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III. Kormányrendeletek

A Kormány 452/2021. (VII. 30.) Korm. rendelete
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint 
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek 
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről 
szóló 2006.  évi LIII.  törvény 12.  § (5)  bekezdés a) és d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 
141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 66. §-sal egészül ki:
„66.  § E  rendeletnek az  egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint 
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek 
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 452/2021. (VII. 30.) Korm. rendelettel 
(a  továbbiakban: Módr58.) megállapított 2.  mellékletben foglalt táblázat 71. sorát a  Módr58. hatálybalépésekor 
folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 452/2021. (VII. 30.) Korm. rendelethez

Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 71. sorral egészül ki:

(A B C

1. A beruházás megnevezése A beruházás megvalósításának helyszíne
Koordinációra kijelölt 

kormánymegbízott)

71.
Ipari-innovációs fejlesztési 

terület kialakítása  
Göd város területén

Göd külterület 084/20, 084/21, 084/22, 
084/23, 084/24, 084/25, 084/26, 084/27, 
084/28, 084/32, 084/33, 084/34, 084/35, 
084/36, 084/37, 084/38, 084/39, 084/40, 
084/41, 084/42, 084/43, 084/44, 084/45, 
084/46, 084/47, 084/48, 084/49, 084/50, 
084/51, 084/52, 084/53, 084/68, 084/69, 
084/72, 084/70, 084/71, 062/11, 062/12, 
062/13, 062/14, 062/15, 062/17, 062/18, 
062/50 helyrajzi számú ingatlanok.

Pest Megyei Kormányhivatalt 
vezető kormánymegbízott
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A Kormány 453/2021. (VII. 30.) Korm. rendelete
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet és 
az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának 
meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 2., 6. és 27. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 12. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló  
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A bányászatról szóló 1993.  évi XLVIII.  törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Bt. vhr.) 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Bt. 6. § (4) bekezdés a)–c) pontja szerinti esetben a hozzájárulás iránti kérelmet a jogutódlásról, átruházásról 
vagy árverési vételről rendelkező okiratnak a  cégbírósághoz való benyújtását megelőzően az  a)  pont szerinti 
esetben a  jogelőd, a  b) és c)  pont szerinti esetben a  jogszerző természetes vagy jogi személy nyújtja be 
a bányafelügyelethez.”

2. §  A Bt. vhr. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ugyanarra a területre, eltérő ásványi nyersanyagra részben vagy egészben egymást fedő vagy magában foglaló 
bányatelkeket – a (3a) bekezdésben meghatározott kivétellel – is meg lehet állapítani.
(3a) Nem lehet a  (3)  bekezdés szerinti, egymást fedő vagy magában foglaló bányatelkeket megállapítani akkor, 
ha a  korábban megállapított és az  újonnan megállapítani kért bányatelek vagy az  egy időben megállapítani kért 
bányatelkek építőipari nyers- és alapanyag külfejtéssel történő feltárására és kitermelésére is irányulnak.”

3. §  A Bt. vhr. 12. §-a a következő (2e) bekezdéssel egészül ki:
„(2e) Ha a  bányatelek megállapítása építőipari nyers- és alapanyagra irányul, akkor a  bányatelek által lehatárolt 
térrészben előforduló valamennyi építőipari nyers- és alapanyagot haszonanyagként kell besorolni.”

4. § (1) A Bt. vhr. 19/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  szénhidrogén- és a  szén-dioxid-szállítóvezeték (a  továbbiakban együtt: szállítóvezeték), a  földgáz 
elosztóvezeték (a  továbbiakban: elosztóvezeték), az  egyéb gáz- és gáztermékvezeték, valamint a  bányászati 
létesítmény és a célvezeték, továbbá környezetük védelmére, zavartalan üzemeltetése, ellenőrzése, karbantartása, 
javítása és az üzemzavar-elhárítás biztosítására biztonsági szabályzatban meghatározott méretű biztonsági övezetet 
kell megállapítani. Az ingatlan tulajdonosa, használója, kezelője a zavartalan üzemeltetés, ellenőrzés, karbantartás, 
javítás és üzemzavar-elhárítás céljából biztosítja az ingatlanra való bejutást.”

 (2) A Bt. vhr. 19/A. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A biztonsági övezeten belül tilos)
„e) a robbantási tevékenység és a szeizmikus mérés;”

 (3) A Bt. vhr. 19/A. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A biztonsági övezeten belül tilos)
„g) az árasztásos öntözés, továbbá rizstelep, halastó, víztározó, zagytér, állattartó telep létesítése;”

 (4) A Bt. vhr. 19/A. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bányászati létesítmények és a  szállítóvezeték részét képező állomások és fáklyák biztonsági övezetének teljes 
terjedelmében, valamint az  elosztóvezeték tengelyétől mért 2-2 méteres, a  szállítóvezeték, az  egyéb gáz és gáztermék 
vezeték és a  célvezeték tengelyétől mért 5-5 méteres, továbbá az  energiaellátó, a  távfelügyeleti, a  hírközlési és 
a korrózióvédelemi kábelek tengelyétől mért 1-1 méteres biztonsági övezet részben tilos)
„a) fa, bokor, valamint a  létesítmény, vezeték épségét veszélyeztető vagy az  üzemeltetést, karbantartást, 
hibaelhárítást akadályozó egyéb növény ültetése,”

 (5) A Bt. vhr. 19/A. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) Az  (1)  bekezdés szerinti létesítmény jelzéseinek, felszíni műtárgyainak eltakarása, megrongálása, eltávolítása 
tilos. A biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a biztonsági övezetre vonatkozó 
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tilalmakat és korlátozásokat köteles betartani, továbbá nem végezhet olyan tevékenységet, amely a  tilalmak 
és a  korlátozások teljesülését veszélyeztetné. Amennyiben a  biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, 
kezelője vagy használója megsérti a  tilalmakat vagy korlátozásokat, köteles az  eredeti állapotot helyreállítani és 
a keletkezett kárt megtéríteni.
(7) A biztonsági övezetre előírt tilalmak és korlátozások megtartását az üzemeltető vagy megbízottja rendszeresen 
ellenőrzi, és azok megsértése esetén intézkedik a jogszabályban előírt állapot visszaállításáról, amelyet a biztonsági 
övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója tűrni köteles. A  biztonsági övezettel érintett 
ingatlan tulajdonosát, kezelőjét vagy használóját határidő tűzésével az  üzemeltető vagy megbízott felszólítja 
a  jogsértő állapot megszüntetésére, az  eredeti állapot helyreállítására. Amennyiben a  határidő eredménytelenül 
telik el vagy biztonsági okokból azonnali intézkedés megtétele szükséges az  üzemeltető vagy megbízottja 
közvetlenül intézkedik a  jogsértő állapot megszüntetéséről. Az  üzemeltető vagy megbízottja az  így megtett 
intézkedéseket és annak eredményét – a  szükséges hatósági intézkedések megtétele céljából haladéktalanul  – 
bejelenti a bányafelügyeletnek.”

5. § (1) A Bt. vhr. 22. § (9) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
(A használaton kívüli bányászati célú mélyfúrások tájrendezési tervének tartalmaznia kell:)
„m) a felszámolás és tájrendezés eldöntéséhez szükséges adatot
ma) a műszakilag biztonságba helyezett vagy felszámolt, de nem tájrendezett kútról, és a hasznosításra műszakilag 
már nem alkalmas kútról,
mb) a műszakilag biztonságba nem helyezett kútról.”

 (2) A  Bt. vhr. 22.  § (11)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  § a  következő (12) és (13)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(11) A  Bt. 36.  § (3)  bekezdése alapján a  bányafelügyelet a  (9)  bekezdés b)  pontjában, c)  pont ca), cd), 
cg) alpontjában és d) pontjában, valamint m) pontjában foglalt adatokat tartja nyilván.
(12) A  Bt. 36.  § (4)  bekezdésében foglalt kockázatelemzés tartalmi követelményeit a  6.  melléklet tartalmazza. 
A  kockázatelemzés elvégzése nem mentesíti a  bányavállalkozót, a  tulajdonost vagy a  vagyonkezelőt 
a jogszabályban előírt kötelezettségek, a káros környezeti és természeti hatások, továbbá a környezet és természet 
veszélyeztetésének megelőzésére és csökkentésére szolgáló műszaki, valamint a  mélyfúrás környezetének 
megóvását biztosító műszaki-biztonsági intézkedés megtétele alól.
(13) A használaton kívüli mélyfúrás tulajdonosának a Magyar Állam kivételével a Bt. 36. § (6) bekezdésében foglalt 
tájrendezési feladatok teljesítésének fedezetére kell céltartalékot képeznie.”

6. §  A Bt. vhr.
a) 22.  § (9)  bekezdés a)  pontjában a  „tulajdonosának” szövegrész helyébe a  „tulajdonosának vagy 

vagyonkezelőjének” szöveg,
b) 22. § (9) bekezdés l) pontjában az „ábrázolását is.” szövegrész helyébe az „ábrázolását.” szöveg
lép.

7. §  A Bt. vhr. az 1. melléklet szerinti 6. számú melléklettel egészül ki.

2. Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás 
módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet módosítása

8. §  Az ásványi nyersanyagok és a  geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az  értékszámítás módjának 
meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet] 
2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

9. §  Ez a rendelet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 453/2021. (VII. 30.) Korm. rendelethez
„6. számú melléklet a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelethez

Használaton kívüli állományban lévő kutak kritikusságának meghatározása és kockázatelemzés 
alapján történő besorolása

A B C D

1.
Megnevezés/Definíció/ 

Iránymutatás
Sorszám Felosztás Minősítés (1–5)

2. I. KUTAK TÍPUSA

3.   1
Műszakilag biztonságba 
helyezett meddő kút,  
kutatófúrás

Maximum kockázat: alacsony

4.   2

Műszakilag biztonságba  
helyezett, termelésből  
kivont, a mező  
termeltetéséhez már nem 
szükséges vagy műszakilag 
alkalmatlanná vált  
szénhidrogénkút

Maximum kockázat: alacsony

5.   3
Meddő kút, kutatófúrás  
(a biztonságba helyezés 
nem történt meg)

Maximum kockázat: közepes / magas /  
nagyon magas

6. 4

Termelésből kivont,  
a mező termeltetéséhez 
már nem szükséges vagy 
műszakilag alkalmatlanná 
vált szénhidrogénkút  
(biztonságba helyezés  
nem történt meg)

Maximum kockázat: közepes/magas

7. II. KÚT TOVÁBBI HASZNOSÍTHATÓSÁGA

8.   1 Nincs hasznosíthatósága Nem szükséges pontszámot adni

9.   2
Szénhidrogén-megfigyelő 
kút

Nem szükséges pontszámot adni

10.   3
Szénhidrogén-termelő 
lehet

Nem szükséges pontszámot adni

11.   4
Egyéb (pl. geotermikus 
felhasználásra)

Nem szükséges pontszámot adni

12. 5
Műszaki állapot alapján to-
vábbi hasznosításra nem 
alkalmas

Szakértői minősítés alapján pontszám: 1–5

13. III. TERMELT, BESAJTOLT KÖZEG

14. 1 ppm = 1,43 mg/m3 1 Kén-hidrogén-tartalmú gáz

0 ppm – nincs H2S-tartalma a gáznak: 0 
1–10 ppm: 1  
10–20 ppm: 2  
20–100 ppm: 3 
100–500 ppm: 4  
500 ppm felett: 5 
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15.
A termelés során 
mért utolsó  
termelési adatot 
kell figyelembe 
venni.

2 Szén-dioxid-tartalmú gáz

0% – nincs CO2-tartalma a gáznak: 0  
1–10%: 1 
10–20%: 2  
20–60%: 3  
60% felett: 4

16. 3
Földgáz, inert gázok,  
segédgázzal együtt;  
besajtolt gáz

Meddő: 0 
5 000 m3/nap alatt: 1  
5 000–20 000 m3/nap: 2  
20 000–100 000 m3/nap: 3  
100 000 m3/nap felett: 4

17. IV. KÚTBAN LÉVŐ NYOMÁSVISZONYOK ALAKULÁSA, RENDELLENES NYOMÁSOK

18.   1 Statikus kútfejnyomás

0–10 bar: 1 
10–25 bar: 2 
25–100 bar: 3 
100 bar feletti: 4

19.

