.
(3) A Módr2.-vel megállapított 10. § (1) bekezdését csak a Módr2. hatálybalépését követően indult eljárásokra kell 
alkalmazni.”

38. §  Az R6.
a) 2.  § (1)  bekezdés 5.  pontjában a  „gyermekek otthongondozási díjában részesül” szövegrész helyébe 

a „gyermekek otthongondozási díjában részesül, vagy aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 
kedvezményeiről szóló kormányrendelet szerint súlyos mozgáskorlátozottnak vagy egyéb fogyatékossággal 
élő személynek minősül” szöveg,

b) 3.  § (3)  bekezdés b)  pontjában a  „megszakítással –” szövegrész helyébe a  „megszakítással, amelynek 
időtartama a jelen pont szerint teljesítendő egyéves jogosultsági időszakba nem számít bele –” szöveg,

c) 3.  § (3)  bekezdés b)  pont bd)  alpontjában a  „nyilatkozik,” szövegrész helyébe a  „nyilatkozik, vagy  
a 2. § (1) bekezdés 3. pont a) alpontja szerinti igénylő igazolja, hogy külföldi felsőoktatási intézmény nappali 
tagozatán folytatott olyan tanulmányokat, melyek a  külföldi állam joga szerint kiállított olyan oklevélhez 
vezetnek, amely a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény rendelkezései 
szerint egyenértékűnek ismerhető el a  külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság 
állásfoglalása alapján,” szöveg,

d) 4. § (2) bekezdés c) pontjában a „nyilvántartott” szövegrész helyébe a „nyilvántartott, az adóigazgatási eljárás 
részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 22.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti összeget 
meghaladó” szöveg,

e) 4.  § (5)  bekezdésében a „feltétel teljesülését a  támogatással érintett ingatlanrészre vonatkozóan az  igénylő 
által benyújtott használati megállapodás vagy bírósági ítélet alapján is szükséges vizsgálni” szövegrész 
helyébe a „feltételt teljesültnek kell tekinteni, ha az  igénylő által benyújtott használati megállapodás vagy 
bírósági ítélet alapján a (2) bekezdés a) pontja szerinti személyeknek együttesen kizárólagos használati joga 
áll fenn a támogatással érintett lakásra vagy annak alapterülete legalább 50%-ára vonatkozóan” szöveg,

f ) 6. § a) pontjában a „belső” szövegrész helyébe a „belső, illetve külső” szöveg,
g) 6.  § e)  pontjában a  „nyílászáró cseréje,” szövegrész helyébe a  „nyílászáró beépítése, cseréje,” szöveg, 

a „párkányok, küszöbök cseréje” szövegrész helyébe a „párkány, küszöb létesítése, cseréje” szöveg,
h) 6. § j) pont ja) alpontjában a „burkolat cseréjét,” szövegrész helyébe a „burkolat készítését, cseréjét,” szöveg,
i) 6. § o) pontjában a „térburkolat” szövegrész helyébe a „térburkolat, illetve külső lépcső” szöveg,
j) 7.  § (1)  bekezdés záró szövegrészében a  „vállalkozó az  általános forgalmi adóról szóló 2007. évi  

CXXVII. törvény 10. számú melléklet 1.  pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette” 
szövegrész helyébe a „vállalkozó a 9. § (3) bekezdés a) pontjának megfelelően nyilatkozott, hogy az általános 
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklet 1.  pontja szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettségét teljesíti” szöveg,

k) 9.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében az „a j)–l)  pontban” szövegrész helyébe az „a j)–l), valamint u) és 
v) pontban” szöveg,

l) 9. § (3) bekezdés l) pont ld) alpontjában az „alpontjában” szövegrész helyébe az „alpontjában – ide nem értve 
az o) pont szerinti esetet –” szöveg,

m) 9.  § (3)  bekezdés o)  pontjában a „fordítása” szövegrész helyébe a „fordítása, a  3.  § (3)  bekezdés b)  pont 
bd)  alpontjában foglalt külföldi tanulmányokról az  annak időtartamára vonatkozó, a  külföldi felsőoktatási 
intézmény által kiadott igazolás és annak hiteles magyar nyelvű fordítása, valamint a külföldi bizonyítványok 
és oklevelek elismeréséért felelős hatóság egyenértékűségről szóló állásfoglalása,” szöveg,
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n) 9. § (3) bekezdés p) pontjában az „a személyazonosság” szövegrész helyébe az „az igénylő, együttes igénylés 
esetén az igénylők személyazonosságának” szöveg,

o) 10.  § (1)  bekezdésében a „30 napon belül” szövegrész helyébe a „60 napon – a  9.  § (1)  bekezdés a)  pontja 
szerinti benyújtás esetén 30 napon – belül” szöveg

lép.

