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III. Kormányrendeletek

A Kormány 572/2021. (X. 8.) Korm. rendelete
a Közösségi Élet Újraindításáért Felelős Operatív Törzs megszüntetése érdekében a Közösségi Élet 
Újraindításáért Felelős Operatív Törzs létrehozásáról és feladatairól szóló 325/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet 
hatályon kívül helyezéséről

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. §  Hatályát veszti a  Közösségi Élet Újraindításáért Felelős Operatív Törzs létrehozásáról és feladatairól szóló  
325/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 573/2021. (X. 8.) Korm. rendelete
a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28.  § (2)  bekezdés e)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 23/B.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép, és a § a következő (3)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A képzési hitel felvételének feltétele, hogy a képzésben részt vevő
a) megfelel a 3. § (1) bekezdés a) pontjában vagy b) pont bd) alpontjában foglalt feltételeknek,
b) megfelel a 3. § (2) bekezdés b) és d) pontjában, valamint (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek,
c) a hiteligénylés benyújtásakor a 18. életévét betöltötte, de az 55. életévét nem töltötte be,
d) büntetlen előéletű, és
e) személynek nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása.
(3) Képzési hitel akkor igényelhető, ha az igénylő a képzési hitel iránti kérelem benyújtását megelőző
a) két évben legalább 180 napig a  társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások 
fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a  továbbiakban: Tbj.) 6.  §-a szerint biztosítottként szerepel vagy 
szerepelt, illetve a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül vagy minősült, 
keresőtevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet 
társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozik vagy tartozott, illetve
b) hat hónapban az Nftv. hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonyban állt.
(4) A (3) bekezdés szerinti 180 napos jogosultsági időszak számítása során
a) a különböző, egymást követő jogosultsági időszakokat össze kell számítani,
b) a jogosultsági időszakot folyamatosnak kell tekinteni, ha abban egybefüggően legfeljebb 30 nap megszakítás 
van, amelynek időtartama a teljesítendő jogosultsági időszakba nem számít bele.
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(5) A  (3)  bekezdésben foglaltakat nem kell figyelembe venni, ha az  igénylő a  fővárosi és megyei kormányhivatal 
járási (fővárosi kerületi) hivatalának végleges határozata alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási 
díjban részesül.
(6) A  képzési hitel tekintetében a  jogosultság feltételeit a  Diákhitel szervezet üzletszabályzatában meghatározott 
módon kell igazolni.”

2. § (1) A  hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 23/C.  § (2) és (3)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(2) A  23/B.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti képzés alapján igényelt szabad felhasználású képzési hitel esetében 
a folyósításra a folyósítás időszakában havonta egyenlő részletekben az üzletszabályzatban meghatározott módon 
kerül sor a képzésben részt vevő fizetési számlájára.
(3) A  23/B.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti képzés alapján igényelt szabad felhasználású képzési hitel esetében 
a folyósításra a folyósítás időszakában havonta egyenlő részletekben az üzletszabályzatban meghatározott módon 
kerül sor a  képzésben részt vevő fizetési számlájára. Egymást követő modulokból álló képzés esetén ugyanarra 
a naptári hónapra csak egyhavi hitel vehető igénybe.”

 (2) A  hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 23/C.  § (7)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(7) A  kötött felhasználású képzési hitel folyósítására a  23/B.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti képzés alapján 
igényelt kötött felhasználású képzési hitel folyósítására két részletben, az  üzletszabályzatban meghatározott 
módon kerül sor a szakképző intézmény fizetési számlájára. A 23/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti képzés alapján 
igényelt kötött felhasználású képzési hitel esetében a  hitel folyósítására két részletben, az  üzletszabályzatban 
meghatározott módon kerül sor a  felnőttképző fizetési számlájára. A  fizetési számla számát a  felnőttképző 
a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerén keresztül közli a Diákhitel szervezettel. A kötött felhasználású képzési 
hitel fel nem használt részét a szakképző intézmény, illetve a felnőttképző a fel nem használás okának felmerülését 
követően haladéktalanul a  Diákhitel szervezet részére visszautalja. A  visszautalt összeget a  Diákhitel szervezet 
előtörlesztésként számolja el.”