A legutolsó  
nyomáspróba  
eredményét kell 
figyelembe venni.

2
Béléscső nyomás / Pressure 
on Annulus  „A”

A béléscsőnyomás 0 bar: 0 
Meddő volt és nem mérhető: 1 
A megengedett érték 50%-a alatti: 2 
A megengedett érték 50–80%-a között van: 3 
A megengedett érték 80%-a fölött van: 4  
A megengedett érték fölött van (>100%),  
nem volt meddő, de nem mérhető: 5 

20.

A legutolsó  
nyomáspróba  
eredményét kell 
figyelembe venni.

3
Légző nyomás / Pressure on 
Annulus  „B”

A légzőnyomás 0 bar: 0 
Meddő volt és nem mérhető: 1 
A megengedett érték 50%-a alatti: 2  
A megengedett érték 50–80%-a között van: 3  
A megengedett érték 80%-a fölött van: 4  
A megengedett érték fölött van (>100%),  
nem volt meddő, de nem mérhető: 5 

21. 4
Külső légző nyomás / 
Pressure on Annulus  „C”

A légzőnyomás 0 bar: 0 
Meddő volt és nem mérhető: 1 
A megengedett érték 50%-a alatti: 2  
A megengedett érték 50–80%-a között van: 3  
A megengedett érték 80%-a fölött van: 4  
A megengedett érték fölött van (>100%),  
nem volt meddő, de nem mérhető: 5 

22.
V. A KÚT FELSZÍN ALATTI ÉS FELSZÍN FELETTI SZERKEZETÉNEK MŰSZAKI ÁLLAPOTA,  

RENDELLENESSÉGEK
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23.

Termelőcsőfejnél 
lévő szivárgás, 
béléscsőtoló(k) 
állapota.

1
Karácsonyfa és tolózárak 
állapota (Xmas tree Valves)

Üzemszerűen nincs karácsonyfa vagy főtoló  
a kútfejen (pl. mélyszivattyús kút): 0  
Minden áramlási irányban ellátja  
a barrierszerepet (horizontális és vertikális 
irányban is), továbbá a karácsonyfa tolózárjai 
is megfelelően működnek: 1  
Minden áramlási irányban ellátja  
a barrierszerepet (horizontális és vertikális 
irányban is), habár a karácsonyfa egyes  
tolózárjai nem működnek megfelelően: 3  
Nem látja el a barrier szerepét valamelyik 
irányban (horizontálisan és/vagy vertikálisan). 
A karácsonyfa tolózárait nem lehet  
megmozdítani, vagy nem javasolt  
megmozdítani (nyitni vagy zárni): 4 
Nem látja el a barrier szerepét valamelyik 
irányban (horizontálisan és/vagy vertikálisan). 
A karácsonyfa nem működik megfelelően: 5

24. 2
Termelőcsőfej állapota 
(THS)

A termelőcsőfej-szerelvény megfelelő  
barrierként működik, minden tolózár 
megfelelően zár és nincs szivárgás: 1 
A termelőcsőfej-szerelvény megfelelő  
barrierként működik, nem minden tolója zár 
megfelelően, de nincs szivárgás.  
Szakértői megítélés alapján: 2–3 
A termelőcsőfej-szerelvény nem látja el  
a barrier szerepét, és kontrollálatlan  
szénhidrogén-kifúvás megfigyelhető  
(pl. nem lehet bezárni a tolót, és kifúvás van), 
vagy a termelőcsőfej-szerelvény nem látja el 
a barrier szerepét, habár nincs kontrollálatlan 
szénhidrogén- vagy CO2-kiáramlás  
(pl. nem lehet bezárni a tolót, de nincs  
nyomás a béléscsövön): 4  
A termelőcsőfej-szerelvény nem látja el  
a barrier szerepét, és kontrollálatlan  
szénhidrogén-kifúvás megfigyelhető  
(pl. nem lehet bezárni a tolót, és kifúvás van): 5

25. 3 Béléscsőfej állapota (CHS)

A béléscsőfej-szerelvény megfelelő  
barrierként működik, minden tolózár 
megfelelően zár és nincs szivárgás: 1  
A béléscsőfej-szerelvény megfelelő  
barrierként működik, nem minden tolója zár 
megfelelően, de nincs szivárgás.  
Szakértői megítélés alapján: 3 A béléscsőfej-  
szerelvény nem látja el a barrier szerepét,  
habár nincs kontrollálatlan szénhidrogén- 
vagy CO2-kiáramlás (pl. nem lehet bezárni  
a tolót, de nincs nyomás a légzőn): 4  
A béléscsőfej-szerelvény nem látja el a barrier 
szerepét, és kontrollálatlan szénhidrogén- 
kiáramlás megfigyelhető (pl. nem lehet  
bezárni a tolót, és kifúvás van): 5
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26.

Béléscsőfejnél lévő 
szivárgás, légző 
toló(k) állapota.

1 Cementpalást

A termelő béléscső cement, jó minőségű és  
a cementpalásttető felér a közbenső  
béléscsősaru fölé legalább 50 m-rel: 1  
A termelő béléscső cement, nem megfelelő 
minőségű, de a cementpalást felér  
a közbenső béléscsősaru fölé legalább  
50 m-rel: 2  
A termelő béléscső cementpalást teteje  
éppen eléri a közbenső béléscsősaru  
mélységét (néha egybe esik a CBL-szelvény 
alapján): 3  
A termelő béléscső cementpalást teteje nem 
éri el a közbenső béléscsősaru mélységét: 4  
A termelő béléscső cementpalást nem  
megbízható, fennáll az átfejtődés  
lehetősége: 5

27. 2 Kútakna, kútkörzet állapota

Tapasztalat alapján kerül meghatározásra, ami 
kiterjed a műszakilag biztonságba helyezett 
és a műszakilag biztonságba nem helyezett 
kutakra. Szakértői megítélés alapján  
1–5 skálán, 5: nagyon magas kockázat. 

28. 3
Egyéb rendellenesség, 
észrevétel (cementdugó 
megléte, állapota)

Tapasztalat alapján kerül meghatározásra. 
Szakértői megítélés alapján 1–5 skálán,  
5: nagyon magas kockázat

29. VI. ILLETÉKTELEN BEAVATKOZÁS KIZÁRÁSA

30.   1
Szakértői megítélés alapján 
kell osztályozni, a tényt 
röviden le kell írni.

Tapasztalat alapján kerül meghatározásra. 
Szakértői megítélés alapján 1–3 skálán,  
3: közepes kockázat

31. VII. FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉS

32.

 

1

Épület, építmény, közút

33. 300 m-en kívül 1

34. 200–300 m-en belül 2

35. 100–200 m-en belül 3

36. 0–100 m-en belül 4

37.

2

Terület fedettsége (erdő, mező, élővíz, egyéb fedettségi típusok)

38. Domborzati viszonyok
Szakértői megítélés alapján 0–2 skálán,  
2: alacsony

39. Erdő 1

40. Ártér 2

41.

3

Megközelíthetőség

42.
Megközelítési utak állapota, 
helyzete alapján szükséges 
meghatározni 

0–2 skálán
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I. Értékelés:

 I/1. Nagyon magas kockázatúnak tekintendő a kút, ha az alábbiak bármelyike teljesül: 
a) Valamely paraméternél nagyon magas (5 pont) minősítést kap a kút;
b) Összesen 5 vagy több, közepes vagy magas kockázat esetén;
c) 35 feletti összpontszám esetén.
Az a)–c) alpont valamelyikének teljesülése esetén intézkedési terv kidolgozása szükséges.

 I/2. Magas kockázatúnak tekintendő a kút, ha az alábbiak bármelyike teljesül:
a) 4 db közepes vagy magas kockázat esetén;
b) 31 és 35 közötti összpontszám esetén.
Az a) és b) alpont valamelyikének teljesülése esetén intézkedési terv kidolgozása szükséges.

 I/3. Közepes kockázati besorolásba kerül a kút, ha az alábbiak bármelyike teljesül:
a) 3 db közepes vagy magas kockázat esetén;
b) 25 és 30 közötti összpontszám esetén.
Közepes kockázat esetén fenntartási kötelezettség áll fenn, az értékelést három éven belül újra el kell végezni.

 I/4. Alacsony kockázati besorolásba kerül a kút, ha a kút nem került nagyon magas, magas vagy közepes kockázati 
besorolásba.
Alacsony kockázat esetén fenntartási kötelezettség áll fenn, az értékelést három éven belül újra el kell végezni.
Folyamatosan egyéb használhatósági vizsgálat szükséges közösen az bányafelügyelettel.”

2. melléklet a 453/2021. (VII. 30.) Korm. rendelethez

Az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 2. melléklet 1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bányavállalkozó által benyújtott bányajáradék önbevallás)
„1.1. A 8/A. § (1) bekezdés h) pontjában előírt bányajáradék vetítési alapját a következő képlet alapján kell 
megállapítani:

 kitermelt mennyiség (m3, t, illetve MWh) × fajlagos érték (Ft/m3, Ft/t, illetve Ft/MWh)

bányajáradék vetítési alapja = ---------------------------------------

 1000”
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A Kormány 454/2021. (VII. 30.) Korm. rendelete
egyes agrártárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.  törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti 
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai 
adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 29. § c) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § g) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a  termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes 
földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XL. törvény 9. §-ában,
az 5. alcím tekintetében a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai 
adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 29. § a) és b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 
módosítása

1. §  A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 14/C. §-sal 
egészül ki:
„14/C.  § (1) Ha a  bejegyzett földhasználó földhasználati jogosultságát a  Földforgalmi tv. 42.  § (2)  bekezdés 
a)–c) pontjában leírt esetek szerint – földhasználati szerződéssel – engedte át, az ingatlanügyi hatóság e szerződés 
szerinti földhasználat bejegyzésével egyidejűleg a  bejegyzett földhasználó földhasználati lapján hivatalból törli 
annak a  földterületnek a  használatát, amelyre az  átengedést megvalósító földhasználati szerződés alapján más 
földhasználó a földhasználatát bejelentette.
(2) Az  átengedést megvalósító földhasználati szerződés szerinti földhasználat megszűnése esetén – ha a  törlés 
időpontjában az eredeti földhasználati jogviszony még fennáll –, az ingatlanügyi hatóság a földhasználat törlésével 
egyidejűleg a földterület használatát az eredeti földhasználó földhasználati lapjára hivatalból jegyzi vissza.”

2. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes 
szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 
374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet] 1. § (4) bekezdés b) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában kérelmezőnek kell tekinteni:)
„b) azt a személyt, akinek esetében a részarány-földkiadási eljárás eredményeként meghozott végleges földkiadási 
határozat alapján a  tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésére irányuló eljárás nincs folyamatban és 
a részarány-földkiadás eredményeként tulajdonjog nem került az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre,”

3. §  A 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Egy adott földrészlet vonatkozásában az  osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljárás (a  továbbiakban: 
megosztási eljárás) olyan egyesített eljárás, amely a következő sorrendben magába foglalja]
„e) a  kiosztás sorrendjének megállapítására irányuló eljárást, amely lehet egyezség befogadása vagy a  földeken 
fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a  földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-
nyilvántartási rendezéséről szóló 2020.  évi LXXI.  törvény (a  továbbiakban: Foktftv.) 46.  § (1)  bekezdése szerinti 
sorsolás,”
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4. §  A 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés g) pont ga) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A megosztási eljárásban a  ingatlanügyi hatóság feladata: a  megosztási eljárással összefüggő feladatok ellátásához 
szükséges, elektronikus úton teljesítendő adatszolgáltatás a  6.  § (4)  bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő  
8. napig, mely adatszolgáltatás kiterjed a megosztással érintett földrészlet tekintetében]
„ga) a  földmérő vállalkozó vagy vállalkozás (a  továbbiakban: földmérő) és jogi szolgáltató részére különösen 
a  kérelmek, a  mezőgazdasági igazgatási szerv visszamaradt hányad tulajdonba adásáról szóló – ingatlan-
nyilvántartási bejegyzésre alkalmas – földkiadási határozata, az  ingatlan-nyilvántartási adatok, a  földmérési 
munkarészek és a mezőgazdászi helyszínelésről készült jegyzőkönyv másolatának, valamint”

5. §  A 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 15. § (5) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egyezségi meghívóban ismertetni kell:)
„i) a  közös tulajdonnak a  hatályon kívül helyezett, a  földrendező és a  földkiadó bizottságokról szóló 1993.  évi  
II.  törvény rendelkezései szerinti megszüntetése következtében létrejött közös tulajdon megszüntetésére a Polgári 
Törvénykönyv, vagy a Foktftv. 1–14. alcímének a továbbiakban alkalmazandó szabályait, és”

6. §  A 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a következő 37. §-sal egészül ki:
„37.  § Az  egyes agrártárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 454/2021. (VII. 30.) Korm.  rendelet 
(a  továbbiakban: Módr2.) 8.  §-ával hatályon kívül helyezett II. fejezet rendelkezéseit a  Módr2. hatálybalépésekor 
folyamatban lévő ügyekben alkalmazni kell.”

