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III. Kormányrendeletek

A Kormány 692/2021. (XII. 9.) Korm. rendelete
a nyugellátások és egyes más ellátások 2022. január havi emeléséről

A Kormány
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101.  § (1)  bekezdés f )  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az 1. § (1) bekezdés 27. pontja tekintetében a nemzeti gondozásról szóló 1992. évi LII. törvény 9. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 6.  §, a  8.  §, a  10.  §, a  11.  §, a  15.  § és a  16.  § tekintetében az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti 
jogalkotói hatáskörében,
a 7.  § tekintetében az  életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi 
XXXII. törvény 21. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 12. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés d) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 13. § tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 14.  § és az  1.  melléklet tekintetében az  Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról 
és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi 
CXII. törvény 11. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) 2022. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § 
(1) és (6) bekezdése alapján 5 százalékkal kell emelni a 2022. január 1-jét megelőző időponttól megállapított
 1. öregségi nyugdíjat,
 2. özvegyi nyugdíjat,
 3. szülői nyugdíjat,
 4. árvaellátást,
 5. baleseti hozzátartozói nyugellátást,
 6. mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,
 7. mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,
 8. korhatár előtti ellátást,
 9. szolgálati járandóságot,
10. átmeneti bányászjáradékot,
11. táncművészeti életjáradékot,
12. rokkantsági ellátást,
13. rehabilitációs ellátást,
14. baleseti járadékot,
15. bányászok egészségkárosodási járadékát,
16. fogyatékossági támogatást,
17. vakok személyi járadékát,
18. a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján 

folyósított ellátást,
19. polgármesterek közszolgálati járadékát,
20. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,
21. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti, 

valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását,
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22. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, valamint a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást,

23. a hadigondozásról szóló törvény alapján a  Tny. 62.  §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres 
pénzbeli ellátásokat,

24. házastársi pótlékot,
25. házastárs után járó jövedelempótlékot,
26. nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot,
27. nemzeti gondozási díjat, és
28. azokat az  egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel 

összefüggésben járó emeléseket és juttatásokat, amelyeknek a  Tny. 62.  §-ában foglaltak szerinti emelését 
kormányrendelet elrendeli.

 (2) Ha az (1) bekezdés szerinti saját jogú ellátást 2022. évi időponttól, az (1) bekezdés szerinti emelésre jogosító ellátás 
helyett, újraszámítás nélkül folyósítják tovább, vagy az (1) bekezdés szerinti emelésre jogosító ellátás megszűnését 
követő naptól, újraszámítás nélkül állapítják meg – ideértve a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, 
a  korhatár előtti ellátásról és a  szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 9.  § b)  pontja szerinti 
esetet is –, az (1) bekezdés szerint megemelt összeget kell továbbfolyósítani, illetve megállapítani.

 (3) Ha a  rokkantsági ellátást, a  rehabilitációs ellátást, a  baleseti járadékot vagy a  bányászok egészségkárosodási 
járadékát 2022. évi időponttól, rokkantsági járadéknak vagy az (1) bekezdés szerinti emelésre jogosító
a) rokkantsági ellátásnak,
b) rehabilitációs ellátásnak,
c) baleseti járadéknak vagy
d) bányászok egészségkárosodási járadékának
a megszűnését követő naptól állapítják meg, a  megállapított ellátást az  (1)  bekezdés szerinti mértékkel meg kell 
emelni.

 (4) Az  ellátások (2), illetve (3)  bekezdés szerinti emelésére való jogosultság akkor is fennáll, ha az  ellátásokban több, 
a (2), illetve (3) bekezdés szerinti változás következett be.

2. § (1) Az  e  rendelet alapján emelendő, 2022. januárra járó ellátásokat a  jogosultak számára már emelt összegben kell 
folyósítani.

 (2) Ha egy személy részére egyidejűleg több, e  rendelet alapján emelendő ellátást folyósítanak, az  ellátásokat 
külön-külön kell emelni.

 (3) Több nyugellátásra való jogosultságot érintő változás esetén a  változás időpontjától kezdődően a  saját jogú és 
a  hozzátartozói nyugellátásokat emelt összegben kell továbbfolyósítani olyan összegben, mintha ez  az ellátás 
a változás napját megelőzően is önállóan került volna folyósításra.

 (4) Az özvegyi és a szülői nyugdíj megosztása esetén a folyósított nyugdíjrészt kell emelni.
 (5) Szociális biztonsági tárgyú nemzetközi szerződés vagy szociálpolitikai egyezmény alapján megállapított, e rendelet 

alapján emelendő ellátás esetén a magyar szerződő felet terhelő ellátásrészt, illetve ellátást kell emelni.
 (6) Az  emelést a  2022. január havi ellátásoknak az  egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes 

nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény alapján megszüntetett nyugdíjkiegészítés 
helyébe lépő pótlék, továbbá az e rendelet alapján nem emelendő egyéb nem társadalombiztosítási ellátás nélküli 
összegére kell végrehajtani.

3. § (1) A  központi költségvetés megtéríti a  Magyar Államkincstárnak az  1.  § (1)  bekezdés 6–11., 16–22. és 24–28.  pontja 
szerinti ellátások, továbbá a rokkantsági járadék emelésének fedezetét és a végrehajtás költségeit.

 (2) A  Hadigondozottak Közalapítványa megtéríti a  Magyar Államkincstárnak az  1.  § (1)  bekezdés 23.  pontja szerinti 
ellátások emelésének fedezetét és a végrehajtás költségeit.

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

5. §  A 14. § és az 1. melléklet az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak 
alkalmazási feltételeiről szóló, 1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet VIII.  melléklet 
11. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
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6. §  A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A rokkantsági járadék havi összege 2022. január 1-jétől 43 100 forint.”

7. §  Az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 
végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § A Tv. 7. § (1) bekezdése szerinti alapösszeg a 2022. évben 114 340 forint.”

8. §  A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet
a) 2. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjában a „218 195” szövegrész helyébe a „229 105” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjában a „218 195” szövegrész helyébe a „229 105” szöveg,
c) 4. § (1) bekezdésében a „218 195” szövegrészek helyébe a „229 105” szöveg,
d) 4. § (2) bekezdésében a „109 100” szövegrész helyébe a „114 555” szöveg
lép.

9. §  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) 
Korm. rendelet 62. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj 2022. január 1-jétől havi 107 910 forint 
összeghatárig folyósítható együtt.”

10. §  Az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) 
Korm. rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § A folyósított juttatás összegét 2022. január 1-jétől a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint kell emelni, a  juttatást 
2021. december 31-ét követő időponttól a Tny. 62.  §-a szerinti időközi nyugdíjemelésekkel növelt, 3.  § vagy 4.  § 
szerinti összegben kell megállapítani.”

11. §  Az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) 
Korm. rendelet
a) 4.  § (1a)  bekezdés nyitó szövegrészében a „társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény” szövegrész 

helyébe a „társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.)” szöveg,
b) 4.  § (1b)  bekezdés nyitó szövegrészében a „társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény” szövegrész 

helyébe a „Tny.” szöveg,
c) 6. § (1) bekezdésében a „társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény” szövegrész helyébe a „Tny.” szöveg,
d) 7.  § (1)  bekezdésében a  „társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény” szövegrész 

helyébe a „Tny.” szöveg
lép.

12. §  A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes 
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 14.  § (4) és (5)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések 
lépnek:
„(4) A 2021. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított időskorúak járadékára való jogosultság esetén 
az Szt.
a) 32/B. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelemhatár 28 505 Ft,
b) 32/B. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jövedelemhatár 33 525 Ft,
c) 32/B. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jövedelemhatár 45 255 Ft.
(5) 2022. január 1-jétől az időskorúak járadékának havi összege
a) jövedelemmel nem rendelkező, az Szt.
aa) 32/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogosult esetén 28 505 Ft,
ab) 32/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogosult esetén 33 525 Ft,
ac) 32/B. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogosult esetén 45 255 Ft,
b) jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az  a)  pont szerinti összegnek és a  jogosult havi jövedelmének 
a különbözete.”
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13. §  A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 8/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8/A. § A 2021. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra való 
jogosultság esetén az Mmtv. 9. és 12. §-a szerinti alapösszeg 112 920 forint.”