39. §  Hatályát veszti az R6.
a) 2. § (1) bekezdés 6. pontja,
b) 9. § (3) bekezdés f ) pont fb) és fc) alpontja,
c) 9. § (3) bekezdés i) pontja.

7. Záró rendelkezések

40. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 531/2021. (IX. 14.) Korm. rendelete
az önköltséges képzésre történő átsorolásról

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  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 48.  § (2)  bekezdésében foglaltaktól, valamint a  nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.)  
Korm. rendelet 61. § (8) bekezdésében foglaltaktól eltérően magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzési formára 
kell átsorolni 2021. október 15-éig azt a  korábbi magyar állami ösztöndíjas hallgatót, akit a  2020/2021-es tanév 
eredményei alapján soroltak át önköltséges képzési formára.

 (2) Nem sorolható át magyar állami ösztöndíjas hallgató önköltséges képzési formára az  (1)  bekezdésben foglalt 
átsorolásra tekintettel.

 (3) Az  (1)  bekezdés rendelkezéseit – egyetértése esetén – megfelelően alkalmazni kell arra a  korábbi magyar állami 
ösztöndíjas volt hallgatóra is, akit a 2020/2021-es tanév eredményei alapján soroltak át önköltséges képzési formára. 
Ebben az esetben a hallgatói jogviszony folyamatosnak tekintendő.

 (4) A  felsőoktatási intézmény 2021. október 15-éig tájékoztatja az  Oktatási Hivatalt az  (1)  bekezdés szerinti 
átsorolásokról.

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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A Kormány 532/2021. (IX. 14.) Korm. rendelete
egyes egészségügyi intézkedésekről

A Kormány
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28.  § (3)  bekezdés a)  pont 
ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (1)  bekezdés m)  pont ma)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110.  § (1)  bekezdés 21.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, 
valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló  
256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint 
az  ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet] a következő 11/P. §-sal egészül ki:
„11/P. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:47 és A:75 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 
2021. július 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az  illetmény- vagy bérnövelésre 2021. július 1-jétől, 
de  legfeljebb a  munkáltatónál fennálló, az  egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó 
munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére 
az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2021. július hónapra esedékes illetmény 
(bér) tekintetében kell megfizetni a legkésőbb 2021. szeptember havi munkabér kifizetésével egyidejűleg.
(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató a bértámogatási igényének kérelmére a 4. § rendelkezéseit kell megfelelően 
alkalmazni.”

2. §  A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről,  
a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló  
162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

3. §  Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a  Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, 
valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontjában 
a „d), f ), g) és k) pontja” szövegrész helyébe az „a) vagy c)–i) pontja” szöveg lép.

3. A Michalicza-ösztöndíjról szóló 160/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A Michalicza-ösztöndíjról szóló 160/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdésében az „ápoló” szövegrész helyébe az „ápoló, továbbá okleveles kiterjesztett hatáskörű 

ápoló” szöveg,
b) 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „3. félévre” szövegrész helyébe a „3., valamint 4. félévre” szöveg,
c) 7.  § (3)  bekezdés a)  pontjában a  „mesterképzési” szövegrész helyébe a  „mesterképzési vagy kiterjesztett 

hatáskörű ápoló mesterképzési” szöveg,
d) 7. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „ápoló” szövegrész helyébe az „ápoló vagy okleveles kiterjesztett 

hatáskörű ápoló” szöveg,
e) 8. § (6) bekezdésében a „három” szövegrész helyébe a „négy” szöveg
lép.
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4. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 532/2021. (IX. 14.) Korm. rendelethez

 1. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 40–42. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település)

40. Csongrád-Csanád Megyei Dr. Bugyi István Kórház Szentes

41.
Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ 
Hódmezővásárhely-Makó

Hódmezővásárhely

42. Csongrád-Csanád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza Deszk

 2. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 47. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település)

47. Kazincbarcikai Kórház Kazincbarcika

 3. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 75. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település)

75. Szent Damján Görögkatolikus Kórház Kisvárda

A Kormány 533/2021. (IX. 14.) Korm. rendelete
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendeletnek az egyes harmadik országbeli állampolgárok és 
azok közeli hozzátartozói ideiglenes magyarországi ellátásával kapcsolatos módosításáról