7. §  A 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
  1. 1.  § (1)  bekezdésében az  „a földrendező és a  földkiadó bizottságokról szóló 1993.  évi II.  törvény 

(a  továbbiakban: Fkbt.) 12/F.  § (1)  bekezdésében meghatározott határidőn túl” szövegrész helyébe az 
 „a 2012. június 1-je után” szöveg,

  2. 1.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében a „Kataszteri Program Nonprofit Kft. részére. A  Nemzeti Kataszteri 
Program Nonprofit Kft. a  Földművelésügyi Minisztériummal” szövegrész helyébe a  „Földügyi Központ 
(a továbbiakban: NFK) részére. Az NFK az Agrárminisztériummal” szöveg,

  3. 1.  § (4)  bekezdés a)  pontjában az  „az Fkbt. 12/F.  § (1)  bekezdésében meghatározott határidőn belül” 
szövegrész helyébe az „a 2012. június 1-je előtt” szöveg,

  4. 4. § (1) bekezdés e) pontjában az „a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft.” szövegrész helyébe az „az NFK” 
szöveg,

  5. 4. § (1) bekezdés j) pontjában az „az Fkbt. 12/H. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe az „a Foktftv. 46. § 
(2) bekezdésében” szöveg,

  6. 4. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft.” szövegrész helyébe 
az „az NFK” szöveg,

  7. 5. §-ában a „105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet” szövegrész helyébe a „47/2017. (IX. 29.) FM rendelet” szöveg,
  8. 6. § (1) bekezdésében az „a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft.” szövegrész helyébe az „az NFK” szöveg,
  9. 6. § (2) bekezdésében az „a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft.” szövegrész helyébe az „az NFK” szöveg,
10. 6. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft.” szövegrész helyébe 

az „az NFK” szöveg,
11. 6. § (4) bekezdésében az „A Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft.” szövegrész helyébe az „Az NFK” szöveg,
12. 9.  § (4)  bekezdésében az „az Fkbt. 12/G.  § (2)  bekezdésében” szövegrész helyébe az „a Fokftv. 45.  §-ában” 

szöveg,
13. 11.  § (4)  bekezdésében az „az Fkbt. 12/G.  § (2)  bekezdésében” szövegrész helyébe az „a Fokftv. 45.  §-ában” 

szöveg,
14. 12.  § (3)  bekezdésében az  „az Fkbt. 12.  § (4)  bekezdésének” szövegrész helyébe az  „a Foktftv. 46.  § 

(5) bekezdésének” szöveg,
15. 13.  § (4)  bekezdés d)  pontjában az „az Fkbt. 12/F.  § (4)  bekezdése” szövegrész helyébe az „a Foktftv. 44.  § 

(2) bekezdése” szöveg,
16. 15. § (6) bekezdés f ) pontjában az „az Fkbt. 9/C. § (6) bekezdésében” szövegrész helyébe az „a Foktftv. 46. § 

(4) bekezdésében” szöveg,
17. 15. § (13) bekezdésében az „az Fkbt. 12/G. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe az „a Foktftv. 45. §-ában” 

szöveg,
18. 15. § (14) bekezdésében az „az Fkbt. 12/H. §” szövegrész helyébe az „a Foktftv. 46. § (1) bekezdése” szöveg,
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19. 15. § (15) bekezdésében az „az Fkbt. 12/H. §-a” szövegrész helyébe az „a Foktftv. 46. § (1) bekezdése” szöveg,
20. 16. § (2) bekezdésében az „az Fkbt. 12/J. §-ában” szövegrész helyébe az „a Foktftv. 48. §-ában” szöveg,
21. 17. § (8) bekezdés a) pontjában az „az Fkbt. 12/H. §” szövegrész helyébe az „a Foktftv. 46. § ” szöveg,
22. 20. § (1) bekezdésében az „az Fkbt. 12/H. §” szövegrész helyébe az „a Foktftv. 46. §” szöveg,
23. 21.  § (4a)  bekezdés a)  pontjában az „az Fkbt. 12/G.  § (2)  bekezdésében” szövegrész helyébe az „a Foktftv. 

45. §-ában” szöveg,
24. 21.  § (5)  bekezdésében az  „az Fkbt. 9/C.  § (6)  bekezdésében” szövegrész helyébe az  „a Foktftv. 46.  § 

(4) bekezdésében” szöveg,
25. 23. § (2) bekezdésében az „az Fkbt. 12/H. § (5) és (6) bekezdése” szövegrész helyébe az „a Foktftv. 46. § (6) és 

(7) bekezdése” szöveg,
26. 1. melléklet címében az „az Fkbt. 12/F. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe az „a Foktftv. 44. § (1) bekezdése” 

szöveg
lép.

8. §  Hatályát veszti a 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
a) 20. § (1) bekezdésében az „az Fkbt. 9/C. § (3) bekezdése szerint” szövegrész,
b) II. Fejezete.

3. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló  
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

9. §  A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.)  
Korm. rendelet [a  továbbiakban: 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet] 43.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(2) A Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a Földforgalmi tv. szerinti mező- és erdőgazdasági hasznosítású 
föld (a  továbbiakban: föld) fekvése szerint illetékes, földügyi igazgatási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatalt jelöli ki a  Földforgalmi tv.-ben meghatározott szerzési feltételek, korlátozások és tilalmak 
betartásának ellenőrzésére, továbbá az ezzel kapcsolatos jogkövetkezmények alkalmazására.”

10. §  Hatályát veszti a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 42. § (4) bekezdés a) és b) pontja.

4. A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló ingatlanok állami tulajdonba kerülésével 
kapcsolatban a részarány-tulajdonosok kártalanításának szabályairól szóló  
560/2020. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

11. §  A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló ingatlanok állami tulajdonba kerülésével kapcsolatban 
a részarány-tulajdonosok kártalanításának szabályairól szóló 560/2020. (XII. 7.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (1a) 
és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  2020.  évi XL.  törvény 6/A.  §-a alkalmazása során, ha a  jogosult termelőszövetkezeti különlapja már 
megszüntetésre került, az ingatlanügyi hatóság a jogosult számára új termelőszövetkezeti különlapot nyit.
(1b) Az (1a) bekezdés szerinti termelőszövetkezeti különlap I. része tartalmazza a II. részében feltüntetett tulajdonos 
részére a szövetkezet által megállapított aranykorona jogosultság mértékét. A termelőszövetkezeti különlap II. része 
tartalmazza a jogosult természetes személyazonosító adatait és lakcímét.”

5. A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásának részletes szabályairól szóló  
647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

12. § (1) A  földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásának részletes szabályairól szóló 647/2020. (XII. 23.)  
Korm. rendelet [a  továbbiakban: 647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet] 4.  § (2) bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(2) A Foktftv. 4. § (7) bekezdése szerinti osztatlan közös tulajdon megszüntetése magába foglalja:
a) a folyamatban lévő megosztás tényének feljegyzését,
b) az osztóprogram használatát biztosító ügyazonosító kód kiadását,
c) a Foktftv. 8. § (1a) bekezdése szerinti adatok szolgáltatását,
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d) a Foktftv. 4. § (4) bekezdése szerinti hirdetmény közzétételét és levételét,
e) a Foktftv. 5. § (1) bekezdése szerinti értesítéshez szükséges adatok szolgáltatását,
f ) a Foktftv. 9. § (2) bekezdése szerinti adatok szolgáltatását,
g) az  eljárásban ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező földmérő mérnök részvétele esetén a  részére 
adandó adatok szolgáltatását,
h) a megosztással bekövetkező változások ingatlan-nyilvántartási átvezetését,
i) a megosztásra kerülő földrészletet érintő jogok és tények átjegyzését,
j) a megosztással létrejövő földrészletek megközelítését biztosító szolgalmi jog bejegyzését, valamint
k) a folyamatban lévő megosztás tényének hivatalból vagy a jogosult kérelmére történő törlését.”

 (2) A 647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a Foktftv. 4. § (3b) bekezdésében vagy a 4. § (5) bekezdésében foglaltak alkalmazásának eredményeképpen 
a  kisajátítási eljárás megindítása tényének feljegyzése, illetve a  kisajátítás folytán bekövetkező tulajdonváltozás 
átvezetése a  folyamatban lévő megosztás tényének feljegyzését, vagy a  megosztás ingatlan-nyilvántartási 
átvezetését meghiúsítja, akkor az  eljáró hatóság a  kérelem visszautasításával vagy az  eljárás megszüntetésével, 
illetve a folyamatban lévő megosztás tényének törlésével egyidejűleg hivatalból elrendeli az igazgatási szolgáltatási 
díj visszatérítését, és az elrendelést követő 15 napon belül intézkedik annak teljesítéséről.”

13. §  A 647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § (1) Az osztóprogram alkalmazásával kialakítandó ingatlan 400 m2-nél kisebb alrészletet nem tartalmazhat.
(2) Ha az osztóprogram alkalmazásával olyan vegyes művelési ágú ingatlan kerül kialakításra, amely az erdő alrészlet 
mellett szántó, rét, legelő vagy fásított terület művelési ágú alrészletet tartalmaz, és a  megosztás érinti az  erdő 
alrészletet, abban az  esetben a  kialakításra kerülő ingatlanban az  erdő alrészlet nem lehet 10 000 m2-nél kisebb 
területnagyságú.
(3) Ha az  osztóprogram alkalmazásával olyan vegyes művelési ágú ingatlan kerül kialakításra, amely az  erdő 
alrészlet mellett szőlő, kert, gyümölcsös, nádas művelési ágú alrészletet tartalmaz, és a  megosztás érinti az  erdő 
alrészletet, abban az  esetben kialakítható 10 000 m2-nél kisebb területnagyságú erdő alrészlet is, figyelemmel 
az (1) bekezdésben foglaltakra.”

14. §  A 647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A (4) bekezdés, valamint a Foktftv. 9. § (3) bekezdése szerinti megkeresést a megosztásra kerülő ingatlant érintő 
jogok és tények jogosultjainak a tulajdoni lapon szereplő címére kell megküldeni.”

15. § (1) A 647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az értesítésnek tartalmaznia kell)
„b) az  értékbecslési ajánlat szerinti értéket a  földrészlet egésze vonatkozásában, továbbá a  kezdeményező 
tulajdonostárs által ajánlott ellenértéknek a földrészlet egészére számított összegét;”

 (2) A 647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az értesítésnek tartalmaznia kell)
„e) arra vonatkozó figyelemfelhívást, hogy ha az ingatlanon az értesített tulajdonostárs tulajdonában álló, a földtől 
elválaszthatatlan vagyontárgy található, az értesített tulajdonostársnak nyilatkoznia kell annak tulajdonba adása és 
értékének megtérítése vagy további használata tekintetében;”

 (3) A 647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése a következő f )–i) ponttal egészül ki:
(Az értesítésnek tartalmaznia kell)
„f ) arra vonatkozó figyelemfelhívást, hogy az  értesített tulajdonostárs 30 napon belül nyilatkozhat az  ingatlant 
érintő bekebelezési szándékáról a 32. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti ellenérték megjelölésével, ha a tulajdoni 
hányadát meghaladó ingatlanrész tulajdonjogának megszerzésére a Foktftv. 17. § (1) bekezdése alapján jogosult;
g) arra vonatkozó figyelemfelhívást, hogy az értesített tulajdonostárs a 31/A. §-ban foglalt esetekben 30 napon belül 
teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozhat arról, hogy nem ért egyet az  ingatlan egyetlen tulajdonostárs 
általi tulajdonba vételével;
h) a  kezdeményező tulajdonostárs nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ha a  Foktftv. 16.  § (3)  bekezdése alapján 
a földrészlet más tulajdonostárs által kerül bekebelezésre,
ha) és a  földrészleten a  tulajdonában álló és a  földtől elválaszthatatlan vagyontárgy található, nyilatkozik annak 
tulajdonba adása és értékének megtérítése vagy további használata tekintetében, továbbá
hb) megjelöli az ellenérték megfizetésére vonatkozó teljesítéssel kapcsolatos feltételeit;
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i) a kezdeményező tulajdontárs nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy ha a földrészlet más tulajdonostárs által kerül 
bekebelezésre, az  eljárás kezdeményezésére vonatkozó valamennyi okiratot – különösen a  többi tulajdonostárs 
igazolt értesítését és a többi tulajdonostárs által adott visszajelzést, valamint ha készült ilyen, akkor az értékbecslési 
szakvéleményt – a  földrészletet ténylegesen bekebelezni jogosult tulajdonostárs, illetve a  32.  § (7)  bekezdése 
szerinti ellenajánlatot tevő tulajdonostárs részére átadja.”