14. §  Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

15. § (1) A  tizenharmadik havi ellátásról szóló 342/2020. (VII. 14.) Korm. rendelet 1.  § (1)  bekezdés 14.  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Tizenharmadik havi ellátásra az  jogosult, aki a  tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint a  tárgyév 
januárjára)
„14. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a  honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti 
vagy a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény 
szerinti árvák kiegészítő támogatásában,”
(részesül.)

 (2) A  tizenharmadik havi ellátásról szóló 342/2020. (VII. 14.) Korm. rendelet 1.  § (1)  bekezdés 16.  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Tizenharmadik havi ellátásra az  jogosult, aki a  tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint a  tárgyév 
januárjára)
„16. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 
szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti vagy a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának 
jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatásban,”
(részesül.)

 (3) A tizenharmadik havi ellátásról szóló 342/2020. (VII. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése a következő 19a. ponttal 
egészül ki:
(Tizenharmadik havi ellátásra az  jogosult, aki a  tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint a  tárgyév 
januárjára)
„19a. nemzeti gondozási díjban,”
(részesül.)

16. §  A tizenharmadik havi ellátásról szóló 342/2020. (VII. 14.) Korm. rendelet 1.  § (1)  bekezdés 18.  pontjában 
az „emelésben” szövegrész helyébe az „emelésben vagy juttatásban” szöveg lép.

17. §  Hatályát veszti a  nyugellátások és egyes más ellátások 2020. évi kiegészítő emeléséről szóló 461/2020. (X. 21.) 
Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 692/2021. (XII. 9.) Korm. rendelethez

Az  Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2.  mellékletében foglalt táblázat a  következő 
58. sorral egészül ki:

[A B C

1. A kereset, jövedelem megszerzésének éve
Járulékmérték % (magánnyugdíj-pénztári 

tagság hiányában)

Járulékmérték % (magánnyugdíj-pénztári 

tagság esetén)]

58. 2022 20,9 20,9
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A Kormány 693/2021. (XII. 9.) Korm. rendelete
az egyes pirotechnikai tevékenységek hatósági engedélyezésének a veszélyhelyzet idején alkalmazandó 
különleges szabályairól

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 5.  § 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  polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet [a továbbiakban:  
173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet] 98.  § (1)  bekezdésében meghatározott hatósági engedély iránti kérelmek 
elbírálására irányuló közigazgatási hatósági eljárás (a továbbiakban: engedélyezési eljárás) során nincs szükség 
a  pirotechnikusi bizonyítvány meglétének az  igazolására abban az  esetben, ha a  kérelmező az  e  rendelet szerinti 
pirotechnikai eladói szaktanfolyam elvégzését szabályszerű módon igazolja.

 (2) Az  (1)  bekezdés alapján meginduló engedélyezési eljárást a  pirotechnikai eladói szaktanfolyam elvégzésének 
az igazolása hiányában is úgy kell lefolytatni, mintha a kérelmet a kérelmező hiánytalanul nyújtotta volna be.

 (3) Ha a pirotechnikai eladói szaktanfolyam elvégzését a kérelmező legkésőbb 2021. december 18. napjáig a 3. §-ban 
meghatározott módon nem igazolja, a hatóság az engedélyezési eljárást megszünteti.

 (4) E  rendelet alkalmazásának nincs helye azon engedélyezési eljárások során, amikor a  173/2011. (VIII. 24.)  
Korm. rendeletben előírt képesítési követelményt a kérelmező pirotechnikusi bizonyítvánnyal igazolja.

2. § (1) Pirotechnikai eladói szaktanfolyamot
a) a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 18/B. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

engedéllyel rendelkező személy vagy szervezet, illetve
b) a  felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 1.  § (2)  bekezdésében előírt 

bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettséget teljesítő felnőttképző
szervezhet és bonyolíthat le.

 (2) A pirotechnikai eladói szaktanfolyam keretében szervezhető oktatás és képzés ismeretanyagát, valamint az ahhoz 
kapcsolódóan szervezett vizsga letételére vonatkozó követelményeket az 1. melléklet állapítja meg.

3. § (1) A  pirotechnikai eladói szaktanfolyam elvégzése a  2.  § (1)  bekezdése szerinti személy vagy szervezet által  
az Fktv. 13/B. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kiállított tanúsítvánnyal igazolható.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti tanúsítvány kizárólag az 1. mellékletben foglalt követelmények alapján sikeres vizsgát tett 
személy számára állítható ki.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

5. § (1) A Kormány e rendelet hatályát 2022. január 1-jéig meghosszabbítja.
 (2) Ez a rendelet 2022. január 1-jén hatályát veszti.

6. §  E rendeletet a hatálybalépésének időpontjában folyamatban lévő engedélyezési eljárások során is alkalmazni kell, 
azzal, hogy ilyen esetben az 1. § (2) bekezdésének az alkalmazása során az e rendelet hatálybalépését megelőzően 
megindult engedélyezési eljárás is az 1. § (1) bekezdése alapján meginduló engedélyezési eljárásnak minősül.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 693/2021. (XII. 9.) Korm. rendelethez

A pirotechnikai eladói szaktanfolyam ismeretanyaga és az ahhoz kapcsolódóan szervezett vizsga 
letételére vonatkozó követelmények

 1.  A szaktanfolyam keretében szervezhető oktatás és képzés
1.1. megnevezése: Pirotechnikai eladó
1.2. ágazat megnevezése: Vegyipar ágazat
1.3. besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján: 0711 Vegyipar

 2.  A szaktanfolyam keretében szervezhető oktatással és képzéssel megszerezhető szakismeret
2.1.  megnevezése: Pirotechnikai eladó
2.2.  szintjének besorolása

2.2.1. az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 2
2.2.2. a Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 2
2.2.3. a Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 2

 3.  A  szaktanfolyam keretében megszerezhető szakismeret és az  azzal betölthető munkakör vagy végezhető 
tevékenység kapcsolata, összefüggése:
A szaktanfolyam keretében megszerezhető szakismeret a 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 98. § (1) bekezdésében 
meghatározott engedélyt kérelmezők esetében a pirotechnikusi bizonyítványt helyettesíti.

 4.  A  szaktanfolyam keretében megszerezhető szakismeret birtokában ellátható legjellemzőbb munkaterület, 
tevékenység vagy munkakör leírása:
4.1.  A pirotechnikai eladó a szabadon forgalmazható pirotechnikai termékek forgalmazási és ahhoz kapcsolódó 

tárolási tevékenységet végzi. Feladata olyan pirotechnikai termék bolti forgalmazása, amelyhez jogszabály 
pirotechnikus megjelölését írja elő, vagy az év végi kihelyezett „konténeres” forgalmazás és ahhoz kapcsolódó 
ideiglenes tárolás.

4.2.  Értékesítési tevékenysége során a  vevőket szakszerűen tájékoztatja a  vásárolt pirotechnikai termékek 
használati módjáról és veszélyeiről.

4.3.  A pirotechnikai termékeket a jogszabályoknak megfelelően tárolja és forgalmazza (azokat átveszi és kiadja), 
a pirotechnikai termékekről jogszabályoknak megfelelő nyilvántartást vezet.

 5.  A szaktanfolyam keretében megszerezhető szakismeretekhez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői 
jogi oltalom alatti állása:
A szaktanfolyam keretében megszerezhető szakismeretekhez szükséges képzési tartalom nem áll szabadalmi vagy 
szerzői jogi oltalom alatt.