A Kormány a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés h), 
j) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva  
a következőket rendeli el:

1. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a következő 71/A. §-sal egészül ki:
„71/A.  § (1) A  beutazásra és tartózkodásra vonatkozó szabályokat azon harmadik országbeli állampolgár 
vonatkozásában, akinek a  beutazása és tartózkodása a  Tv. 13.  § (2)  bekezdése alapján került engedélyezésre 
arra figyelemmel, hogy biztonsága származási országában a  magyar szervezetekkel való együttműködése 
vagy hozzátartozójának együttműködése miatt került veszélybe, a  (2)–(6)  bekezdésben foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti harmadik országbeli állampolgár három hónapig jogosult az idegenrendészeti hatóság 
által fenntartott valamely befogadó intézményben (a továbbiakban: befogadó intézmény) elhelyezésre és ellátásra.
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(3) A (2) bekezdés szerinti befogadó intézményben nyújtott ellátás magában foglalja
a) a szállás,
b) a napi háromszori étkezés, kiskorú gyermek, várandós nő vagy szoptatós anya esetében napi ötszöri étkezés vagy 
ennek megfelelő étkezési hozzájárulás,
c) a személyes használatra étkező- és tisztálkodási eszközök vagy ennek megfelelő értékű higiénés hozzájárulás és 
ruházat
biztosítását.
(4) A (3) bekezdés szerinti költségeket a magyar állam viseli.
(5) A befogadó intézményben tartózkodó, (1) bekezdés szerinti harmadik országbeli állampolgár köteles
a) a befogadó intézmény rendjét megtartani, az erre vonatkozó előírásokat teljesíteni,
b) a környezetét tisztán tartani,
c) a szükséges orvosi vizsgálatnak és gyógykezelésnek, járványügyi intézkedésnek – beleértve a védőoltásokat is – 
magát alávetni,
d) a  befogadó intézmény berendezési, felszerelési tárgyait megóvni, a  károkozástól tartózkodni, a  szándékosan 
okozott kárt megtéríteni.
(6) Az  (1)  bekezdés szerinti harmadik országbeli állampolgár, aki nem áll társadalombiztosítási jogviszonyban, 
a  beutazást követő 18 hónapig egészségügyi ellátásra a  menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 
végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 26–28.  §-ában foglaltak szerint jogosult azzal, hogy 
a költségek megtérítését az idegenrendészeti hatóság végzi.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 534/2021. (IX. 14.) Korm. rendelete
a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 
jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról szóló 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről XC. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 
szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról szóló 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 18. alcíme 
a következő 31/A. §-sal egészül ki:
„31/A.  § A  bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye számára a  Magyarország 2021. évi központi 
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 41. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerint 
nyújtott támogatás szempontjából az elismert számított pedagóguslétszámot a hittanoktatás hozzáférhetőségének 
javítása érdekében 2021. szeptember 1-jétől oly módon kell megállapítani, hogy hit- és erkölcstanoktatásban részt 
vevő tanulók legalább 6 fős csoportját kell figyelembe venni.”

2. §  Az R. a következő 48. §-sal egészül ki:
„48.  § A  Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága a  bevett egyház és annak belső egyházi 
jogi személye számára a  Kvtv. alapján a 2021. évre megállapított, a  hit- és erkölcstanoktatáshoz kapcsolódó 
átlagbéralapú támogatást szeptember–december hónapokra vonatkozóan a 31/A. §-ban meghatározottak alapján 
külön kérelem benyújtása nélkül hivatalból módosítja, és a többlettámogatást 2021. december 31-ig folyósítja.”
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3. §  Hatályát veszti az R. 31/A. §-a és 48. §-a.

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 535/2021. (IX. 14.) Korm. rendelete
a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és 
a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak 
meghatározásáról, valamint a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, 
valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló  
163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 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 HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint 
a  Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak 
meghatározásáról, valamint a  Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint 
a  Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról 
szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet 1.  § (2)  bekezdése 
a következő 36. ponttal egészül ki:
(A HEPA NZrt.)
„36. a  külkereskedelmi szakemberképzés kialakításával és a  képzési program koordinálásával támogatja a  hazai 
vállalatok exportpiaci sikerességét.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 47/2021. (IX. 14.) ITM rendelete
az innovációért és technológiáért felelős miniszter által adományozható elismerésekről és egyes kapcsolódó 
miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2020. (II. 17.) ITM rendelet módosításáról

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.  § 
(6)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 116. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az innovációért és technológiáért felelős miniszter által adományozható elismerésekről és egyes kapcsolódó 
miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2020. (II. 17.) ITM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (8) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A Miniszteri Elismeréshez adományozó okirat, érem és legfeljebb bruttó 1 000 000 forint pénzjutalom jár.”