16. §  A 647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 31/A. §-sal egészül ki:
„31/A.  § (1) A  bekebelezési szándékról értesített tulajdonostárs 30 napon belül teljes bizonyító erejű 
magánokiratban nyilatkozhat arról, hogy nem ért egyet az  ingatlan egyetlen tulajdonostárs általi tulajdonba 
vételével, ha a tulajdoni hányadának megfelelő terület az ingatlan művelési ágait és minőségi osztályait figyelembe 
véve a leggyengébb minőségű területen elérné a Foktftv. 11. §-a szerinti területi minimumot.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilatkozatot több tulajdonostárs közösen is megteheti, ha a  tulajdoni hányadaiknak 
megfelelő terület együttesen az  ingatlan művelési ágait és minőségi osztályait figyelembe véve a  leggyengébb 
minőségű területen elérné a  Foktftv. 11.  §-a szerinti területi minimumot és úgy nyilatkoznak, hogy az  ingatlan 
megosztása esetén egymással közös tulajdonban kívánnak maradni.
(3) Az  (1) és (2)  bekezdés szerinti nyilatkozattétel esetén az  ingatlan egyetlen tulajdonostárs általi tulajdonba 
vételére nincs lehetőség.”

17. § (1) A 647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 32. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az  értesített tulajdonostárs kívánja tulajdonba venni az  ingatlant, akkor 30 napon belül teljes bizonyító 
erejű magánokiratban tett nyilatkozatban jelezheti az  ingatlanra vonatkozó bekebelezési szándékát, amely 
nyilatkozatban meg kell jelölnie az  általa ajánlott ellenértéknek a  földrészlet egészére számított összegét 
(a továbbiakban: ellenajánlat), amelynek legalább 10%-kal meg kell haladnia a 31. § (2) bekezdés b) pontja szerinti, 
a kezdeményező tulajdonostárs által megjelölt ellenérték összegét, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a fennálló 
tulajdoni hányadát meghaladó ingatlanrész tulajdonjogának megszerzésére a Foktftv. 17. § (1) bekezdése alapján 
jogosult.”

 (2) A 647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 32. §-a a következő (3)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a kezdeményező tulajdonostárs fenntartja az ingatlant érintő bekebelezési szándékát, úgy ezt a (2) bekezdés 
szerinti nyilatkozat kézhezvételétől számított 15 napon belül teljes bizonyító erejű magánokiratban tett 
nyilatkozatban jelezheti a  (2)  bekezdés szerinti ellenajánlatot tevő tulajdonostárs vagy tulajdonostársak felé. 
A kezdeményező tulajdonostársnak nyilatkozatában meg kell jelölnie az általa ajánlott újabb ellenértéknek a teljes 
ingatlanra számított összegét, amelynek legalább a  31.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti ellenérték összegének 
10%-ával meg kell haladnia a legmagasabb érvényes ellenajánlat összegét.
(4) A  (3)  bekezdés szerinti nyilatkozatban a  kezdeményező tulajdonostársnak fel kell hívnia az  ellenajánlatot tevő 
tulajdonostársak figyelmét, hogy ha bekebelezési szándékukat fenntartják, akkor a  nyilatkozat kézhezvételétől 
számított 15 napon belül tehetnek új ajánlatot, amelynek legalább a 31. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ellenérték 
összegének 10%-ával meg kell haladnia a (3) bekezdés szerint ajánlott ellenérték összegét.
(5) A (3) és (4) bekezdésben foglaltakat alkalmazni kell mindaddig, amíg nem érkezik több ellenajánlat. Nem tehet 
ellenajánlatot az a tulajdonostárs, aki a korábbi felhívásra ellenajánlatot nem tett.
(6) Ha a kezdeményező tulajdonostárs nem kíván újabb ajánlatot tenni, akkor az ellenajánlatot tevő tulajdonostárs 
nyilatkozatának kézhezvételét követő 15 napon belül köteles az  eljárás kezdeményezésére vonatkozó valamennyi 
okiratot – különösen a  többi tulajdonostárs igazolt értesítését és a  többi tulajdonostárs által adott visszajelzést, 
valamint ha készült ilyen, akkor az értékbecslési szakvéleményt – a földrészletet ténylegesen bekebelezni jogosult, 
érvényes ellenajánlatot tevő tulajdonostárs részére átadni, valamint megjelölni az  ellenérték megfizetésére 
vonatkozó teljesítéssel kapcsolatos feltételeit. Ha a  földrészleten a  tulajdonában álló és a  földtől elválaszthatatlan 
vagyontárgy található, a kezdeményező tulajdonostársnak egyidejűleg nyilatkoznia kell annak tulajdonba adása és 
értékének megtérítése vagy további használata tekintetében is.
(7) Ha a  kezdeményező tulajdonostárs nem kíván újabb ajánlatot tenni, és több értesített tulajdonostárs is tett 
érvényes ellenajánlatot, akkor a  (6)  bekezdés szerinti okiratokat és nyilatkozatokat a  legmagasabb összegű 
érvényes ellenajánlatot tevő tulajdonostárs – azonos összegű ellenajánlatok esetén a  korábban érkezett érvényes 
ellenajánlatot tett tulajdonostárs, több azonos napon érkezett ellenajánlat esetén a kezdeményező tulajdonostárs 
által választott tulajdonostárs – részére kell megküldeni.
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(8) Az  okiratokat és nyilatkozatokat a  (7)  bekezdésben foglaltak alapján átvevő tulajdonostárs (a  továbbiakban: 
átvevő tulajdonostárs) az okiratok és nyilatkozatok kézhezvételét követő 15 napon belül köteles értesíteni a többi 
érvényes ellenajánlatot tett tulajdonostársat a legmagasabb érvényes ajánlat összegéről.
(9) Az eljárás további szakaszaira folytatására a (3)–(8) bekezdésben foglaltak irányadók azzal, hogy a kezdeményező 
tulajdonostárson az átvevő tulajdonostársat kell érteni.”

18. §  A 647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„35.  § A  bekebelezésről értesíteni kell a  földrészletre bejegyzett egyéb jogok és tények jogosultjait, és ha 
a  bekebelezendő tulajdoni hányadra az  ingatlan-nyilvántartásba olyan jog vagy tény van bejegyezve vagy 
feljegyezve, amely szükségessé teszi a tulajdonjog átruházásához a jogosult vagy valamely hatóság hozzájárulását, 
az  elidegenítési tilalom kivételével, a  bekebelező tulajdonostárs köteles a  hozzájárulást a  tulajdonszerzést 
megelőzően beszerezni.”

19. § (1) A 647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti okiratnak a 21. §-ban foglaltakon túl tartalmaznia kell]
„b) több tulajdonostárs tulajdonba vételi szándéka esetén vételi szándékuk rögzítését, valamint arra vonatkozó 
nyilatkozatot, hogy a bekebelező tulajdonostárs ajánlotta a legmagasabb ellenértéket.”

 (2) A 647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  (3)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben az  (1)  bekezdés szerinti okirat elválaszthatatlan mellékletét képezi 
a végleges ellenérték kialakulásának folyamatát bemutató, 4. melléklet szerinti dokumentum.”

20. § (1) A 647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) A 647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet a 2. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

21. §  Hatályát veszti a 647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (3) és (4) bekezdése.

6. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 454/2021. (VII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A folyamatban lévő megosztás tényfeljegyzése iránti kérelem adattartalma

 1.  A kérelem első része az alábbi adatokat tartalmazza:
1.1.  a kérelmező tulajdonos családi és utóneve, születési neve vagy megnevezése;
1.2.  a kérelmező lakcíme vagy székhelye, értesítési címe, ügyintézőjének neve;
1.3.  a kérelmező személyi azonosítója, vagy statisztikai számjele/belső egyedi azonosítója;
1.4.  a kérelmező állampolgársága vagy cégjegyzékszáma;
1.5.  ha a  kérelmező képviseletében más személy jár el, a  képviselő neve/megnevezése, lakcíme/székhelye, jogi 

képviselő esetén kamarai azonosítója és elérhetősége;
1.6.  a kérelmező vagy a képviseletében eljáró személy kormányzati ügyfélkapujához tartozó felhasználóneve és 

a hozzátartozó elektronikus levelezési címe;
1.7.  a kérelemhez kapcsolódó ingatlan-nyilvántartási iktatószám (ha ismert);
1.8.  ha az  eljárásban közreműködik ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező földmérő mérnök, 

a földmérő neve és ingatlanrendező földmérő minősítésének száma;
1.9.  az eljárásért fizetendő összes igazgatási szolgáltatási díj megjelölése;
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1.10.  fizetés módjának megjelölése (készpénzbefizetés, készpénz-átutalási megbízás, átutalási megbízás);
1.11.  egyéb megjegyzés;
1.12.  mellékletek megjelölése;
1.13.  a kérelmező nyilatkozata, amelyben tudomásul veszi, hogy az osztatlan közös tulajdon megszüntetése nem 

terjed ki a  földrészlet és annak alrészletei határvonalának természetbeni felmérésre, valamint a  földrészlet 
természetbeni állapotának az  ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokkal való összehasonlítására, ezért 
a  felmérési, térképezési és területszámítási hibából, valamint a  művelési ág tényállapotoktól történő 
eltéréséből eredő következményeket a tulajdonosok viselik;

1.14.  a kérelem keltének helye és ideje;
1.15.  a kérelmező vagy képviselő aláírása;
1.16.  készpénzbefizetés vagy bankkártyával történő fizetés esetén a díj megfizetését igazoló nyilatkozat.

 2.  A  kérelem második része a  változással érintett földrészlet, vagy földrészletek tekintetében az  alábbi adatokat 
tartalmazza:
2.1.  a  Foktftv. 4.  § (1)  bekezdése szerinti eljárásban a  változással érintett egy darab földrészlet tekintetében 

a település megnevezése, fekvése és helyrajzi száma; vagy
2.2.  a Foktftv. 7. § (2) bekezdése szerinti eljárásban a változással érintett kettő vagy több földrészlet tekintetében 

sorszámszerű megjelölés, a település megnevezése, fekvése és helyrajzi száma;
2.3.  a kérelem keltének helye és ideje;
2.4.  a kérelmező vagy képviselő aláírása.”

2. melléklet a 454/2021. (VII. 30.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Több tulajdonostárs tulajdonba vételi szándéka esetén a végleges ellenérték kialakulásának folyamata

A 36. § (4) bekezdése szerinti dokumentumnak időrendi sorrendben tartalmaznia kell:
1.  az értékbecslési ajánlat szerinti értéket a földrészlet egésze vonatkozásában;
2.  a  kezdeményező tulajdonostárs által ajánlott, a  31.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti értesítésben szereplő 

ellenértéknek a földrészlet egészére számított összegét;
3.  az értesített tulajdonostársak által tett ellenajánlatok

3.1.  összegét,
3.2.  beérkezésének dátumát,
3.3.  az érvénytelen ellenajánlatok esetében az érvénytelenség okát;

4.  a kezdeményező tulajdonostárs által ajánlott újabb ellenérték összegét;
5.  a 32. § (7) bekezdése szerinti esetben az okiratok és nyilatkozatok megküldésének és a (8) bekezdés szerinti 

értesítés megküldésének dátumát.”
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A Kormány 455/2021. (VII. 30.) Korm. rendelete
a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 
szóló 2014. évi XVI. törvény eltérő alkalmazásáról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
2014. évi XVI.  törvény (a  továbbiakban: Kbftv.) 4. § (1) bekezdés 59. pontjától eltérően a kockázati tőkealap olyan 
zártvégű alternatív befektetési alap (a továbbiakban: ABA), amelyet vállalkozásfejlesztés finanszírozásának céljából 
hoztak létre, és befektetési politikája szerint az  összesített tőke-hozzájárulása és a  le nem hívott tőkéje legalább 
70%-át a  vállalati fejlődés kezdeti szakaszában lévő vállalkozásokba fekteti, amelynek kollektív befektetési 
értékpapírjait zártkörűen kizárólag szakmai befektetők részére hozzák forgalomba.