 6.  A szaktanfolyam keretében szervezhető oktatás és képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek:
6.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
6.2. Szakmai előképzettség: nem szükséges
6.3. Egészségügyi alkalmassági követelmény: nincs
6.4. Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges

 7.  A  szaktanfolyam keretében szervezhető oktatás és képzés elvégzéséhez szükséges foglalkozások minimális 
és maximális óraszáma (amennyiben a  követelményrendszer modulszerű felépítésű, a  minimális óraszám 
a  modulonként meghatározott minimális, a  maximális óraszám a  modulonként meghatározott maximális 
óraszámok összege):
7.1.  Minimális óraszám: 10
7.2.  Maximális óraszám: 20
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 8.  A követelmények leírása:
8.1.  Nem modulszerű felépítés esetén:

A B C D

1. Készségek, képesség Ismeretek Elvárt viselkedésmódok, attitűd Önállóság és felelősség mértéke

2. Pirotechnikai 
termékeket elad, 
azok veszélyeit eladás 
során ismerteti. 
Adminisztrálja  
az eladási 
tevékenységét, nyugtát 
vagy számlát állít ki  
az értékesített 
termékről.

Ismeri a pirotechnikai 
eszközök jellemzőit, 
tulajdonságait. 
Összefüggésében 
látja a vevő igényének 
megfelelően  
a pirotechnikai termék 
kiválasztásának 
lehetőségeit. 
Ismeri az értékesítési 
tevékenység 
adminisztrációs 
feladatait.

Tiszteletben tartja  
a pirotechnikai terméket 
vásárlók igényeit, törekszik 
a vásárlói igények legjobb 
kielégítésére, szem előtt 
tartja a biztonságos 
használatot.  
Törekszik a pontos,  
naprakész adminisztrációra.

Pirotechnikai termékeket 
önállóan értékesíti,  
és/vagy irányítja,  
valamint felügyeli  
a segédszemélyzetet. 
Felelősséget vállal  
a szakszerű tájékoztatásért.

3. Értékesítési 
tevékenysége során 
a „nem szakember” 
vevőket szakszerűen 
tájékoztatja a vásárolt 
pirotechnikai termékek 
használati módjáról és 
veszélyeiről. 

Ismeri a pirotechnikai 
eszközök használatának 
veszélyeit. Ismeri és tudja 
alkalmazni a hatékony 
kommunikáció elemeit.   

Szem előtt tartja  
a pirotechnikai termékek 
biztonságos használatát. 
Kötelezőnek tartja  
a „nem szakember” 
vevőt szakszerűen és 
teljeskörűen tájékoztatni  
a pirotechnikai eszközök 
működéséről, annak 
veszélyeiről.

Felelősséget vállal  
az értékesített termékről 
adott tájékoztatás 
szakszerűségéért,  
a veszélyekre való 
figyelemfelhívás 
fontosságáért.

4. A pirotechnikai 
termékeket a 
jogszabályoknak 
megfelelően tárolja és 
forgalmazza (azokat 
átveszi és kiadja), 
a pirotechnikai 
termékekről 
jogszabályoknak 
megfelelő 
nyilvántartást vezet. 

Ismeri a pirotechnikai 
eszközök tárolására, 
forgalmazására 
vonatkozó előírásokat. 
Érti és tudja  
az elektronikus 
nyilvántartás-vezetést.

Kötelezőnek tartja  
a forgalmazás és a tárolás 
biztonsági előírásainak 
betartását, a pontos, 
naprakész nyilvántartás 
vezetését.

Önállóan tárol, bevételez, 
kiad, nyilvántart  
és/vagy irányítja,  
valamint felügyeli  
a segédszemélyzetet.

8.2.  A szaktanfolyam keretében szervezhető oktatás és képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen.
 9.  A szaktanfolyam keretében megszerezhető szakismeretek társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása 

(munkaerőpiaci relevanciája):
9.1.  A  pirotechnikai eladó feladata olyan pirotechnikai termék bolti forgalmazása, amelyhez jogszabály 

pirotechnikus megjelölését írja elő, vagy az év végi kihelyezett „konténeres” forgalmazás és ahhoz kapcsolódó 
ideiglenes tárolás.

9.2.  A szaktanfolyam keretében szervezhető oktatásban és képzésben való részvétel jogszabályban előírt feltétel 
a pirotechnikai eladó tevékenység végzéséhez.

 10.  A  szaktanfolyam keretében szervezhető oktatáshoz és képzéshez kapcsolódóan szervezett vizsga 
megszervezéséhez szükséges feltételek és a vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása:
10.1.  A vizsgára bocsátás feltétele:

 A szaktanfolyamon való részvételnek a képző intézmény általi írásbeli igazolása.
 Egyéb feltételek: nincsenek

10.2.  Írásbeli vizsga:
10.2.1. A vizsgatevékenység megnevezése: Pirotechnikai nyilvántartási feladatok
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10.2.2. A vizsgatevékenység leírása:
 Naprakész nyilvántartás készítése a  jogszabályi előírásoknak megfelelően. Pirotechnikai termékekről 

a termékenkénti és összesített nettó hatóanyag-tartalom feltüntetésével terméknyilvántartást készít.
10.2.3. A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc
10.2.4. A vizsgatevékenység aránya a teljes vizsgán belül: 50%
10.2.5. A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

10.2.5.1.  Az értékelés a javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik. Az egyes kérdésekre 
és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza.

10.2.5.2.  Számítással járó feladatrész (pl. nettó hatóanyagtartalom-számítás) esetén a  több 
részből álló feladat megoldásánál akkor is megadható az adott részfeladatra a megfelelő 
pontszám, ha az  előzőekben kapott, hibás eredménnyel számolt tovább a  vizsgázó, és 
a hibás eredmény nem súlyos elvi hibából adódott.

10.2.6.  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 
50%-át elérte.

10.3. Projektfeladat
10.3.1. A vizsgatevékenység megnevezése: Pirotechnikai termék eladása
10.3.2.  A vizsgatevékenység vagy részeinek leírása:

 A vizsgázó egy kiválasztott pirotechnikai termék biztonságos működtetését és veszélyeit ismerteti olyan 
módon, amely alkalmas a „nem szakember” vevő felvilágosítására. Szakszerűen tájékoztatja a vevőt a vásárolt 
pirotechnikai termékek használati módjáról és veszélyeiről. Javaslatot tesz arra, hogy milyen környezetben 
biztonságos azt használni.
10.3.3.  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 10 perc
10.3.4.  A vizsgatevékenység aránya a teljes vizsgán belül: 50%
10.3.5.  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

A B

1. Értékelési szempontok Részpontok

2. Adott pirotechnikai termék biztonságos 
működtetésének bemutatása, ismertetése

40

3. Adott pirotechnikai termék veszélyeinek 
ismertetése

30

4. Adott pirotechnikai termék 
felhasználásához ajánlott környezet

30

5. Projektfeladat összesen 100

10.3.6.  A vizsgatevékenység eredményességének feltételei:
 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a  vizsgázó a  megszerezhető összes pontszám legalább 50%-át 

elérte.
10.4.  A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek:
 A projektfeladat vizsgatevékenységekhez pirotechnikai termék üzemeltetésére jogosult pirotechnikus 

jelenléte szükséges.
10.5.  A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: nincsenek.
10.6.  A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja és feltételei:
 A nyilvántartási és a termékeladási feladat elvégzése alól felmentést kap az a vizsgázó, aki PT I (Pirotechnikus I) 

szakképesítéssel rendelkezik.
10.7. A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes szabályok:
 A vizsga során a vizsgázó jogszabálygyűjteményt és számológépet használhat.
10.8.  A  vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a  vizsgaidőszakokra vonatkozó sajátos 

feltételek: nincsenek.
 11.  A szaktanfolyam keretében szervezhető oktatás és képzés megszervezéséhez kapcsolódó különös, egyedi, speciális 