2. §  A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Neumann János-díj az informatika szakterület, a számítástechnikai kultúra, valamint az információs társadalom 
fejlesztése érdekében végzett kimagasló színvonalú tevékenységért, továbbá életmű elismeréséért adományozható.”

3. §  A Rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Trefort Ágoston-díj (felsőoktatási tagozat) az oktatás érdekében hosszabb időn át kiemelkedően végzett munka 
elismeréséért adományozható felsőoktatási intézményben dolgozóknak.”

4. §  A Rendelet 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  Információs Társadalomért szakmai érem az  informatika szakterület, a  számítástechnikai kultúra, valamint 
az  információs társadalom fejlesztése érdekében végzett magas színvonalú, eredményes munka elismeréséért 
adományozható.”

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

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1631/2021. (IX. 14.) Korm. határozata
a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál indított 
külkereskedelmi szakemberképzésről

A Kormány
 1.  egyetért azzal, hogy a  magyar vállalatok exportpiaci felkészültségének növelése érdekében a  HEPA Magyar 

Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság külkereskedelmi szakemberképzést 
indítson;

 2.  felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, valamint a  külgazdasági és külügyminisztert,  
hogy vizsgálják meg, hogy a külkereskedelmi szakemberképzéshez mely meglévő tananyagok vagy tananyagrészek 
használhatóak fel, és a vizsgálat eredményére figyelemmel határozzák meg a külkereskedelmi szakemberképzéshez 
szükséges digitális tananyagfejlesztés és működtetés forrásigényét;

Felelős:  innovációért és technológiáért felelős miniszter
 külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2021. november 15.

 3.  felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, valamint a  külgazdasági és külügyminisztert, 
hogy – a  2.  pont szerinti vizsgálat eredményére is figyelemmel – gondoskodjanak az  1.  pont szerinti célkitűzés 
megvalósításához szükséges források biztosításáról.

Felelős:  innovációért és technológiáért felelős miniszter
 külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1632/2021. (IX. 14.) Korm. határozata
a Magyar Falu Program 2021. évi végrehajtásához kapcsolódó kincstári lebonyolítói díj biztosítása 
érdekében szükséges előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Magyar 
Falu Program 2021. évi végrehajtásához kapcsolódóan, a  Magyar Államkincstár lebonyolító szervi feladatellátása érdekében 
1 371 248 410 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020.  évi 
XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
1.  Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 1. Magyar Falu Program 
jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 8. Magyar Államkincstár cím javára, az 1. melléklet 
szerint.

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1632/2021. (IX. 14.) Korm. határozathoz

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
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 (+/-) következő

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

hatása
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

376273 1
K5 Egyéb működési célú kiadások -1 371 248 410

XV. Pénzügyminisztérium
237287 8 Magyar Államkincstár

K1 Személyi juttatások 856 725 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 132 792 375
K3 Dologi kiadások 209 525 052
K6 Beruházások 172 205 983

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 A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím Módosítás következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat (+/-) évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

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 A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím Módosítás következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat (+/-) évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

376273 1 Magyar Falu Program -1 371 248 410
XV. Pénzügyminisztérium

237287 8 Magyar Államkincstár 1 371 248 410

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal 1 371 248 410 1 371 248 410

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

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Magyar Falu Program

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár  1 példány

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

K I A D Á S O K 
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A Kormány 1633/2021. (IX. 14.) Korm. határozata
a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra-
fejlesztéseiről szóló 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat módosításáról

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra-fejlesztéseiről szóló 
1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat 1. pont 1.8. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„1.8. egyetért azzal, hogy az  innovációért és technológiáért felelős miniszter az  1.4.  alpont a) és c)  pontja szerinti 
villamos energia elosztó hálózati infrastruktúra-fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében Pest Megye 
Önkormányzata helyett az  ELMŰ Hálózati Kft.-vel mint kedvezményezettel hozzon létre támogatási jogviszonyt, 
valamint tegye meg a szükséges intézkedéseket a támogatási jogviszonyok rendezése érdekében; továbbá egyetért 
azzal, hogy az 1.4. alpont d) pontja szerinti infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő igazgatási, valamint az 1.6. alpont 
szerinti gázellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő feladatok megvalósítása érdekében 
az  innovációért és technológiáért felelős miniszter Pest Megye Önkormányzata mint kedvezményezett javára 
támogatói okiratot bocsásson ki;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1634/2021. (IX. 14.) Korm. határozata
a Gödöllői Városi és Térségi Uszoda üzemeltetéséhez szükséges források biztosításáról, valamint a gödöllői 
jégcsarnok beruházás előkészítésével kapcsolatos kormányzati intézkedésekről