 (2) A  Kbftv. 4.  § (1)  bekezdés 70.  pontjától eltérően a  magántőkealap olyan zártvégű ABA, amelyet vállalatok, 
vállalatrészek megszerzésének finanszírozása (ideértve az  akvizíciót is) céljából hoztak létre, kollektív befektetési 
értékpapírjait zártkörűen kizárólag szakmai befektetők részére hozzák forgalomba, és amely tekintetében az eredeti 
befektetés időpontját követő öt éven belül nem gyakorolhatók visszaváltási jogok.

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

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 456/2021. (VII. 30.) Korm. rendelete
a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány a  kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
2014. évi XVI. törvény 201. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 
VI/A. fejezete a következő 35/B. §-sal egészül ki:
„35/B. § A hitelfelvételre, az értékpapírkölcsönre, az eszközök megterhelésére a 15. § rendelkezései alkalmazandóak, 
azzal, hogy a  15.  § (1)  bekezdésétől eltérően a  kockázati tőkealapok és a  magántőkealapok kötvényt 
bocsáthatnak ki.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



6752 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 145. szám 

V. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 12/2021. (VII. 30.) NVTNM rendelete
az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok 
végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991.  évi XXXIV.  törvény 38.  § (2)  bekezdés a)–e) és g)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 149. §-ában foglalt feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok 
végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A  szerencsejáték-felügyeleti hatóság kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki az  Szjtv. 37.  § 30.  pont 
c)–d) alpontjában meghatározott megbízható szerencsejáték-szervezői feltételek teljesítéséről.”

2. §  A Vhr. 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A hírközlő eszköz és rendszer útján, valamint a nem hírközlő eszköz és rendszer útján szervezett sorsolásos játék 
esetén a szervezőnek az internetes oldalán – sorsolásos játékonként – a játékos számára a játékban való részvételt 
megelőzően megismerhetővé kell tenni a  részvételi szabályzatot. Az  értékesítőhelyen nyújtott sorsolásos játék 
esetében a  játékos kérésére három munkanapon belül rendelkezésre kell bocsátani a  teljes terjedelmű részvételi 
szabályzatot nyomtatott formában.”

3. §  A Vhr. 23. §-a a következő (6)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  szerencsejáték-szervező a  játéktervben a  kaparós sorsjegy nyeremény kifizetését kizárhatja olyan 
értékesítőhelyre, értékesítési formára vonatkozóan, ahol egyik nyerőosztály nyereményének kifizetése  
sem biztosított.
(7) A  18.  § (1)  bekezdés d)  pontjában foglaltaktól eltérően a  szerencsejáték-szervező a  játéktervben rendelkezhet 
úgy, hogy a  nyereménykifizetés helyének és idejének feltüntetését a  kaparós sorsjegy hátoldalán mellőzi 
azon értékesítőhelyre, értékesítési formára vonatkozóan, ahol egyik nyerőosztály nyereményének kifizetése  
sem biztosított, és azokat csak a  játéktervben és a  részvételi szabályzatban tünteti fel. A  játékosok 
nyereménykifizetéssel kapcsolatos, megfelelő tájékoztatása ezen sorsjegy-értékesítő helyeken a  sorsjegy 
értékesítése során jól látható hirdetményben és a  szerencsejáték-szervező honlapján elérhető részvételi 
szabályzatban is kötelező.
(8) A  szerencsejáték-felügyeleti hatóság a  játéktervet a  (6) és (7)  bekezdés szerinti tartalommal kizárólag abban 
az esetben hagyja jóvá, ha a nyereménykifizetést nem biztosító sorsjegyforgalmazó 2000 méteres körzetében van 
olyan értékesítési helyszín, ahol a kaparós sorsjegyen elért nyeremények kifizetése biztosított.
(9) A (8) bekezdésben foglalt 2000 méteres körzeten azon legrövidebb útvonalat kell érteni, amelyen a nyeremény 
kifizetését biztosító értékesítési helyszín a  közúti közlekedés szabályairól szóló rendelet szabályait figyelembe 
véve közterületen gyalogosan megközelíthető. A  2000 méteres távolság mérése során a  73/A.  § (10)  bekezdését  
kell alkalmazni, azzal, hogy védett intézményen a  kaparós sorsjegyen elért nyeremény kifizetését biztosító 
értékesítési helyet, kártyatermen a nyereménykifizetést nem biztosító sorsjegyforgalmazót kell érteni.”

4. §  A Vhr. 43. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  szerencsejáték-felügyeleti hatóság a  távszerencsejáték szervezésére engedéllyel rendelkező szervező 
kérelmére naptári évenként legfeljebb 5 alkalommal, esetenként legfeljebb 30 napos időtartamra engedélyezheti 
a távszerencsejáték szervezőnek jóváhagyott fogadás közterületen, a közönség számára nyitva álló épületben vagy 
a  szervező által biztosított helyszínen történő szervezését, közvetítését. Ebben az  esetben a  szervező a  játékosok 
részére a távszerencsejátékban való részvételhez biztosíthat műszaki eszközt.”
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5. §  A Vhr. 57. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A játékkaszinóba belépőket részletesen tájékoztatni kell:)
„e) arról, hogy a  szervező a  belépő törvényben előírt személyes adatait, képmását rögzíti, valamint 
a játékkaszinóban végzett tevékenységéről törvényi előírás alapján videofelvételt készít.”

6. §  A Vhr. IV. fejezet „Engedélyezés” alcíme helyébe a következő alcím lép:
„A fogadásszervezés általános szabályai
70. § (1) A fogadási hálózatban történő változtatást a szervező a szerencsejáték-felügyeleti hatóságnak
a) a fogadóiroda megnyitása esetén a megnyitást megelőző nyolcadik napig,
b) bezárás esetén legkésőbb a bezárás napjáig,
c) a fogadóiroda rendkívüli esemény miatti zárvatartását haladéktalanul
bejelenti.
(2) A szervezőt megilleti a fogadási ajánlat törlésének joga
a) a fogadási esemény megkezdése előtt vagy
b) a  fogadási esemény megkezdése után, ha a  fogadási esemény a  lebonyolítására irányadó szabályok szerint  
nem fejeződik be, és ezért vagy más okból kimenetele nem állapítható meg.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetekben a befizetett téteket a fogadóknak vissza kell fizetni.
(4) A fogadási ajánlat törlését az ajánlat megtételével azonos módon nyilvánosságra kell hozni.
(5) Az egyes fogadások esetén a legmagasabb tét értéke a 100 ezer forintot nem haladhatja meg.
(6) Nem köthető fogadás
a) kizárólag 18 év alattiak részvételével rendezett sporteseményre és
b) bármely, a fogadáson, illetve távszerencsejátékon kívüli szerencsejátékkal, valamint az Szjtv. hatálya alá tartozó, 
szerencsejátéknak nem minősülő játékkal, tevékenységgel összefüggő eseményre.
(7) Nem köthet fogadást a  szerencsejáték-szervező fogadás szervezésében közvetlenül érintett alkalmazottja.  
Nem fogadhat továbbá olyan sporteseményre, amelyben érintett:
a) a sportoló,
b) az edző, a tréner, a menedzser, az ügynök, a csapat személyzete, a csapat tisztviselője,
c) a  sportrendezvényeken részt vevő vagy arra készülő versenyzőkkel dolgozó vagy őket kezelő orvosi vagy 
paramedikális személyzet, valamint a versenyzők felkészítésében részt vevő egyéb személy,
d) a  sportrendezvényeket szervező és népszerűsítő szervezetek tulajdonosa, részvényese, vezető tisztségviselője 
vagy személyzetének tagja,
e) a  bíró, a  zsűritag és más akkreditált személy, a  nemzetközi sportszervezet, illetve adott esetben a  versenyt 
elismerő más illetékes sportszervezet vezető tisztségviselője és munkatársa, továbbá
f ) az a)–e) pont szerinti személyek közeli hozzátartozója.
(8) A  fogadásszervező nem rendelkezhet tulajdoni részesedéssel olyan sportklubban vagy sportrendezvény-
szervezőben, amelynek a sportrendezvényére fogadást kínál.
(9) A szerencsejáték-felügyeleti hatóság megtagadja a fogadás játéktervének jóváhagyását, ha a rendelkezésére álló 
adatok alapján a játékterv szerinti fogadási ajánlat veszélyezteti a sportrendezvények tisztaságát.
(10) Az  engedélyezett fogadásszervezés során a  szerencsejáték-felügyeleti hatóság haladéktalanul tájékoztatja 
a  fogadásszervezőt, ha olyan információ kerül a  birtokába, amely a  sportrendezvény tiltott befolyásolására utal. 
Az  információ alapján a  szerencsejáték-szervező az  információ súlyára és megalapozottságára is figyelemmel 
jogosult az érintett fogadási esemény felfüggesztésére vagy törlésére, amely tényről és annak részletes indokairól 
a szerencsejáték-felügyeleti hatóságot köteles haladéktalanul tájékoztatni.
(11) A  fogadásszervező félévente – a  tárgyfélévet követő félévben február 28., illetve augusztus 31. napjáig –  
jelentést tesz a  tárgyfélév tiltott befolyásolással érintettnek vélt azon sportrendezvényeiről, amelyekre 
fogadást tettek, valamint amelyekkel kapcsolatban a  szerencsejáték-szervező a  fogadási eseményt törölte vagy 
felfüggesztette. A jelentés személyes adatokat nem tartalmaz.
(12) A sportversenyen felmerülő szabályszegések miatt meghozott egyes játékvezetői döntésekre fogadási ajánlatot 
abban az esetben tehet a szervező, ha ugyanannak a sportversenynek a kimeneteleire is közölt fogadási ajánlatot. 
Nem kínálhat ilyen típusú fogadási lehetőségeket olyan versenysorozatok, bajnokságok, sportesemények vagy 
találkozók kapcsán, amelyek esetében fennáll a sporteredmény tiltott befolyásolásának kockázata, illetve amelyek 
potenciálisan nyilvánvaló módon befolyásolhatóak, vagy nem képviselnek jelentős sportértéket. A  szervező 
a  fogadással összefüggő visszaélések megelőzése és megakadályozása érdekében alkalmazandó intézkedéseket 
köteles a játéktervében rögzíteni.”
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7. §  A Vhr. 73/K. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A szervező az elszámolás alátámasztására auditált számítógépes elszámolási rendszert üzemeltethet. A szervező 
nem köteles az  elszámolást a  szerencsejáték-felügyeleti hatóság által rendszeresített bizonylatokon teljesíteni,  
ha az elszámolás alátámasztására auditált számítógépes elszámolási rendszert üzemeltet.”

8. §  A Vhr. 89. §-a a következő (12) és (13) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Az  egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok 
végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról szóló 12/2021. (VII. 30.) NVTNM rendelettel 
megállapított 23.  § (7)  bekezdése hatálybalépését megelőzően már engedélyezett sorsjegysorozat tekintetében 
a  szerencsejáték-felügyeleti hatóság a  játékterv-módosítás jóváhagyásával engedélyezheti, hogy a  szervező 
a  nyereménykifizetés helyét és idejét a  részvételi szabályzatban a  sorsjegyen feltüntetett tájékoztatástól eltérően 
szabályozza, ha egyes értékesítőhelyeken a  nyeremény kifizetése kizárt vagy nem biztosított. A  játékosok 
nyereménykifizetéssel kapcsolatos, megfelelő tájékoztatása ezeken a  sorsjegy értékesítő helyszíneken a  sorsjegy 
értékesítése során jól látható hirdetményben és a  szerencsejáték-szervező honlapján elérhető részvételi 
szabályzatban is kötelező.
(13) A  (12)  bekezdés szerinti játékterv-módosítás iránti kérelem elbírálása során a  23.  § (8) és (9)  bekezdésében 
foglaltak is alkalmazandóak.”