feltételek: nincsenek.
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A Kormány 694/2021. (XII. 9.) Korm. rendelete
a tartós külszolgálathoz kapcsolódó felkészítésről szóló 238/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (1) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  tartós külszolgálathoz kapcsolódó felkészítésről szóló 238/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
238/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  külpolitikáért felelős miniszter a  Külszoltv.-ben meghatározott feladatainak ellátása keretében  
– a  Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete (a  továbbiakban: EU ÁK), továbbá a  honvédelemért 
felelős miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó külképviseleti szervezeti egység kivételével –
a) kidolgozza a  külképviseleteken a  tartós külszolgálat keretében közszolgálatot teljesítő felkészülő 
kormánytisztviselőkre vonatkozó speciális személyzetpolitika irányait és elveit, valamint gondoskodik azok 
megvalósításáról;
b) felelős a  külgazdasági és külügyi ágazati szakmai feladatok ellátásához, valamint a  tartós külszolgálati 
munkakörök betöltéséhez és az ezekhez kapcsolódó munkatevékenységek végzéséhez szükséges speciális szakmai 
ismereteket közvetítő képzési rendszer működtetéséért, az  ehhez kapcsolódó, a  közszolgálati továbbképzési 
rendszerbe illesztett belső továbbképzések kidolgozásáért, megvalósításáért, biztosításáért, és a  belső 
továbbképzési rendszer fejlesztéséért;
c) gondoskodik az  egyes külgazdasági és külügyi feladatok ellátásához, illetve tartós külszolgálathoz kapcsolódó 
speciális szakmai kompetenciákat és készségeket fejlesztő, illetve az alkalmazott szaktudást bővítő, a közszolgálati 
továbbképzési rendszerbe illesztett belső továbbképzések megvalósításáról és lebonyolításáról, az ezzel kapcsolatos 
képzés- és oktatásszervezési feladatok ellátásáról, továbbá az ehhez szükséges feltételek biztosításáról;
d) gondoskodik a  tartós külszolgálati felkészítéshez, valamint az  ezzel összefüggő külügyi személyügyi 
folyamatokhoz kapcsolódó minőségbiztosítási követelmények, valamint eljárások kidolgozásáról és alkalmazásáról;
e) gondoskodik a  belső képzésszervezési folyamatokhoz kapcsolódó oktatásmódszertani és oktatásszakmai 
minőségbiztosítási követelmények, valamint eljárások kidolgozásáról és alkalmazásáról;
f ) gondoskodik a tartós külszolgálat ellátásához szükséges nyelvi kompetenciák fejlesztéséről, a külügyi szaknyelvi 
felkészítésről, és a minisztériumon belül külügyi szaknyelvi vizsgaközpontot működtet;
g) felelős a  külügyi és külgazdasági területen foglalkoztatottaknak az  általa vezetett minisztériumban a  Kit. 56.  § 
(4)  bekezdése szerinti álláshelyen és a  külképviseleteken ellátandó külszolgálati munkakörök betöltéséhez, 
a  munkatevékenység végzéséhez szükséges szakmai ismeretek bővítését és képességek fejlesztését elősegítő 
előadások szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátásáért;
h) kiadja a külképviseleti felkészítési rendszer minőségirányítási szabályzatát;
i) előkészíti a  tartós külszolgálattal kapcsolatos fejlesztések szakmai koncepcióját és az  azokhoz kapcsolódó 
szabályozási elveket;
j) gondoskodik a  magyar külügyi és diplomataképzés rendszerének megalapozása körében az  ezzel kapcsolatos 
oktatásmódszertani és oktatásszakmai minőségbiztosítási követelmények, valamint eljárások kidolgozásáról és 
alkalmazásáról;
k) felelős a magyar diplomataképzés rendszerébe illesztett, a diplomata-utánpótlást biztosító, illetve a diplomáciai 
munkába illesztő, illetve annak ellátását magasabb szintre emelő speciális képzések kidolgozásáért és fejlesztéséért;
l) gondoskodik a  k)  pont szerinti képzések lebonyolításáról, az  ezekkel kapcsolatos oktatás-, képzés-, valamint 
eseményszervezési, illetve kapcsolódó kiegészítő feladatok ellátásáról.”

 (2) A 238/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A külpolitikáért felelős miniszter az (1) bekezdés c) és l) pontja szerinti feladatokat a KKM Magyar Diplomáciai 
Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) közreműködésével látja el.
(6) A  külpolitikáért felelős miniszter az  (5)  bekezdés szerinti feladatok ellátására a  Társasággal polgári jogi, 
közszolgáltatási vagy támogatási szerződést köthet.”
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2. §  A 238/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  (2)  bekezdéstől eltérően, ha a  kihelyezett külszolgálati munkakörére vonatkozó jogi vagy egyéb normatív 
szabályozói előírások, illetve a  munkaköri feladatok ellátásának módja – ideértve különösen az  információs 
technológiai előírások és alkalmazások használatának módját – jelentős mértékben megváltoznak, a  munkáltatói 
jogkör gyakorlója előírhatja a  korábbi külszolgálati munkakör speciális követelményei tekintetében is az  ismételt 
képzési vagy vizsgakötelezettség teljesítését.”

3. §  A 238/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet
a) 1.  § (2)  bekezdésében a  „6.  § (3)  bekezdésének,” szövegrész helyébe a  „6.  § (3)  bekezdésének, 10.  § 

(8) bekezdésének,” szöveg,
b) 2. § 1. pontjában az „aktuális ismereteket átadó képzés” szövegrész helyébe az „aktuális külügyi-külszolgálati 

ismereteket átadó komplex szakmai képzés” szöveg,
c) 2.  § 4.  pontjában a  „szakmai és munkavégzéshez szükséges” szövegrész helyébe a  „szakmai és külügyi-

külszolgálati munkavégzéshez szükséges” szöveg,
d) 2.  § 6.  pontjában az „az állami vezetővel, közszolgálati tisztviselővel, munkavállalóval, a  Kttv. hatálya alá 

tartozó foglalkoztatottal” szövegrész helyébe az „a Kit. hatálya alá tartozó foglalkoztatottal” szöveg,
e) 2.  § 8.  pontjában a „feltétele az  első tartós külszolgálat megkezdésének;” szövegrész helyébe a „feltétele 

az első diplomáciai rangadományozásnak és a tartós külszolgálat megkezdésének;” szöveg,
f ) 2.  § 10.  pontjában a  „külképviseleti munkavégzést” szövegrész helyébe a  „külképviseleti vezetői 

munkavégzést” szöveg,
g) 3.  § (2)  bekezdésében a  „magyar diplomataképzési rendszer megalapozásában, a  külpolitikát érintő 

kutatási és elemző tevékenységek ellátásában” szövegrész helyébe a  „külpolitikát érintő kutatási és 
elemzőtevékenységek ellátásában” szöveg,

h) 6.  § (3)  bekezdésében a „teljesítését, valamint” szövegrész helyébe a „teljesítését, a  szabadság munkáltató 
által kiadható részével való rendelkezést, valamint” szöveg,

i) 8.  § (1)  bekezdés d)  pontjában az „egyéb feltételeket” szövegrész helyébe az „egyéb feltételeket, ideértve 
különösen a szakmai kapcsolat felvételével és szakmai konzultációkkal összefüggő kötelezettségeket” szöveg,

j) 12. § (4) bekezdésében a „KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: 
Társaság)” szövegrész helyébe a „Társaság” szöveg,

k) 12. § (4) és (5) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „külpolitikáért felelős miniszter” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 62/2021. (XII. 9.) MNB rendelete
a hitelintézetek eszközei és forrásai közötti általános denominációs összhang szabályozásáról szóló, 
valamint a kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettséget meghatározó MNB rendeletek módosításáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (7) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. és 3.  § tekintetében a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés i)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (6)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. § (1) A hitelintézetek eszközei és forrásai közötti általános denominációs összhang szabályozásáról szóló 25/2015. (VII. 30.)  
MNB rendelet 2. § (2) bekezdésében a „mutatójának abszolút értéke nem haladhatja meg a 0,15-os szintet” szövegrész 
helyébe a „mutatójának értéke nem haladhatja meg a 0,15-os szintet, és nem lehet alacsonyabb a –0,30-os szintnél” 
szöveg lép.