3. §  A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 23/C.  § (9)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(9) A  képzési hitel tekintetében a  tanulói jogviszony, illetve a  felnőttképzési jogviszony fennállását a  Diákhitel 
szervezet a  szakképzés információs rendszerén, illetve a  felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerén keresztül 
ellenőrzi. A  jogviszony fennálltának ellenőrzéséhez a  Diákhitel szervezet a  képzésben részt vevőtől, a  szakképző 
intézménytől és a  felnőttképzőtől adatokat kérhet be a  jogosultsági feltételek fennállásával, a  képzéssel és 
a hitelfelvevő képzésben való részvételével összefüggésben.”

4. §  A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 13/A. Képzési hitel alcíme a  következő 23/F.  §-sal 
egészül ki:
„23/F. § (1) A Diákhitel szervezet a képzési hitel igény elbírálását vagy a képzési hitel folyósítását legfeljebb 30 napra 
felfüggeszti, ha a  képzési hitel igénylésével vagy felvételével kapcsolatban felmerül a  jóhiszeműség és tisztesség 
elve sérelmének gyanúja. A felfüggesztésről a Diákhitel szervezet a képzésben részt vevőt tájékoztatja.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti felfüggesztés időtartama alatt a  Diákhitel szervezet tájékoztatást, adatot kérhet 
a  képzésben részt vevőtől, a  szakképző intézménytől, a  felnőttképzőtől a  jogosultsági feltételek fennállásával, 
a  képzéssel és a  hitelfelvevő képzésben való részvételével összefüggésben, vagy megkeresi a  szakképző 
intézmény, felnőttképző felügyeletét ellátó szervet. Ha a  felügyeleti szerv a  megkeresést követően eljárást indít, 
az  (1)  bekezdés szerinti felfüggesztés időtartama meghosszabbítható az  eljárás lefolytatásának időtartamával. 
A meghosszabbításról a Diákhitel szervezet a képzésben részt vevőt tájékoztatja.”
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5. §  A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a következő 34/H. §-sal egészül ki:
„34/H.  § (1) A  hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 573/2021. (X. 8.)
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód R. 7.) megállapított 23/C. § (2) és (3) bekezdését a Mód R. 7. hatálybalépésekor 
már megkötött,
a) a 23/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti képzési hitel szerződések esetében első alkalommal a Mód R. 7. hatálybalépését 
követő tanítási félévre kell alkalmazni,
b) a 23/B.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti képzési hitelek esetében, ha a  képzésből a  Mód R. 7. hatálybalépését 
követően több mint 6 hónap van hátra, a  Mód R. 7. hatálybalépését követő azon hat hónap első napjától kell 
alkalmazni, amelyre a  Mód R. 7. hatálybalépését megelőzően egyösszegű kifizetést választott a  képzésben részt 
vevő.
(2) A  Mód R. 7.-tel megállapított 23/F. §-ának a  hitel folyósítása felfüggesztésére vonatkozó rendelkezéseit 
a Mód R. 7. hatálybalépésekor már megkötött képzési hitelszerződésekre is alkalmazni kell.”

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

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

A Kormány 1708/2021. (X. 8.) Korm. határozata
az ENSZ Közgyűlés 77. ülésszaka elnöki pozíciójának elnyeréséhez és az elnöki tevékenység eredményes 
ellátásához szükséges költségvetési források biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy Magyarország jelöltet állítson az ENSZ Közgyűlés 77. ülésszaka elnöki posztjára;
 2. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  1.  pontban foglaltak teljesülése érdekében tegye meg 

a szükséges intézkedéseket és az elnöki poszt elnyerése érdekében szükséges kampányt folytassa le;
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2022. június 30.

 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  2.  pontban foglalt feladat végrehajtásához a  Magyarország 
2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és 
Külügyminisztérium fejezet, 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása cím javára 8 290 000 forint, 
a 2. Külképviseletek igazgatása cím javára 16 606 000 forint biztosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  2.  pontban foglalt feladat végrehajtásához a  Magyarország 
2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv2022) 1.  melléklet 
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása cím 
javára 15 000 000 forint, a 2. Külképviseletek igazgatása cím javára 52 036 000 forint biztosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a Kvtv2022 1. melléklet hatálybalépését követően azonnal