9. §  A Vhr. 6.  § (4)  bekezdés a)  pontjában a  „kiadott, a  4.  § szerinti” szövegrész helyébe az „a szervező személyi 
megfelelőségének megállapításáról kiállított” szöveg lép.

10. §  Hatályát veszti a Vhr.
a) 22. § (1) bekezdése,
b) 53/A. § (3) bekezdésében a „63. §-t, a (6) bekezdés kivételével a 64. §-t, a 65–” szövegrész,
c) 58. § (1) bekezdés b) pontja,
d) 71/E. § (2) bekezdése,
e) 86. §-a.

11. §  Ez a rendelet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

  Mager Andrea s. k.,
  nemzeti vagyon kezeléséért felelős
  tárca nélküli miniszter

A belügyminiszter 24/2021. (VII. 30.) BM rendelete
a hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A külföldre utazásról szóló 1998.  évi XII.  törvény 41.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 17.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva − a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró külgazdasági és külügyminiszterrel egyetértésben −,
a 2. alcím tekintetében a  külföldre utazásról szóló 1998.  évi XII.  törvény 41.  § (2)  bekezdés e)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 17.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva − a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben −,
a 3. alcím tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010.  évi CXXX.  törvény 31.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 28.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.  évi LXVI.  törvény 47.  § 
(2)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm.  rendelet 40.  § (1)  bekezdés 22.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva − a  Kormány tagjainak feladat- és 
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hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
pénzügyminiszterrel egyetértésben −,
az 5. alcím tekintetében a  köziratokról, a  közlevéltárakról és a  magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995.  évi LXVI.  törvény 
35.  § (6)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 6. és 12. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva − a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi 
erőforrások miniszterével egyetértésben −,
a 6. alcím tekintetében a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 8. § (2) bekezdés k) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 
24. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím tekintetében a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.  törvény 156. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (2)  bekezdés d)  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8. alcím tekintetében az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.  évi 
CCXXII.  törvény 106.  § d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló  
37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet módosítása

1. § (1) A  külföldre utazásról szóló 1998.  évi XII.  törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet 
[a továbbiakban: 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet] 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 (2) A 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) A 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet 5. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

2. Az úti okmányok központi nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási 
díjáról szóló 15/2001. (VII. 5.) BM rendelet módosítása

2. §  Az úti okmányok központi nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 
15/2001. (VII. 5.) BM rendelet [a továbbiakban: 15/2001. (VII. 5.) BM rendelet] 5. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) A  díjfizetési kötelezettség átutalási megbízással vagy készpénzátutalási megbízással teljesíthető 
a  Belügyminisztérium mint általános hatáskörű útlevélhatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-
01483305-00000000 számlájára.”

3. §  A 15/2001. (VII. 5.) BM rendelet Melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

4. §  A 15/2001. (VII. 5.) BM rendelet
a) 1.  §-ában az „az úti okmányok központi nyilvántartásából – a  diplomata és a  külügyi szolgálati útlevelek 

adatainak kivételével – adatszolgáltatást” szövegrész helyébe az „az útiokmány-nyilvántartás elektronikus 
adatállományából adatszolgáltatást” szöveg,

b) Melléklet 2. pontjában az „Az egy eljárásban kért” szövegrész helyébe az „Az egy eljárásban, egy elszámolási 
időszakban kért” szöveg

lép.

5. §  Hatályát veszti a 15/2001. (VII. 5.) BM rendelet 2. § (2) bekezdése.

3. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló  
2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet hatályon kívül helyezése

6. §  Hatályát veszti a  helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) 
EMMI rendelet.
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4. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
hatálya alá tartozó értesítési szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és 
megfizetésének szabályairól szóló 55/2012. (XII. 28.) KIM rendelet módosítása

7. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.  évi LXVI.  törvény hatálya alá tartozó 
értesítési szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és megfizetésének szabályairól szóló 
55/2012. (XII. 28.) KIM rendelet [a továbbiakban: 55/2012. (XII. 28.) KIM rendelet] a következő 8. §-sal egészül ki:
„8. § Az értesítési cím bejelentéséről történő értesítési szolgáltatásról szóló nyilatkozat 2021. július 1-jei hivatalbóli 
érvénytelenítését követően az  eljáró hatóság az  érvénytelenített nyilatkozatok után befizetett igazgatási 
szolgáltatási díj időarányos összegét az ügyfél kérelmére visszatéríti.”

8. §  Hatályát veszti az 55/2012. (XII. 28.) KIM rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében az „és az értesítési cím bejelentéséről” szövegrész,
b) 8. §-a.

5. Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló  
78/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosítása

9. §  Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
[a továbbiakban: 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet] a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A.  § A  személyiadat- és lakcímnyilvántartás manuális (kartonos) állományának történeti adatait, a  lecserélt 
nyilvántartó kartonokat 2024. január 1. napjáig selejtezési eljárás alá kell vonni.”

10. §  A 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet Melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

6. A kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló  
21/2016. (VI. 9.) BM rendelet módosítása

11. §  A kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet a következő 
12/A. alcímmel egészül ki:
„12/A. A Kéményseprő-ipari Műszaki Bizottság létrehozásának, összetételének, feladatkörének és 
működésének részletes szabályairól
18/A. § (1) Az elérendő biztonsági szintnek megfelelő műszaki követelményt tartalmazó Kéményseprő-ipari Műszaki 
Irányelvek (a  továbbiakban: KiMI) kidolgozásáért felelős Kéményseprő-ipari Műszaki Bizottság (a  továbbiakban: 
Bizottság)
a) elemzi az égéstermék-elvezetőkkel kapcsolatos belföldi és külföldi műszaki eredményeket, valamint
b) szükség szerint, de legalább évente felülvizsgálja a KiMI-ket, és tartalmukat indokolt esetben módosítja.
(2) A Bizottság az elnökből és a (3) bekezdésben meghatározott tagokból áll.
(3) A Bizottság elnöke a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) 
megelőzési és engedélyezési szolgálat vezetője. A Bizottság tagjai
a) a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ,
b) a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszéke,
c) az Építésügyi Minőségellenőrző Nonprofit Kft.,
d) a Gáziparosok Országos Egyesülete,
e) a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ,
f ) a Kéményjobbítók Országos Szövetsége,
g) a Magyar Építész Kamara,
h) a Magyar Épületgépészek Szövetsége,
i) a Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesülete,
j) a Magyarországi Kéményseprők Országos Ipartestülete,
k) a Magyarországi Kéményseprőmesterek Szövetsége,
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l) a Magyar Mérnöki Kamara, valamint
m) a Magyar Szabványügyi Testület
vezetője által kijelölt személy.
(4) A Bizottság elnöke és tagjai feladatukat díjazás nélkül látják el.
(5) A  Bizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik. Az  ülést a  Bizottság elnöke hívja össze. 
A Bizottság összehívására a Bizottság bármely tagja javaslatot tehet.
(6) A Bizottság megalkotja az ügyrendjét. A Bizottság titkársági feladatainak ellátásáról, valamint a működés egyéb 
feltételeinek biztosításáról a BM OKF gondoskodik.
(7) A  Bizottságon belül egy feladat végrehajtására az  elnök munkacsoportot hozhat létre. A  munkacsoportba 
a  Bizottság elnöke által felkért bizottsági tagok legfeljebb három, az  adott feladat elvégzéséhez szükséges 
szakértelemmel rendelkező személyt delegálnak. A munkacsoport vezetőjét a Bizottság elnöke jelöli ki a bizottsági 
tagok által delegált személyek közül. A  munkacsoport vezetője gondoskodik a  munka megszervezéséről, 
a határidők betartásáról, valamint a feladat végrehajtásáról szóló beszámolónak és a KiMI tervezetének a Bizottság 
elnöke részére történő továbbításáról.
(8) A  KiMI tervezetének elfogadásáról a  Bizottság egyszerű többséggel határoz. A  KiMI-t a  Bizottság elnöke 
terjeszti  fel a  BM OKF főigazgatójának kiadás céljából. A  BM OKF főigazgatója által kiadott KiMI-t a  BM OKF 
a honlapján közzéteszi.”

7. A Roma Nemzetiség Tanulmányi Ösztöndíjáról szóló 24/2019. (VI. 7.) BM rendelet módosítása

12. § (1) A Roma Nemzetiség Tanulmányi Ösztöndíjáról szóló 24/2019. (VI. 7.) BM rendelet [a továbbiakban: 24/2019. (VI. 7.) 
BM rendelet] 2. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Ösztöndíjban a 4,00 tanulmányi átlageredményt elérő roma nemzetiségű tanuló részesülhet.”

 (2) A 24/2019. (VI. 7.) BM rendelet
a) 2. § (2) bekezdésében a „nyelvoktató és roma” szövegrész helyébe a „nyelvoktató vagy roma” szöveg,
b) 2.  § (3)  bekezdés a)  pontjában az  „anyanyelvű és nemzetiségi” szövegrész helyébe az  „anyanyelvű vagy 

nemzetiségi” szöveg,
c) 2. § (5) bekezdésében a „magyar állampolgár” szövegrész helyébe a „magyar és külföldi állampolgár” szöveg,
d) 2. § (5) bekezdés c) pontjában az „időszakra” szövegrész helyébe az „időszakra és azonos célra” szöveg
lép.

8. A nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott 
központosított infokommunikációs közszolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló  
41/2019. (XI. 19.) BM rendelet módosítása

13. §  Hatályát veszti a  nem a  Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott 
központosított infokommunikációs közszolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló 41/2019. (XI. 19.) 
BM rendelet 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 1. sora.

9. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
 (2) A 3. § és a 4. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
 (3) A 8. § b) pontja 2021. december 31-én lép hatályba.
 (4) Az 1. § (1) és (3) bekezdése, a 9. §, az 1. és a 3. melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba.
 (5) A 10. § és az 5. melléklet 2024. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet a 24/2021. (VII. 30.) BM rendelethez

  A 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet 1. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
(Az útlevél adattartalma)
„1. Családi és utónév (kérelemre nemzetiségi nyelven is)”

2. melléklet a 24/2021. (VII. 30.) BM rendelethez

  A 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet 1. számú melléklet 18. pontja helyébe a következő pont lép:
(Az útlevél adattartalma)
„18. A  hivatalos útlevél adattartalma – a  hajós szolgálati útlevél kivételével – kiegészül a  használatra jogosult 
személy rangjának, illetve az  útlevél kiállítására alapot szolgáltató tisztségének vagy egyéb jogcímének 
megjelölésével.”

3. melléklet a 24/2021. (VII. 30.) BM rendelethez

  A 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet 5. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
(Az úti okmány iránti kérelem adattartalma)
„1. Családi és utónév (kérelemre nemzetiségi nyelven is)”

4. melléklet a 24/2021. (VII. 30.) BM rendelethez

  A 15/2001. (VII. 5.) BM rendelet Melléklete a következő 4. ponttal egészül ki:
„4. A kérelmező saját adatáról hatósági bizonyítvány kiállítása 3000 Ft/hatósági bizonyítvány”

5. melléklet a 24/2021. (VII. 30.) BM rendelethez

  A 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet Melléklet H.2. pontja helyébe a következő pont lép:

„H.2. A polgárok személyi adatainak, lakcímének nyilvántartásával és a központi címregiszterrel kapcsolatos ügyek

Irattári 

tételszám
Tétel megnevezése Megőrzési idő (év) Lt.

H201
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával 
kapcsolatos ügyek

5 –

H202 A címnyilvántartással kapcsolatos ügyek 2 –

H203 A központi címregiszterrel kapcsolatos ügyek alapiratai NS HN

H204 A központi címregiszterrel kapcsolatos ügyek egyéb iratai 2 –
”
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Az igazságügyi miniszter 5/2021. (VII. 30.) IM rendelete
a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről 
szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM–MeHVM–PM együttes rendelet módosításáról

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V.  törvény 128. § (1) bekezdés j) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109.  § 
1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 11.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A  számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről szóló 
11/2009. (IV. 28.) IRM–MeHVM–PM együttes rendelet (a  továbbiakban: R.) 3.  § (7)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(7) Ha nem a  legfőbb szerv által elfogadott beszámoló került benyújtásra és közzétételre, a  cég erről szóló 
nyilatkozata alapján a céginformációs szolgálat a beszámolót passzív státuszba helyezi, és a megküldött beszámolót 
közzéteszi.”