 (2) Hatályát veszti a hitelintézetek eszközei és forrásai közötti általános denominációs összhang szabályozásáról szóló 
25/2015. (VII. 30.) MNB rendelet 1. melléklet 1. pontjában az „abszolút értéken kifejezett” szövegrész.

2. § (1) A  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében 
teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 41/2020. (XI. 18.) MNB rendelet [a továbbiakban: 41/2020. (XI. 18.)  
MNB rendelet] 3. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az  adatszolgáltató az  1.  melléklet I.  pontjában foglalt táblázat 58. sora szerinti L73 MNB azonosító kódú 
adatszolgáltatást a  hitelintézetek eszközei és forrásai közötti általános denominációs összhang szabályozásáról 
szóló, valamint a  kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettséget meghatározó MNB rendeletek módosításáról 
szóló 62/2021. (XII. 9.) MNB rendelet 1.  mellékletével módosított kitöltési előírások szerint első alkalommal  
2021. december hónapra mint tárgyidőszakra vonatkozóan teljesíti.”

 (2) A 41/2020. (XI. 18.) MNB rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §  A  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében 
teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet 2.  melléklete a  2.  melléklet 
szerinti szöveggel lép hatályba.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § és a 2. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 62/2021. (XII. 9.) MNB rendelethez

A 41/2020. (XI. 18.) MNB rendelet 2.  melléklet II.  pontjában az  L73 MNB azonosító kódú, „Havi jelentés 
a  devizaegyensúly mutatóról” megnevezésű adatszolgáltatásra vonatkozó kitöltési előírások II.  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes előírások
DEM tábla: Havi jelentés a devizaegyensúly mutatóról
1. A  táblát a  Demr. 1.  § (1)  bekezdése szerinti, hitelintézetet is tartalmazó csoport (a továbbiakban: hitelintézeti 
csoport) hitelintézet tagjának nem kell kitöltenie.
2. A tábla egyes sorainak kitöltésére vonatkozó előírások:
005. sor: ebben a  sorban a  Demr. szerinti devizaegyensúly mutató (DEM) értékét kell megadni, amely a  deviza 
eszközök és források közötti denominációs eltérés, valamint a  mérlegfőösszeg hányadosaként számítandó ki. 
Az adatszolgáltató a mutató értékét három tizedesjegy pontossággal (például 0,123) jelenti.

KONSZDEM tábla: Havi jelentés a devizaegyensúly mutatóról – konszolidált tételek
1. A  „konszolidált” fogalmat – a  konszolidált felügyeleti jelentéseknél irányadó számviteli jogszabályoktól és 
a Hpt.-től eltérően – a Demr. 2. § (3) bekezdése szerint kell értelmezni.
2. A táblát a hitelintézeti csoportot vezető hitelintézetnek kell kitöltenie, a DEM táblára vonatkozó kitöltési előírások 
szerint, azzal, hogy az a hitelintézeti csoporton belüli hitelintézet tagokkal konszolidált adatokat tartalmazza.
3. Amennyiben a  teljes körű konszolidáció nem megoldható, az  adatszolgáltató a  DEM táblában jelentendő 
konszolidált mérlegfőösszeget a  csoporton belüli hitelek tőkeösszegének konszolidálásával, vagyis 
az adósságkonszolidáció egyszerűsített módszerével is meghatározhatja.”

2. melléklet a 62/2021. (XII. 9.) MNB rendelethez

A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében 
teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet 2.  melléklet II.  pontjában 
az  L73 MNB azonosító kódú, „Havi jelentés a  devizaegyensúly mutatóról” megnevezésű adatszolgáltatásra 
vonatkozó kitöltési előírások II. pontja a következő szöveggel lép hatályba:
„II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes előírások
DEM tábla: Havi jelentés a devizaegyensúly mutatóról
1. A  táblát a  Demr. 1.  § (1)  bekezdése szerinti, hitelintézetet is tartalmazó csoport (a továbbiakban: hitelintézeti 
csoport) hitelintézet tagjának nem kell kitöltenie.
2. A tábla egyes sorainak kitöltésére vonatkozó előírások:
005. sor: ebben a  sorban a  Demr. szerinti devizaegyensúly mutató (DEM) értékét kell megadni, amely a  deviza 
eszközök és források közötti denominációs eltérés, valamint a  mérlegfőösszeg hányadosaként számítandó ki. 
Az adatszolgáltató a mutató értékét három tizedesjegy pontossággal (például 0,123) jelenti.

KONSZDEM tábla: Havi jelentés a devizaegyensúly mutatóról – konszolidált tételek
1. A  „konszolidált” fogalmat – a  konszolidált felügyeleti jelentéseknél irányadó számviteli jogszabályoktól és 
a Hpt.-től eltérően – a Demr. 2. § (3) bekezdése szerint kell értelmezni.
2. A táblát a hitelintézeti csoportot vezető hitelintézetnek kell kitöltenie, a DEM táblára vonatkozó kitöltési előírások 
szerint, azzal, hogy az a hitelintézeti csoporton belüli hitelintézet tagokkal konszolidált adatokat tartalmazza.
3. Amennyiben a  teljes körű konszolidáció nem megoldható, az  adatszolgáltató a  DEM táblában jelentendő 
konszolidált mérlegfőösszeget a  csoporton belüli hitelek tőkeösszegének konszolidálásával, vagyis 
az adósságkonszolidáció egyszerűsített módszerével is meghatározhatja.”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 42/2021. (XII. 9.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 
2022. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 
341.  § (1)  bekezdés 3.  pont c)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 11.  § (1)  bekezdése, valamint az  1.  melléklet tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 
szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341.  § (1)  bekezdés 3.  pont a)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 11. § (2) és (3) bekezdése, valamint a 2. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 
szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341.  § (1)  bekezdés 3.  pont a)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. §  A 2022. évi ruházati utánpótlási ellátmány terhére az  e  rendeletben meghatározottak szerint – a  6.  §-ban foglalt 
kivétellel – természetbeni ellátást kell kiadni
a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv hivatásos állománya,
b) a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állománya,
c) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv hivatásos állománya, valamint
d) a terrorizmust elhárító szervhez vezényelt hivatásos állomány
részére.

2. § (1) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv egyenruhás alapellátási normába sorolt állományának 
természetbeni ellátása – a  (2)  bekezdésben, valamint a  6.  §-ban foglalt kivétellel – a  következő cikkekből áll: 
teniszing, sötétkék, 2 db.

 (2) A Készenléti Rendőrség egyenruhás alapellátási normába sorolt állományának természetbeni ellátása – a 6. §-ban 
foglaltak kivételével – a következő cikkekből áll: KR köznapi teniszing, sötétkék, 2 db.

3. §  A büntetés-végrehajtási szervezet egyen- vagy vegyes ruhás alapellátási normába sorolt állományának 
természetbeni ellátása – a 6. §-ban foglaltak kivételével – a következő cikkekből áll: teniszing, sötétkék, 2 db.

4. § (1) A  hivatásos katasztrófavédelmi szerv egyen- vagy vegyes ruhás alapellátási normába sorolt állományának 
természetbeni ellátása – a (2) bekezdés hatálya alá tartozó állomány és a 6. §-ban foglaltak kivételével – a következő 
cikkekből áll: teniszing, sötétkék, 2 db.

 (2) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet végző, készenléti jellegű szolgálatot 
ellátó állományának természetbeni ellátása – a 6. §-ban foglaltak kivételével – a következő cikkekből áll: gyakorló 
póló, sötétkék, 2 db.

5. § (1) A Terrorelhárítási Központ Műveleti Igazgatóságán szolgálatot teljesítő hivatásos állomány természetbeni ellátása 
– a 6. §-ban foglaltak kivételével – a következő cikkből áll: téli bakancs/TEK, 1 pár.