A Kormány a sportlétesítmények magas szintű üzemeltetése, működtetése és a felsőoktatási modellváltás elősegítése érdekében
 1. egyetért

a) a Gödöllői Városi és Térségi Uszoda (a  továbbiakban: Uszoda) üzemeltetése érdekében a  Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetemet (a továbbiakban: Egyetem) fenntartó Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért 
Alapítvány részére költségvetési támogatás biztosításával,

b) a gödöllői jégcsarnok beruházás előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1764/2020. (XI. 11.)  
Korm. határozat (a  továbbiakban: Korm. határozat) 1.  pontjában foglaltaknak megfelelően a  gödöllői 
jégcsarnok beruházás (a továbbiakban: Beruházás) Egyetem általi előkészítésével;

 2. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter 
bevonásával – az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;

 3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával gondoskodjon 
az  1.  pont a)  alpontjában foglalt cél megvalósítása érdekében 120 060 000 forint többletforrás biztosításáról 
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 67. Felsőoktatási 
feladatok alcím, 2. Felsőoktatás speciális feladatai jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő azonnal
 4. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere bevonásával 

készítsen előterjesztést a  Kormány részére az  Uszoda üzemeltetésének hosszú távú biztosítása érdekében, 
az üzemeltetési és finanszírozási modell bemutatásával;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő 2021. november 15.
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 5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere bevonásával a  Korm. határozat 4.  pont 
b)  alpontjától eltérően, a  Korm. határozat 4.  pont b)  alpontjában meghatározott összeget a  Kvtv. 1.  melléklet  
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 8. Gazdaság újraindítást szolgáló 
emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 3. Sportlétesítmény fejlesztések támogatása jogcímcsoport 
javára biztosítsa;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő azonnal
 6. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a  Nemzeti Sportközpontok részére  

a  Korm. határozat 4.  pont a)  alpontja alapján a  Beruházás előkészítése érdekében biztosított támogatás 
elszámolásáról  2021. augusztus 31. napi fordulónappal;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: az elszámolás elkészítése és benyújtása tekintetében 2021. szeptember 30.

 7. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy az  1.  pont b)  alpontjában foglalt cél megvalósítása érdekében,  
500 000 000 forint támogatási összegben adjon ki az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A.  §-a hatálya alá tartozó támogatói okiratot az  Egyetem mint 
kedvezményezett részére elszámolási, a fel nem használt, valamint a nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatási 
összeg tekintetében visszafizetési kötelezettség rögzítésével;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követő 60 napon belül

 8. egyetért azzal, hogy a Beruházás előkészítése keretében létrejövő tervdokumentációk vonatkozásában az Egyetem 
számára a  közfeladatainak ellátásához szükséges infrastruktúra-fejlesztés érdekében ingyenesen teljes körű 
felhasználási jog kerüljön biztosításra;

 9. visszavonja
a) a gödöllői uszoda beruházási program megvalósításáról, valamint a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre 

szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1525/2014. (IX. 18.) Korm. határozat 1. pont 
c) alpontját, valamint

b) a Korm. határozat 2. és 3. pontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1635/2021. (IX. 14.) Korm. határozata
a Siófoki Bányász Sportegyesület fejlesztési programja megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

A Kormány – az utánpótlás-nevelés, a sportolók eredményes felkészítése, a siófoki futballsportélet fejlesztése érdekében –
 1. egyetért a  Siófoki Bányász Sportegyesület (nyilvántartási szám: 14-02-0000277, székhely: 8600 Siófok, 

Révész Géza u. 11.) (a továbbiakban: egyesület) fejlesztési programjának megvalósításával;
 2. az államháztartásról szóló 2011. évi törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 86 577 151 forint 

egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 29. Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő 
feladatok támogatása jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 8. Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok 
alcím, 3. Sportlétesítmény fejlesztések támogatása jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
 3. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az  1.  pontban meghatározott fejlesztési program 

megvalósítása érdekében a 2. pont szerinti forrás terhére 86 533 884 forint összegben az egyesülettel támogatási 
jogviszony létesítéséről, elszámolási, a  fel nem használt, valamint a nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatás 
tekintetében visszatérítési kötelezettség rögzítésével.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 2. pont szerinti átcsoportosítást követő 60 napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1635/2021. (IX. 14.) Korm. határozathoz
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. Gazdaság-újraindítási 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
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
23 Sporttevékenység támogatása