 5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  ENSZ Közgyűlés 77. ülésszakának elnöki tisztségének elnyerése esetén, 
az elnöki tisztség betöltéséhez szükséges kiadások fedezetére gondoskodjon a Külgazdasági és Külügyminisztérium 
fejezet javára
a) a 2022. évben 279 041 000 forint,
b) a 2023. évben 385 514 000 forint
biztosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: az a) alpont tekintetében a 2022. évben az elnöki tisztség elnyerését követően azonnal 

a b) alpont tekintetében a 2023. évi központi költségvetés tervezése során
 6. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  elnöki tisztség elnyerése esetén készítsen előterjesztést 

az elnöki ciklus időszakában felmerülő további költségekről és azok ütemezéséről.
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2022. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1709/2021. (X. 8.) Korm. határozata
az Egyiptomi Arab Köztársaság részére COVID–19 vakcina adományozásáról

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

figyelemmel, a Vtv. 36. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva dönt az állam tulajdonában álló, 250 000 adag 
AstraZeneca COVID–19 Vaxzevria vakcina (a továbbiakban együtt: vagyonelemek) ingyenes tulajdonba adásáról 
az Egyiptomi Arab Köztársaság részére;

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

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

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

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1710/2021. (X. 8.) Korm. határozata
az állami fenntartású, közfinanszírozott kórházak felújításával kapcsolatos beruházások második üteméhez 
szükséges forrás biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért az Egészséges Budapest Programban érintett állami fenntartású, közfinanszírozott kórházak fertőtlenítési 

célú felújításával kapcsolatos beruházásokhoz szükséges forrás biztosításáról szóló 1520/2020. (VIII. 14.) 
Korm.  határozat alapján folyamatban lévő kórházfelújítási program II. ütemének (a  továbbiakban: Felújítás) 
előkészítésével és megvalósításával az 1. mellékletben meghatározott egészségügyi intézmények újonnan felmért 
ingatlanrészein;

 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  Felújítás előkészítéséhez és megvalósításához 
14 805 000 000 forint többletforrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 
2020. évi XC. törvény 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság cím 
javára;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 3. a Felújítás előkészítésére és – az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 
5. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – megvalósítására a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságot jelöli ki;

 4. a Felújítás előkészítése és megvalósítása során az  állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) 
Korm. rendelet (a  továbbiakban: Rendelet) 17.  §-a alapján felmentést ad a  Rendelet kormányzati magasépítési 
beruházások kormányzati döntés-előkészítési eljárásrendjének alkalmazása alól.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1710/2021. (X. 8.) Korm. határozathoz

 1. Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
 2. Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet
 3. Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
 4. Jávorszky Ödön Kórház
 5. Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet
 6. Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
 7. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
 8. Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
 9. Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő
10. Uzsoki Utcai Kórház
11. Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet

A Kormány 1711/2021. (X. 8.) Korm. határozata
a 37. számú Felsőzsolca–Sátoraljaújhely másodrendű főút – 3838. Bodrogkeresztúr–Tokaj összekötő út 
csatlakozásánál körforgalmú csomópont építése és a 3621. jelű Tokaj–Taktaharkány összekötő út felújítása 
érdekében szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1.  egyetért a  37. számú Felsőzsolca–Sátoraljaújhely másodrendű főút – 3838. Bodrogkeresztúr–Tokaj összekötő  út 

csatlakozásánál körforgalmú csomópont építésének és a  3621. jelű Tokaj–Taktaharkány összekötő út  
21+918 – 26+628 km szelvények közötti és 27+740 – 35+488 km szelvények közötti szakasza felújításának 
(a továbbiakban együtt: Felújítás) megvalósításával;

 2.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – 
a  Felújítás előkészítési és megvalósítási feladatainak finanszírozása érdekében gondoskodjon a  2022. évben  
3 446 535 004 forint rendelkezésre állásáról a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi 
XC. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok fejezeti kezelésű előirányzat javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
 3.  felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az elérhető európai uniós források függvényében 

gondoskodjon a Felújítás központi költségvetési forrásból megvalósítani tervezett projektek átemeléséről az adott 
projektek finanszírozását lehetővé tévő európai uniós finanszírozási programba;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: folyamatos

 4.  felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  Felújítás megvalósítása érdekében adjon ki 
támogatói okiratot a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

 5.  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva 
a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
32. Közlekedési ágazati programok alcím terhére az  1.  pontban szereplő Felújítás megvalósítása érdekében 
vállalható kötelezettségek mértékét a 2022. évre 3 444 812 598 forintban állapítja meg.

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