 (2) A  Terrorelhárítási Központ Ügyeleti és Objektumvédelmi Igazgatóság Ügyeleti Főosztályán szolgálatot teljesítő 
hivatásos állomány természetbeni ellátása – a 6. §-ban foglaltak kivételével – a következő cikkekből áll:
a) félcipő/TEK Ügyelet, 1 pár,
b) polár pulóver, fekete/TEK, 1 db.
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 (3) A Terrorelhárítási Központ Ügyeleti és Objektumvédelmi Igazgatóság Objektumvédelmi Főosztályán vagy Ügyeleti 
és Objektumvédelmi Igazgatóság Támogató Osztályán szolgálatot teljesítő hivatásos állomány természetbeni 
ellátása – a 6. §-ban foglaltak kivételével – a következő cikkből áll: polár pulóver, fekete/TEK, 1 db.

6. §  Nem részesül természetbeni ellátásban
 1. a tábornoki alapellátási normába sorolt állomány,
 2. a polgári ruhás alapellátási normába sorolt állomány,
 3. az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv vegyes ruhás alapellátási normába sorolt 

állománya,
 4. az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szenior alapellátási normába sorolt állománya,
 5. a Terrorelhárítási Központ Személyvédelmi Igazgatóságán szolgálatot teljesítő hivatásos állomány,
 6. az Alkotmányvédelmi Hivatal hivatásos állománya,
 7. a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos állománya,
 8. a Nemzeti Védelmi Szolgálatnál szolgálatot teljesítő hivatásos állomány,
 9. a Nemzeti Szakértői és Kutató Központhoz vezényelt hivatásos állomány,
10. a minisztériumokba vezényelt hivatásos állomány,
11. a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 

XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 62. § (1) bekezdése szerint más szervhez vezényelt hivatásos állomány, 
valamint a Hszt. 67. §-a szerint az ügyészi szervezethez vezényelt hivatásos állomány,

12. a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központnál szolgálatot teljesítő hivatásos állomány,
13. az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság hivatásos állománya,
14. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemhez vezényelt hivatásos állomány, kivéve

a) a Büntetés-végrehajtási Tanszéken szolgálatot teljesítő tanári, a  büntetés-végrehajtási szakirányon 
tanulmányokat folytató hallgatói állomány, valamint

b) a Katasztrófavédelmi Intézethez vezényelt hivatásos állomány,
15. a rendvédelmi technikumhoz vezényelt hivatásos állomány,
16. a tárgyévben hat hónapot meghaladóan külszolgálaton szolgálatot teljesítő hivatásos állomány,
17. az, aki a tárgyévben alapellátás-kiegészítésben részesül,
18. az, aki a tárgyévben megkezdi – legalább hat hónap időtartamra tervezett – illetmény nélküli szabadságát,
19. a Hszt. 77. § (1) bekezdés b) vagy e)–k) pontja alapján rendelkezési állományban lévő személy,
20. az, aki szülési szabadságon van, továbbá a várandós nő, ha a várandósságát orvos igazolta,
21. az, aki felmentési idejét tölti, valamint
22. az, akinek hivatásos szolgálati jogviszonya a nyugdíjazásra tekintettel 2022. december 31. napjáig megszűnik.

7. §  A 2–5.  § szerinti természetbeni ellátás, valamint az  esetleges túlellátás fedezetére együttesen – annak együttes 
összegének mértékéig – a  jóváírt 2022. évi ruházati utánpótlási ellátmány összegének legfeljebb 80%-a tartható 
vissza.

8. § (1) A természetbeni ellátás cikkösszetételének méretbesorolásához szükséges méretfelvételt és az igények összesítését 
az állományilletékes parancsnok köteles megszervezni.

 (2) A méretek pontos besorolásáért az igényjogosult a felelős.
 (3) A gyártáshoz szükséges személyre szóló és összesített méretek közléséért az állományilletékes parancsnok a felelős.
 (4) A  késedelmes vagy hiányos megrendelés miatti ellátási késedelem felelőssége az  igénylő szervezeti egység 

állományilletékes parancsnokát terheli.
 (5) A hivatásos állomány természetbeni ellátásban érintett tagját legkésőbb az ellátás időpontjáig írásban tájékoztatni 

kell az egyenruházati cikkek áráról.

9. §  A ruházati termékek és felszerelési cikkek e  rendeletben alkalmazott megnevezései alatt a  belügyminiszter 
irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési 
szabályzatáról, valamint a  különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és 
világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet szerinti ruházati termékeket és felszerelési 
cikkeket kell érteni.
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10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 12. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

11. § (1) A  belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és 
öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- 
és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 (2) A  belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és 
öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- 
és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 5. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

 (3) Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának 
ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a  különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, 
kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 49.  § (5)  bekezdésében 
a „beavatkozó” szövegrész.

12. §  Hatályát veszti a  belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának 2021. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról szóló 
35/2020. (IX. 22.) BM rendelet.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 42/2021. (XII. 9.) BM rendelethez

A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és 
öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- 
és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 4. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 
a következő 8b. sorral egészül ki:

[A B C D E F G H I J K L

1  
termék 

megnevezése

menny. 

egység

csökken- 

tett alap- 

ellátási 

norma

egyen- 

ruhás 

alap- 

ellátási 

norma 

(női)

egyen- 

ruhás 

alap- 

ellátási 

norma 

(férfi)

vegyes 

ruhás 

alap- 

ellátási 

norma 

(női)

vegyes 

ruhás 

alap- 

ellátási 

norma 

(férfi)

vegyes 

ruhás 

alap- 

ellátási 

norma 

(vezetői, 

női)

vegyes 

ruhás 

alap- 

ellátási 

norma 

(vezetői, 

férfi)

tábor- 

noki 

alap- 

ellátási 

norma 

(női)

tábor- 

noki 

alap- 

ellátási 

norma 

(férfi)]

8b
Teniszing, 
sötétkék

db 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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2. melléklet a 42/2021. (XII. 9.) BM rendelethez

 1. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és 
öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- 
és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 
5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E F G H I J K

1 termék megnevezése
menny. 

egység

csökken- 

tett alap- 

ellátási 

norma

egyen- 

ruhás 

alap- 

ellátási 

norma

egyen- 

ruhás 

alap- 

ellátási 

norma

egyen- 

ruhás 

alap- 

ellátási 

norma

vegyes 

ruhás 

alap- 

ellátási 

norma

vegyes 

ruhás 

alap- 

ellátási 

norma

tábornoki 

alap- 

ellátási 

norma

tábornoki 

alap- 

ellátási 

norma)

5
Gyakorló póló, 

sötétkék
db 4 2 2 4 2 2 2 2

 2. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és 
öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- 
és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 
a következő 5a sorral egészül ki:

(A B C D E F G H I J K

1
termék 

megnevezése

menny. 

egység

csökken- 

tett alap- 

ellátási 

norma

egyen- 

ruhás 

alap- 

ellátási 

norma

egyen- 

ruhás 

alap- 

ellátási 

norma

egyen- 

ruhás 

alap- 

ellátási 

norma

vegyes 

ruhás 

alap- 

ellátási 

norma

vegyes 

ruhás 

alap- 

ellátási 

norma

tábornoki 

alap- 

ellátási 

norma

tábornoki 

alap- 

ellátási 

norma)

5a
Teniszing, 
sötétkék

db 2 2 2 2 2 2

 3. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és 
öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- 
és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 
37. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E F G H I J K

1 termék megnevezése
menny. 

egység

csökken- 

tett 

alap- 

ellátási 

norma

egyen- 

ruhás 

alap- 

ellátási 

norma

egyen- 

ruhás 

alap- 

ellátási 

norma

egyen- 

ruhás 

alap- 

ellátási 

norma

vegyes 

ruhás 

alap- 

ellátási 

norma

vegyes 

ruhás 

alap- 

ellátási 

norma

tábornoki 

alap- 

ellátási 

norma

tábornoki 

alap- 

ellátási 

norma)

37
Társasági/szolgálati 

nyakkendő, 
sötétkék

db 1 1 1 1

 4. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és 
öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- 
és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 
a)  pontjában a „mentési tevékenységet végző, beavatkozó” szövegrész helyébe a „műszaki mentési tevékenységet 
végző, készenléti jellegű szolgálatot ellátó” szöveg lép.