 (2) Az R. 3. §-a a következő (7a) és (7b) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Ha az  Alaptörvény 53.  cikke, illetve a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-a szerinti veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó jogszabályi 
rendelkezések lehetővé teszik, hogy a jogi személy döntéshozó szervének hatáskörbe tartozó ügyekben – ideértve 
a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadását és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntést is – a jogi 
személy ügyvezetése döntsön, és e  döntéseknek a  jogi személy döntéshozó szerve általi utólagos felülvizsgálatát 
vagy jóváhagyását jogszabály lehetővé teszi, a  cég erről szóló nyilatkozata alapján a  céginformációs szolgálat 
az  ügyvezetés által elfogadott és korábban közzétett számviteli törvény szerinti beszámolót passzív státuszba 
helyezi, és a megküldött beszámolót közzéteszi.
(7b) A céginformációs szolgálat az ismételt közzététel lehetőségét a beszámoló benyújtását követő egy éven belül, 
és kizárólag egy alkalommal – a (7) vagy a (7a) bekezdésre hivatkozással – biztosítja. Ha a céginformációs szolgálat 
a beszámolót a (7) vagy a (7a) bekezdés alapján passzív státuszba helyezi, feltünteti az utólagos közzététel napját és 
a változás tényét is. A passzív státuszú beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján továbbra is megismerhető 
marad. A változás tényéről a céginformációs szolgálat elektronikus értesítést küld a beszámolót benyújtó személy 
ügyfélkapus tárhelyére, valamint az állami adó- és vámhatóságnak.”

2. §  Az R. 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E  rendeletnek a  számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és 
közzétételéről szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM–MeHVM–PM együttes rendelet módosításáról szóló 5/2021. (VII.  30.) 
IM  rendelettel megállapított rendelkezéseit a  2020. március 11. után elfogadott számviteli törvény szerinti 
beszámolóra kell alkalmazni, feltéve, hogy a  3.  § (7b)  bekezdésében meghatározott határidő még nem telt el, és 
a cég a 3. § (7) bekezdésére hivatkozással még nem kérte a számviteli beszámoló passzív státuszba helyezését.”

3. §  Az R.
a) 3. § (1) bekezdésében az „e-beszamolo.kim.gov.hu” szövegrész helyébe az „e-beszamolo.im.gov.hu” szöveg,
b) 3. § (6) és (9) bekezdésében a „(7) és (8)” szövegrész helyébe a „(7)–(8)” szöveg
lép.

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

  Dr. Varga Judit s. k., 
  igazságügyi miniszter
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Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 38/2021. (VII. 30.) ITM rendelete
a veszélyes áruk szállításáról szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (4) bekezdésében, a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 
88.  § (2)  bekezdés 22.  pontjában, valamint a  Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban 
elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke 2011. évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe 
foglalt szövegének kihirdetéséről szóló 2011. évi LXXX. törvény 5. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 15. pontjában, az atomenergiáról szóló 
1996. évi CXVI.  törvény 68. § (4) bekezdésében, valamint a Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi 
Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 
2015. évi LXXXIV. törvény 6. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116.  § 18.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 9. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró agrárminiszterrel és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018.  (V.  22.) 
Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével 
egyetértésben
a következőket rendelem el:

1. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról 
szóló 62/2013. (X. 17.) NFM rendelet módosítása

1. §  A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról szóló 
62/2013. (X. 17.) NFM rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.  § Ez  a  rendelet a  veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv mellékleteinek a  tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló, 
2020. október 2-i (EU) 2020/1833 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

2. §  Az R1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt 
Szabályzat belföldi alkalmazásáról szóló 26/2017. (VII. 5.) NFM rendelet módosítása

3. §  A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat belföldi 
alkalmazásáról szóló 26/2017. (VII. 5.) NFM rendelet (a továbbiakban: R2.) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.  § Ez  a  rendelet a  veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv mellékleteinek a  tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló, 
2020. október 2-i (EU) 2020/1833 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

4. §  Az R2. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

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

6. §  Ez a  rendelet a  veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
mellékleteinek a  tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló, 
2020. október 2-i (EU) 2020/1833 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter
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1. melléklet a 38/2021. (VII. 30.) ITM rendelethez

 1. Az R1. 1. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A  RID Szabályzat 1.3.2.4 bekezdésének alkalmazása során a  képzést ismeretfelújító oktatás keretében 
rendszeresen ki kell egészíteni az  előírásokban történt változásokkal. Az  ismeretfelújító oktatást legkésőbb 
az előző oktatást követő második év végéig meg kell tartani. A RID Szabályzat 1.8.5.3 bekezdésében meghatározott 
kritériumokat kielégítő baleset vagy káresemény bekövetkezése esetén a  balesetben vagy annak okozásában 
érintett munkavállalók részére 30 napon belül soron kívüli oktatást kell tartani.”

 2. Az R1. 1. melléklete a következő 9. ponttal egészül ki:
„9. A  RID Szabályzat 1.10.3.2 bekezdése szerinti közbiztonsági tervnek a  7 osztályba tartozó anyagok szállítása 
esetén meg kell felelnie az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, 
jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendeletben (a  továbbiakban: Fvr.) foglalt 
követelményeknek, és a szállításhoz az Fvr. 32. § (1) bekezdés c) pontja szerinti engedély szükséges.”

2. melléklet a 38/2021. (VII. 30.) ITM rendelethez

 1. Az R2. 1. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Az  ADN Szabályzat 1.3.2.4 bekezdésének alkalmazása során a  képzést ismeretfelújító oktatás keretében 
rendszeresen ki kell egészíteni az előírásokban történt változásokkal. Az ismeretfelújító oktatást legkésőbb az előző 
oktatást követő második év végéig meg kell tartani. Az  ADN Szabályzat 1.8.5.3 bekezdésében meghatározott 
kritériumokat kielégítő baleset vagy káresemény bekövetkezése esetén a  balesetben vagy annak okozásában 
érintett munkavállalók részére 30 napon belül soron kívüli oktatást kell tartani.”

 2. Az R2. 1. melléklet 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a melléklet a következő 10a. ponttal egészül ki:
„10. Az ADN Szabályzat 8.2.2.7.0 pont rendelkezéseinek alkalmazása során a  tesztvizsgát a  vizsgaközpont által 
delegált vizsgabizottság előtt kell megtartani. Ebben az  esetben nincs szükség a  Szabályzat által előírt írásos 
kijelölésre és a vizsgáztató szervezet tekintetében a leírt kritériumrendszer vizsgálatára.
10a. Az  ADN Szabályzat 8.2.2.7.3.1 pont rendelkezéseinek alkalmazása során az  ismeretfelújító tesztvizsgát 
a vizsgaközpont által delegált vizsgabizottság előtt kell megtartani.”

 3. Az R2. 1. melléklete a következő 12. ponttal egészül ki:
„12. Az  ADN Szabályzat 1.10.3.2 bekezdése szerinti közbiztonsági tervnek a  7 osztályba tartozó anyagok szállítása 
esetén meg kell felelnie az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, 
jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendeletben (a  továbbiakban: Fvr.) foglalt 
követelményeknek, és a szállításhoz az Fvr. 32. § (1) bekezdés c) pontja szerinti engedély szükséges.”

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 39/2021. (VII. 30.) ITM rendelete
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi 
alkalmazásáról

A közúti közlekedésről szóló 1988.  évi I.  törvény 48.  § (3)  bekezdés b)  pont 20.  alpontjában, valamint az  atomenergiáról szóló 
1996. évi CXVI. törvény 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró agrárminiszterrel és a 
Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § (1) Az  1.  melléklet a  Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás „A” és „B” Melléklete 
kihirdetéséről, valamint a  belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 387/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 
1.  melléklete szerinti a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás (ADR) (a  továbbiakban: 
ADR Szabályzat) belföldi alkalmazásához szükséges részletes szabályokat és kiegészítéseket tartalmazza a veszélyes 
áruk közúti járművel végzett belföldi szállítására vonatkozóan.
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 (2) E rendelet hatálya nem terjed ki
a) a  Magyar Honvédség és a  külföldi fegyveres erők tulajdonában lévő vagy felelősségi körébe tartozó közúti 

járművel végzett szállításra;
b) a teljes egészében egy körülzárt terület határán belül végzett szállításra.

 (3) E  rendelet alkalmazásában közúti jármű: a  közúti forgalomban való használatra szánt, legalább négy kerékkel 
rendelkező, 25 km/h-t meghaladó legnagyobb tervezési sebességű gépjármű, valamint pótkocsija, kivéve a síneken 
futó járművet, a  mozgó munkagépet, valamint a  veszélyes áru szállításakor legfeljebb 40 km/h sebességgel 
közlekedő mezőgazdasági és erdészeti vontatót.

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

3. §  Ez a  rendelet a  veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
mellékleteinek a  tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló,  
2020. október 2-i (EU) 2020/1833 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

4. §  Hatályát veszti a  Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR)  
„A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet.

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

1. melléklet a 39/2021. (VII. 30.) ITM rendelethez

Az ADR Szabályzat belföldi alkalmazásához szükséges részletes szabályok és kiegészítések

Az ADR Szabályzat előírásai mellett a  veszélyes áruk belföldi közúti szállítására a  következő kiegészítéseket kell 
alkalmazni:

 1.  A  jelöléseknél és az  okmányok kitöltésénél – a  radioaktív anyagok szállításánál használt bárcák és nagybárcák 
feliratai kivételével – elegendő a magyar nyelv használata.

 2.  Az  ipartelepek közvetlen környezetében, valamint telephelyek vagy egyes részeik közötti közforgalmú út 
igénybevételével történő veszélyes áru szállításra – az  1 osztály anyagainak, a  4.1 osztály önreaktív anyagainak 
és polimerizálódó anyagainak, az  5.2, a  6.2 és a  7 osztály anyagainak szállítása kivételével – nem kell alkalmazni 
az ADR Szabályzat 5.2 fejezetének a küldeménydarabok jelölésére és bárcázására, az ADR Szabályzat 5.4 fejezetének 
a fuvarokmányra, valamint az ADR Szabályzat 8.2 fejezetének a járműszemélyzet képzésére vonatkozó előírásait, ha 
a szállítás megfelel a következő feltételeknek:
a) a  veszélyes áru küldeménydarabban van, és egy küldeménydarab tömege legfeljebb 30 kg, és a  rakomány 

összmennyisége nem haladja meg az  ADR Szabályzat 1.1.3.6 bekezdésében meghatározott mennyiségi 
határokat,

b) a szállított áru valamilyen kísérőokmány vagy felirat alapján beazonosítható,
c) a  közforgalmú úton történő szállítás távolsága – a  d)  pontban foglaltak kivételével – legfeljebb 2,5 km, 

továbbá
d) a  közforgalmú úton történő szállítás távolsága legfeljebb 25 km, ha a  veszélyes áru 3 osztályba tartozó, 

legfeljebb 100 liter mennyiségű kőolajminta, amelyet a  kútkörzetből sajátszámlás szállítással továbbítanak 
laboratóriumi vizsgálat céljából.

