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 (3) A  diplomaátadó rendezvényen bárki életkortól, illetve koronavírus elleni védettségtől függetlenül részt vehet, 
a diplomaátadó rendezvény helyszínén megengedett a tartózkodás.

 (4) A  szervező felsőoktatási intézmény rektora a  koronavírus-világjárvány terjedésének megakadályozása céljából 
a diplomaátadó rendezvényen betartandó magatartási szabályokat állapíthat meg.

 (5) A  rektor a  diplomaátadó rendezvényen résztvevőket a  (4)  bekezdés szerinti feltételekről tájékoztatja. A  feltételek 
betartatása a rektor felelőssége.

2. § (1) A  felsőoktatási intézmény tisztavató ünnepsége a  484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 6/C.  §-ától eltérően 
az e rendeletben meghatározott szabályok szerint megszervezhető, illetve megtartható.

 (2) A  tisztavató ünnepség megtartásához szükséges feltételeket a  felsőoktatási intézmény mint a  rendezvény 
szervezője (a továbbiakban: rendezvényszervező) biztosítja.

 (3) A tisztavató ünnepségen bárki életkortól, illetve koronavírus elleni védettségtől függetlenül részt vehet, a tisztavató 
ünnepség helyszínén megengedett a tartózkodás.

 (4) A rendezvényszervező a koronavírus-világjárvány terjedésének megakadályozása céljából a tisztavató ünnepségen 
betartandó magatartási szabályokat állapíthat meg.

 (5) A  rendezvényszervező a  tisztavató ünnepségen részt vevőket a  (4)  bekezdés szerinti feltételekről tájékoztatja. 
A feltételek betartatása a rendezvényszervező felelőssége.

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

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 352/2021. (VI. 24.) Korm. rendelete
a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló  
62/2021. (II. 12.) 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. § (1) A  Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a  kistelepülési üzletek támogatásáról szóló 62/2021. (II. 12.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A költségvetési támogatás mértéke)
„e) a  4.  § (2)  bekezdés e)  pontjában meghatározott tevékenység esetében, ha a  támogatás igénylője egyéb 
szolgáltatásként postai közreműködői tevékenység ellátását is vállalja, a  d)  pontban meghatározott költségvetési 
támogatás összegének kétszerese.”

 (2) Az R. 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Egyéb szolgáltatásként postai közreműködői tevékenység ellátásának vállalása esetén az  (1)  bekezdés 
b)  pontjában foglaltakat azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy az  e  szolgáltatás ellátásához szükséges 
eszközbeszerzés esetén a költségvetési támogatás mértéke az elszámolható költség legfeljebb 100%-a.”
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2. §  Az R. V. Fejezete a következő 20/A. alcímmel egészül ki:
„20/A. Átmeneti rendelkezések
32/A.  § E  rendeletnek a  Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a  kistelepülési üzletek támogatásáról szóló 
62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 352/2021. (VI. 24.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) 
megállapított 5. § (1) bekezdés d) és e) pontját, valamint 5. § (1a) bekezdését a Módr1. hatálybalépését megelőzően 
benyújtott, és még el nem bírált támogatási kérelmekre is alkalmazni kell.”

3. §  Az R. 5.  § (1)  bekezdés d)  pontjában a  „tevékenység esetében legfeljebb” szövegrész helyébe a  „tevékenység 
esetében – az e) pontban foglaltak kivételével – legfeljebb” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 353/2021. (VI. 24.) Korm. rendelete
az Országos Meteorológiai Szolgálatról és a meteorológiai tevékenységről

A Kormány 
a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (7)  bekezdés 37. és 38.  pontjában, valamint 
a 110/A. § a) pont af ) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. §, a 7. § és a 8. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 12.  § és a  16.  § tekintetében a  légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73.  § (2)  bekezdés e)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 17–19. § tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya a Magyarország területén meteorológiai tevékenységet folytató természetes és jogi személyekre, 
állami szervekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetekre terjed ki.

 (2) Nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában e  rendelet hatálya kiterjed a  nemzetközi szerződésekből 
adódó meteorológiai feladatok ellátására.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E rendelet alkalmazásában
a) hiteles meteorológiai adat: minőségirányítási rendszerrel rendelkező szervezet által működtetett kalibráló 

laboratóriumban rendszeresen ellenőrzött és kalibrált meteorológiai mérőeszközzel mért vagy abból 
származtatott meteorológiai adat, ha biztosított a  mérőeszköz nemzeti és nemzetközi etalonokra történő 
visszavezetettsége, és ha a  mérőeszköz, valamint telepítési körülményei megfelelnek az  (EU) 2017/373 
bizottsági végrehajtási rendeletben, és a  Meteorológiai Világszervezet (a  továbbiakban: WMO) és 
a Nemzetközi Polgári Repülési Egyesület (ICAO) szakmai ajánlásaiban megfogalmazott előírásoknak;

b) hivatalos meteorológiai információ: a  nemzeti meteorológiai adatbázisból származó hiteles meteorológiai 
adat és meteorológiai információ;

c) meteorológiai adat: minden olyan, a  meteorológiai tevékenység végzése során megfigyelt, mért, valamint 
az ezekből származtatott, mennyiségileg meghatározott adat, amelynek tárgya a  légkör, a  levegő, valamint 
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