 5. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és 
öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- 
és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 
b) pont bd) alpontjában a „beavatkozó” szövegrész helyébe a „készenléti jellegű szolgálatot ellátó” szöveg lép.
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A belügyminiszter 43/2021. (XII. 9.) BM rendelete
az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló  
85/2012. (XII. 28.) BM rendelet és a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó 
szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, 
valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 
341.  § (2)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm.  rendelet 40.  § (1)  bekezdés 20.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  rendvédelmi feladatokat ellátó 
szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341.  § (2)  bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével –,
a 2. alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva
a következőket rendelem el:

1. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló  
85/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosítása

1. §  Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) 
BM  rendelet 24/G.  § (1)  bekezdés záró szövegrészében a  „10 százaléka” szövegrész helyébe a  „21 százaléka” 
szöveg lép.

2. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati 
viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás 
szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

2. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban 
álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a  folyósítás szabályairól szóló 
33/2015.  (VI.  16.) BM rendelet 38/B.  § (1)  bekezdés záró szövegrészében a  „10 százaléka” szövegrész helyébe 
a „21 százaléka” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

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

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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A külgazdasági és külügyminiszter 40/2021. (XII. 9.) KKM rendelete
az Információs Hivatal hivatásos állományú tagjainak illetményéről, juttatásairól, valamint a folyósítás és 
költségtérítés szabályairól szóló 30/2017. (XI. 28.) MvM rendelet módosításáról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 
341.  § (1)  bekezdés 21.  pont a)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az Információs Hivatal hivatásos állományú tagjainak illetményéről, juttatásairól, valamint a  folyósítás és 
költségtérítés szabályairól szóló 30/2017. (XI. 28.) MvM rendelet 46/B.  § (1)  bekezdés záró szövegrészében 
a „10 százaléka” szövegrész helyébe a „21 százaléka” szöveg lép.

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

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1887/2021. (XII. 9.) Korm. határozata
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állománya részére biztosított 2022. évi 
illetményfejlesztésről

A Kormány, elismerve, hogy Magyarország függetlenségének és törvényes rendjének fenntartását, az állampolgárok és a nemzet 
anyagi javainak és biztonságának védelmét biztosító feladatrendszerben kiemelt szerep hárul a hivatásos állományra,
 1. egyetért azzal, hogy a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának tagjai 2022. január 1-jétől 

10%-os mértékű illetményfejlesztésben részesüljenek;
 2. az 1.  pontban foglaltak végrehajtása érdekében felhívja – az  általa irányított szervek, valamint az  Országgyűlési 

Őrség tekintetében – a  belügyminisztert, valamint – az  Információs Hivatal tekintetében – a  külgazdasági és 
külügyminisztert, hogy az  illetményfejlesztéshez szükséges jogszabály-módosítások előkészítéséről haladéktalanul 
gondoskodjanak.

Felelős: belügyminiszter 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1888/2021. (XII. 9.) Korm. határozata
a költségvetés pénzügyi tartalékainak növeléséről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a 2021. évi államadósság-mutató csökkenése a Kincstári Egységes Számla magas szintje mellett 

valósuljon meg;
 2. az 1. pont szerinti cél teljesítése érdekében 350 milliárd forint pótlólagos pénzügyi tartalék képzése céljából felhívja 

a fejezeteket irányító szervek vezetőit, hogy a 2021. évi költségvetés végrehajtása során gondoskodjanak arról, hogy 
a  szakmai (nem uniós) fejezeti kezelésű előirányzatok 2021.  költségvetési évről szóló beszámoló szerinti összes 
költségvetési kiadásai ne haladják meg az  1.  mellékletben meghatározott összegeket (a  továbbiakban: fejezeti 
kiadási maximum), azzal, hogy az  adott fejezet fejezeti kiadási maximumába beletartoznak a  XLVII. Gazdaság-
újraindítási Alap adott fejezet által kezelt fejezeti kezelésű előirányzatai is;

Felelős: fejezeteket irányító szervek vezetői
Határidő: azonnal

 3. a 2. pontban meghatározott fejezeti kiadási maximumtól való eltérésre a pénzügyminiszter adhat engedélyt.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1888/2021. (XII. 9.) Korm. határozathoz

Fejezet

A fejezetet irányító szerv által kezelt fejezeti 

kezelésű előirányzatok kiadási maximuma  

(millió forint)

X. Igazságügyi Minisztérium 8 725

XI. Miniszterelnökség 621 465

XII. Agrárminisztérium 144 814

XIII. Honvédelmi Minisztérium 46 741

XIV. Belügyminisztérium 203 476

XV. Pénzügyminisztérium 178 894

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium 1 244 821

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 413 838

XIX. Gazdaság-újraindítási Alap Uniós Fejlesztései 238 760

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 798 158

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda 174 338

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda 138 583

XXXI. Központi Statisztikai Hivatal 953

XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 7 676

Összesen: 4 221 242

A Kormány 1889/2021. (XII. 9.) Korm. határozata
a KEHOP-5.2.2 azonosító jelű („Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” című) felhívás fajlagos 
költségkorlátainak felülvizsgálatáról és a felülvizsgálattal érintett BMSK Sport Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság által kezelt projektek indikatív támogatási összegének módosításáról

 1. A Kormány a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program további sikeres végrehajtása érdekében felhívja 
az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  KEHOP-5.2.2 azonosító jelű, „Középületek kiemelt 
épületenergetikai fejlesztései” című kiemelt felhívás keretében
a) tegye meg a  szükséges lépéseket az  előírt fajlagos költségkorlát 400  Ft/kWh-ról 600  Ft/kWh-ra történő 

megemelése érdekében, valamint
b) vizsgálja meg a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kezelésében lévő projektek 

esetén a  műszaki tartalom és a  támogatás arányos csökkentésének szükségességét azon fejlesztéseket 
figyelembe véve, amelyek kivitelezésre irányuló közbeszerzése legkésőbb 2022. január 31-ig nem indul el,

c) vizsgálja meg a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kezelésében lévő projektek 
esetén a  műszaki tartalom és a  támogatás arányos csökkentésének szükségességét azon fejlesztéseket 
figyelembe véve, melyek kivitelezésre irányuló közbeszerzése legkésőbb 2022. június 30-ig nem zárul le 
eredményesen.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: az a) alpont tekintetében azonnal 

a b) alpont tekintetében a b) alpontban megjelölt határidőt követően azonnal 
a c) alpont tekintetében a c) alpontban megjelölt határidőt követően azonnal

 2. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló  
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat]
a) 1.  pont g)  alpontjában az „512,13” szövegrész helyébe az „534,27” szöveg, a „217,73” szövegrész helyébe 