387017 29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -86 577 151

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

8 Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok
386440 3 Sportlétesítmény fejlesztések támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 86 577 151
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

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
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
23 Sporttevékenység támogatása

387017 29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása -86 577 151
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
8 Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok

386440 3 Sportlétesítmény fejlesztések támogatása 86 577 151
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 86 577 151 86 577 151

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Magyar Államkincstár 1 példány

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L
A módosítást elrendelő jogszabály/ 

határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 
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A Kormány 1636/2021. (IX. 14.) Korm. határozata
a tatabányai egykori bányakórház katolikus gimnáziummá fejlesztésének folytatásához szükséges forrás 
átcsoportosításáról

A Kormány
 1. támogatja a  tatabányai egykori bányakórház katolikus gimnáziummá fejlesztéséhez szükséges beruházás 

II. ütemének megvalósítását (a továbbiakban: Beruházás);
 2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33.  § (2)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva, a  Beruházás megvalósításához 1 084 550 001 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el 
a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv2021.) 
1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaság újraindítását 
szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Modern Városok Program jogcímcsoport 
terhére, a  Kvtv2021. 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
1. Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 3. Egyházi működési, 
program és fejlesztési támogatások jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: azonnal
 3. felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – 

a  Beruházás megvalósításához a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC.  törvény 
(a  továbbiakban: Kvtv2022.) 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok  cím, 1. Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 
2.  Modern Városok Program jogcímcsoport terhére, a  Kvtv2022. 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti 
kezelésű előirányzatok alcím, 3. Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások jogcímcsoport javára 
1 084 550 002 forint egyszeri átcsoportosítása céljából nyújtson be előterjesztést az Áht. 33. § (2) bekezdése szerinti 
döntés kezdeményezése érdekében;

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során, legkésőbb 2022. február 15.
 4. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy az 1. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében, a 2. pontban 

meghatározott forrás terhére 1 084 007 997 forint támogatási összegben létesítsen támogatási jogviszonyt;
Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: a 2. pontban meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 5. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy az 1. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében, a 3. pontban 
meghatározott forrás terhére 1 084 007 999 forint támogatási összegben módosítsa a  4.  pont alapján létesített 
támogatási jogviszonyt;

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: a 3. pontban meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 6. visszavonja a  Modern Városok Program keretében a  tatabányai egykori bányakórház katolikus gimnáziummá 
fejlesztéséhez szükséges támogatás biztosításáról szóló 1709/2017. (IX. 25.) Korm. határozat 9. és 10. pontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1636/2021. (IX. 14.) Korm. határozathoz

XLVII. Gazdaság-újraindítási 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
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

358951 2 Modern Városok Program
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -1 084 550 001

386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások
K3 Dologi kiadások 542 004
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 084 007 997

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

forintban

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

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

hatása

forintban
Államház-

tartási 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
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

358951 2 Modern Városok Program -1 084 550 001
386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások 1 084 550 001

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos   
egyéb: azonnal 1 084 550 001 1 084 550 001

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár  1 példány

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

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 
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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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	A Kormány 1631/2021. (IX. 14.) Korm. határozata
	a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál indított külkereskedelmi szakemberképzésről

	A Kormány 1632/2021. (IX. 14.) Korm. határozata
	a Magyar Falu Program 2021. évi végrehajtásához kapcsolódó kincstári lebonyolítói díj biztosítása érdekében szükséges előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1633/2021. (IX. 14.) Korm. határozata
	a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra-fejlesztéseiről szóló 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1634/2021. (IX. 14.) Korm. határozata
	a Gödöllői Városi és Térségi Uszoda üzemeltetéséhez szükséges források biztosításáról, valamint a gödöllői jégcsarnok beruházás előkészítésével kapcsolatos kormányzati intézkedésekről

	A Kormány 1635/2021. (IX. 14.) Korm. határozata
	a Siófoki Bányász Sportegyesület fejlesztési programja megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

	A Kormány 1636/2021. (IX. 14.) Korm. határozata
	a tatabányai egykori bányakórház katolikus gimnáziummá fejlesztésének folytatásához szükséges forrás átcsoportosításáról
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