a „239,87” szöveg és
b) 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat C:6 mezőjében a „177,02” szövegrész helyébe a „199,16” szöveg
lép.
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 3. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
3.1. D:487 mezőjében az „1,40” szövegrész helyébe az „1,94” szöveg,
3.2. D:490 mezőjében az „5,32” szövegrész helyébe a „7,86” szöveg,
3.3. D:491 mezőjében a „0,32” szövegrész helyébe a „0,39” szöveg,
3.4. D:492 mezőjében a „2,32” szövegrész helyébe a „2,64” szöveg,
3.5. D:493 mezőjében az „1,82” szövegrész helyébe a „2,33” szöveg,
3.6. D:494 mezőjében a „0,77” szövegrész helyébe az „1,15” szöveg,
3.7. D:496 mezőjében a „0,63” szövegrész helyébe a „0,70” szöveg,
3.8. D:497 mezőjében a „0,74” szövegrész helyébe az „1,04” szöveg,
3.9. D:499 mezőjében a „0,99” szövegrész helyébe az „1,41” szöveg,
3.10. D:502 mezőjében a „0,64” szövegrész helyébe a „0,96” szöveg,
3.11. D:503 mezőjében a „2,98” szövegrész helyébe a „4,13” szöveg,
3.12. D:504 mezőjében a „0,75” szövegrész helyébe az „1,15” szöveg,
3.13. D:509 mezőjében az „1,77” szövegrész helyébe a „3,06” szöveg,
3.14. D:510 mezőjében a „0,77” szövegrész helyébe az „1,16” szöveg,
3.15. D:511 mezőjében a „2,78” szövegrész helyébe a „4,03” szöveg,
3.16. D:514 mezőjében a „0,59” szövegrész helyébe a „0,90” szöveg,
3.17. D:517 mezőjében a „0,40” szövegrész helyébe a „0,47” szöveg,
3.18. D:518 mezőjében a „0,57” szövegrész helyébe az „1,33” szöveg,
3.19. D:522 mezőjében a „0,22” szövegrész helyébe a „0,41” szöveg,
3.20. D:525b mezőjében a „0,43” szövegrész helyébe a „0,65” szöveg,
3.21. D:525d mezőjében a „0,72” szövegrész helyébe a „0,76” szöveg,
3.22. D:525f mezőjében a „0,75” szövegrész helyébe az „1,06” szöveg,
3.23. D:527 mezőjében a „0,24” szövegrész helyébe a „0,44” szöveg,
3.24. D:528 mezőjében a „0,22” szövegrész helyébe a „0,25” szöveg,
3.25. D:541 mezőjében a „0,30” szövegrész helyébe a „0,40” szöveg,
3.26. D:545 mezőjében a „0,40” szövegrész helyébe a „0,47” szöveg,
3.27. D:547 mezőjében a „0,16” szövegrész helyébe a „0,24” szöveg,
3.28. D:553 mezőjében a „0,40” szövegrész helyébe a „0,64” szöveg,
3.29. D:555 mezőjében a „2,02” szövegrész helyébe a „2,71” szöveg,
3.30. D:556 mezőjében az „1,62” szövegrész helyébe a „2,73” szöveg,
3.31. D:558 mezőjében a „0,43” szövegrész helyébe a „0,63” szöveg,
3.32. D:559 mezőjében a „0,13” szövegrész helyébe a „0,17” szöveg,
3.33. D:560 mezőjében a „0,77” szövegrész helyébe az „1,10” szöveg,
3.34. D:561 mezőjében a „0,26” szövegrész helyébe a „0,37” szöveg,
3.35. D:562 mezőjében a „0,33” szövegrész helyébe a „0,48” szöveg,
3.36. D:564 mezőjében a „0,50” szövegrész helyébe a „0,68” szöveg,
3.37. D:565 mezőjében a „0,46” szövegrész helyébe a „0,71” szöveg,
3.38. D:566 mezőjében az „1,00” szövegrész helyébe az „1,15” szöveg,
3.39. D:568 mezőjében a „0,14” szövegrész helyébe a „0,20” szöveg,
3.40. D:569 mezőjében a „0,42” szövegrész helyébe a „0,57” szöveg,
3.41. D:570 mezőjében a „0,75” szövegrész helyébe a „0,81” szöveg,
3.42. D:571 mezőjében a „7,06” szövegrész helyébe a „9,21” szöveg,
3.43. D:573 mezőjében a „3,00” szövegrész helyébe a „3,42” szöveg,
3.44. D:573c mezőjében a „0,76” szövegrész helyébe az „1,18” szöveg,
3.45. D:573d mezőjében a „0,86” szövegrész helyébe az „1,29” szöveg,
3.46. D:573e mezőjében a „0,38” szövegrész helyébe a „0,67” szöveg,
3.47. D:573g mezőjében a „0,30” szövegrész helyébe a „0,39” szöveg,
3.48. D:573h mezőjében a „2,15” szövegrész helyébe a „3,38” szöveg,
3.49. D:573i mezőjében az „1,67” szövegrész helyébe a „2,48” szöveg,
3.50. D:573j mezőjében a „0,33” szövegrész helyébe a „0,58” szöveg
lép.
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 4. A Kormány felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az Európai Unió vagy más nemzetközi 
szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014–2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti 
fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról szóló 
435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítását kezdeményezze annak érdekében, hogy a  rendelet tárgyi hatálya 
a 2021. november 30-ig támogatási szerződéssel nem rendelkező projektekre opcionális jelleggel terjedjen ki.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1890/2021. (XII. 9.) Korm. határozata
a vízumtanácsadó szakdiplomata álláshelyek, valamint a migrációs szakkonzul álláshelyek felülvizsgálatáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy Magyarország külképviseletein a  vízumrendészeti eljárások szakértői támogatása, valamint 

a migrációs kockázatok kiszűrése kiemelt cél;
 2. megállapítja, hogy az  1.  pontban foglalt cél elérése érdekében Magyarország Iszlámábád, Nairobi, Isztambul, 

Ankara, Sanghaj, Ho Si Minh-város és Kairó állomáshelyeken lévő külképviseletein – a  belügyminiszter mint 
a  külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a  továbbiakban: Külszoltv.) szerinti 
szakminiszter kezdeményezésére – egy-egy fő vízumtanácsadó szakdiplomata álláshely működik;

 3. egyetért azzal, hogy a Kormány által a Külgazdasági és Külügyminisztérium részére a tartós külszolgálati felkészülés, 
valamint külszolgálati kihelyezés céljára biztosított központosított álláshely keretén belül a  külgazdasági és 
külügyminiszter a 2. pontban meghatározott állomáshelyeken 2022. január 1. napjától egy-egy fő vízumtanácsadó 
szakdiplomata álláshely a továbbiakban is fenntartásra kerüljön;

 4. egyetért azzal, hogy a  2.  pontban meghatározott vízumtanácsadó szakdiplomata álláshelyek kizárólag a  Belső 
Biztonsági Alap keretében európai uniós forrásból finanszírozottan, pályázat útján kerülhetnek feltöltésre és 
finanszírozásra;

 5. egyetért azzal, hogy a  migrációs és idegenrendészeti szakpolitika diplomáciai feladatainak színvonalas ellátása 
érdekében szükséges a  korábban létrehozott migrációs szakkonzuli álláshelyek felülvizsgálta, és ennek keretében 
egyetért
a) a nemzeti vízum kiadásához szükséges külképviseleti fejlesztésekkel összefüggő egyes kérdésekről szóló 

2277/2005. (XII. 9.) Korm. határozat 2.  pontjára figyelemmel kihelyezett tíz szakkonzul álláshely közül  
8 álláshelynek a Moszkva, Újdelhi, Tunisz, Abuja, Hanoi, Erbil, Bejrút, Teherán állomáshelyeken,

b) a migrációs szakdiplomata Pekingbe történő kihelyezéséről és annak tevékenységéhez szükséges pénzügyi 
és létszám-előirányzatok biztosításáról szóló 2009/2005. (I. 31.) Korm. határozat 1.  pontjára figyelemmel 
kihelyezett, migrációs szakdiplomata álláshelynek a Peking állomáshelyen

migrációs szakkonzul álláshely megnevezéssel történő fenntartásával;
 6. egyetért azzal, hogy az  5.  pontban megjelölt kilenc fő migrációs szakkonzul kihelyezésével kapcsolatos személyi 

juttatások, azok járulékai, dologi kiadásai, valamint felhalmozási kiadásainak fedezetei továbbra is a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium költségvetésébe kerülnek tervezésre;

 7. egyetért azzal, hogy az  5.  pontban foglalt migrációs szakkonzulok szakmai irányítását a  Külszoltv. 36.  § 
(6)  bekezdésére figyelemmel a  belügyminiszter mint a  Külszoltv. szerinti szakminiszter az  Országos 
Idegenrendészeti Főigazgatóság vezetőjén keresztül látja el;

 8. visszavonja
a) a nemzeti vízum kiadásához szükséges külképviseleti fejlesztésekkel összefüggő egyes kérdésekről szóló 

2277/2005. (XII. 9.) Korm. határozatot,
b) a migrációs szakdiplomata Pekingbe történő kihelyezéséről és annak tevékenységéhez szükséges pénzügyi 

és létszám-előirányzatok biztosításáról szóló 2009/2005. (I. 31.) Korm. határozatot.

  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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