 3.  A  növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet és a  növényvédő szerrel szennyezett 
csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről szóló 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet szállításra vonatkozó előírásainak 
betartása esetén az  előzőleg növényvédő szert tartalmazó üres csomagolóeszközök szállítása akkor sem tartozik 
az  ADR Szabályzat hatálya alá, ha az  ADR Szabályzat 5.1.3.1 bekezdése szerinti jelölések és bárcák nincsenek 
eltávolítva.
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 4.  Az ADR Szabályzat 1.1.3.1 c) pontjának első két mondatát a következő kiegészítéssel kell alkalmazni:
„A vállalatok (vállalkozások) olyan szállításaira, amely fő tevékenységüket kiegészíti, (így például a  mély- és 
magasépítési munkaterületek ellátása, a  mezőgazdasági és egyéb munkagépekhez szükséges üzemanyagoknak 
az  üzemanyagtöltő állomás, a  telephely és a  munkaterület közötti szállítása, vagy méréssel, javítással és 
karbantartással kapcsolatos szállítások, ill. visszaszállítások) csomagolóeszközönként, ideértve a  nagyméretű 
csomagolóeszközöket (IBC-et) és nagycsomagolásokat is, legfeljebb 450 liter mennyiségű veszélyes áru esetén, 
és az  1.1.3.6 bekezdésben meghatározott mennyiségi határokon belül. Biztosítani kell, hogy a  veszélyes áru 
normális szállítási feltételek mellett ne szabadulhasson ki, ennek érdekében figyelemmel kell lenni különösen 
a csomagolóeszköz megfelelő lezárására és a rakomány rögzítésére.”

 5.  Az  ADR Szabályzat 1.3.2 szakasza szerinti oktatásokat a  veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó, hatályos 
bizonyítvánnyal rendelkező veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó tarthatja.

 6.  Az  ADR Szabályzat 1.3.2.4 bekezdésének alkalmazása során a  képzést ismeretfelújító oktatás keretében 
rendszeresen ki kell egészíteni az előírásokban történt változásokkal. Az ismeretfelújító oktatást legkésőbb az előző 
oktatást követő második év végéig meg kell tartani. Az  ADR Szabályzat 1.8.5.3 bekezdésében meghatározott 
kritériumokat kielégítő baleset vagy káresemény bekövetkezése esetén a  balesetben vagy annak okozásában 
érintett munkavállalók részére 30 napon belül soron kívüli oktatást kell tartani.

 7.  Az  Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint „1” kategóriába tartozó, kizárólag a  cseretelepen történő helyszíni 
értékesítéssel foglalkozó PB-gáz cseretelepek személyzetére vonatkozó ADR Szabályzat 1.3 fejezete szerinti 
kötelezettség teljesítettnek tekinthető, ha az érintett rendelkezik „a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási 
ágakról, munkakörökről, a  tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a  tűzvédelmi szakvizsga 
részletes szabályairól” szóló rendeletben meghatározott, érvényes „Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány”-nyal.

 8.  Nem szükséges az  ADR Szabályzat 1.3 fejezet szerinti képzés akkor, ha a  veszélyes áru szállításával kapcsolatos 
tevékenységet érvényes veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó bizonyítvánnyal, vagy az  ADR 8.2.1 szakasza 
szerinti, érvényes oktatási bizonyítvánnyal rendelkező személy végzi.

 9.1.  Az ADR Szabályzat 1.3.3 szakasza szerinti oktatásra vonatkozó irat adattartalma a következő:
a) az oktatásban részt vevők neve és a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos munkaköre,
b) az oktatás témaköre a 1.3.2 szakasz szerint,
c) az oktatást végző veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó neve, bizonyítványának száma, lejárati ideje,
d) az oktatás helye, időpontja.

 9.2.  A  munkáltató az  oktatásban részt vevő részére igazolást állít ki. Az  igazolást a  jármű személyzetének a  szállítás 
ideje alatt magánál kell tartania, és a hatóság kérésére ellenőrzéskor be kell mutatnia. Ha a munkáltató maga végzi 
a  veszélyes áru szállítással kapcsolatos tevékenységet, az  igazolás céljára az  oktatásra vonatkozó irat használható. 
Több telephely esetén az  egy-egy telephely vonatkozásában készült, oktatással kapcsolatos iratok eredeti vagy 
a munkáltató által hitelesített másolatát az adott telephelyen kell tárolni, vagy elektronikusan elérhetővé kell tenni 
a telephely számára.

 9.3.  Az  oktatásra vonatkozó iratokat a  munkáltatónak öt évig, de legalább a  munkakör betöltésének megszűnését 
követő két évig meg kell őriznie.

 10.  Az  ADR Szabályzat 1.5.1 szakasza szerinti – Magyarország által is elfogadott – ideiglenes eltérésekről kötött 
megállapodások a belföldi szállításokra is alkalmazhatók.

 11.  Az  ADR Szabályzat 1.6.3.1 bekezdés alkalmazása során az  1978. október 1-je előtt gyártott tartányok és battériás 
járművek 1995. szeptember 1-je után időszakos vizsgálatnak nem vethetők alá, kivéve, ha a  tartány kielégíti  
az ADR Szabályzat 1.6.3.1 bekezdésének feltételeit.

 12.  Az  ADR Szabályzat 1.7.2 szakasza szerinti sugárvédelmi programnak meg kell felelnie a  radioaktív anyagok 
szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 51/2013. (IX. 6.) NFM rendeletben és az  ionizáló sugárzás 
elleni védelemről és a  kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.)  
Korm. rendeletben foglalt követelményeknek. A sugárvédelmi program alkalmazásához az Országos Atomenergia 
Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő 
feladatköréről, az  Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, 
a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról 
szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet szerinti engedély szükséges.

 13.  Az  ADR Szabályzat 1.10.3.2 bekezdése szerinti közbiztonsági tervnek a  7 osztályba tartozó anyagok szállítása 
esetén meg kell felelnie az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, 
jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendeletben (a  továbbiakban: Fvr.) foglalt 
követelményeknek, és a szállításhoz az Fvr. 32. § (1) bekezdés c) pontja szerinti engedély szükséges.
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 14.  Az  ADR Szabályzat 1.10.3.3 bekezdésének alkalmazása során a  közbiztonsági intézkedések foganatosítása közé 
tartozik az olyan egyedi azonosítók és ellenőrzőrendszerek alkalmazása is, melyek alkalmasak a veszélyes árukhoz 
tartozó kísérőokmányokhoz való hozzáférési jogosultság megállapítására, illetve a  bizonylatok eredetiségének 
ellenőrzésére és azonosítására, beleértve az illetékes hatóságokat is.

 15.  Az  ADR Szabályzat 2.2.62.1.5.1 pontja szerinti kivételek közé kell érteni azokat az  állati eredetű melléktermékeket 
– ideértve az  állati tetemeket is –, amelyeket az  élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság nem minősített bejelentési 
kötelezettség alá tartozó, állatbetegség kórokozójával fertőzött anyagnak, valamint az állati eredetű melléktermékek 
jogszabályi előírások alapján végzett ártalmatlanításából, illetve feldolgozásából származó termékeket.

 16.  A  szállítás utolsó szakaszában nem kell betartani az  ADR Szabályzat 3.4 fejezetének a  kombinált csomagolásra, 
valamint az  ADR Szabályzat 5.2 fejezetének és az  ADR Szabályzat 6.1.3 szakaszának a  jelölésre vonatkozó  
előírásait, ha
a) az áru eredetileg az ADR Szabályzat 3.4 fejezete szerint korlátozott mennyiségben volt csomagolva,
b) a  szállított veszélyes áru mennyisége azonos kereskedelmi megnevezésű árunként legfeljebb 30 kg vagy  

30 liter és összesen legfeljebb 300 kg vagy 300 liter szállítóegységenként, és
c) az  árut csak a  helyi elosztóhelyek és a  kiskereskedők vagy a  felhasználók, vagy a  kiskereskedők és 

végfelhasználók közötti szállítási szakaszra veszik ki a külső csomagolásból és a belső csomagolás sértetlen.
 17.  Az ADR Szabályzat 5.1.5.4.1 pont b) alpontját a következők szerint kell alkalmazni:

„Ha az  UN 2911 tétel alá tartozó áruk szállítása a  gyártóhely és a  központi elosztóraktár között egyesítő-
csomagolásban történik, a feladó és a címzett azonosító adatait az egyesítőcsomagoláson kell feltüntetni.”

 18.  Az ADR Szabályzat 5.2.2.2.1.2 pont első bekezdését a következő kiegészítéssel kell alkalmazni:
„Az előző mondatban említett szabvány szerinti csökkentett méretű bárcák, illetve jelölés az  UN 1011,  
az UN 1965 és az UN 1978 tétel alá tartozó gázokat, illetve gázkeverékeket tartalmazó palackok hengeres részének 
felső harmadában is elhelyezhetők.”

 19.  Az ADR Szabályzat 5.4.1.1.1 pont f ) alpontját a következő 3. megjegyzéssel kiegészítve kell alkalmazni:
„Megjegyzés 3. Ha a  h)  alpont szerinti „járműről történő értékesítés” történik, akkor elegendő a  veszélyes árunak 
a kiindulási mennyiségét feltüntetni.”

 20.  Az ADR Szabályzat 5.4.1.1.1 pont h) alpontját a következő eltéréssel kell alkalmazni:
„Ha az UN 1057 öngyújtókat (öngyújtó-utántöltőket), az UN 1202 gázolajat (dízelolajat, könnyű fűtőolajat), UN 1263 
festéket vagy festéksegédanyagot vagy az  UN 2794 nedves, savas akkumulátortelepeket több olyan címzetthez 
szállítják, akik a szállítás megkezdésekor még nem ismertek, a járműről történő értékesítés kifejezést lehet beírni.”

 21.  Az ADR Szabályzat fuvarokmány tartalmára vonatkozó 5.4.1.1.1 és 5.4.1.1.6 pontjának előírásait nem kell alkalmazni 
az ADR Szabályzat 1.1.3.6 bekezdése szerinti mennyiséget meg nem haladó veszélyes áru saját számlás szállítására, 
ha a küldeménydarab jelöléséből vagy a saját számlás menetlevél tartalmából megállapítható a szállított veszélyes 
árura vonatkozó ADR Szabályzat 1.1.3.6 bekezdése szerinti mennyiségi határ. Nem alkalmazható ez  a  könnyítés  
a 7 osztály anyagainak szállítása esetén.

 22.  Az ADR Szabályzat 8.1.5 szakasza alkalmazásában az EN 14387:2004 + A1:2008 szabvány az MSZ EN 14387:2004 + 
A1:2008 „Légzésvédők. Gázszűrő(k) és kombinált szűrő(k). Követelmények, vizsgálat, megjelölés” című szabványt 
jelenti.

 23.  Az  ADR Szabályzat 7.3.3 szakasz VC3 különleges előírását az  UN 3291 tétel alá tartozó hulladékok ömlesztett 
szállítására a következők szerint kell alkalmazni
a) a  „különlegesen felszerelt jármű, illetve konténer” az  ADR értelmében vett fedett járművet vagy zárt 

konténert jelent, melynek kialakítása, valamint állapota olyan, hogy normális szállítási körülmények között 
megakadályozza mind a  szilárd, mind a  folyékony rakomány szabadba jutását; a  berakáshoz használt 
csomagolóeszközök biztonságosabb és könnyebb kezelhetősége érdekében a járművön, illetve konténeren 
belül műanyag tartóeszköz („hulladéktároló”) is elhelyezhető;

b) a  hulladékot műanyag zsákokba vagy merevfalú csomagolóeszközökbe helyezve kell a  járműbe, illetve 
a  konténerbe rakni, a  csomagolóeszköz kialakításának, a  hulladék csomagolóeszközbe helyezésének 
és lezárásának meg kell felelnie az  egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló jogszabály1 rendelkezéseinek;

1 Lásd a 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendeletet.
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c) a  csomagolóeszközöket megfelelően rögzíteni kell, hogy normál szállítási körülmények között ne 
rongálódhassanak meg;

d) a  műanyag zsákokat sem a  járműben, illetve konténerben, sem a  műanyag tartóeszközben 
(„hulladéktárolóban”) nem szabad annyira összenyomni, hogy elveszítsék szivárgásmentességüket;

e) ha egyazon járműben, illetve konténerben merev falú csomagolóeszközben és műanyag zsákban is 
szállítanak hulladékot, azokat megfelelően el kell választani egymástól, például merev válaszfallal, osztófallal, 
hálóval vagy műanyag tartóeszközzel („hulladéktárolóval”) úgy, hogy normális szállítási körülmények között 
ne rongálódhassanak meg;

f ) a műanyag tartóeszközök („hulladéktárolók”) fedelét a szállítás során csukott állapotban kell tartani;
g) a műanyag tartóeszközöket („hulladéktárolókat”) a járműben, illetve a konténerben úgy kell rögzíteni, hogy 

normális szállítási körülmények között ne következhessen be olyan elmozdulás, amely a rakomány sérülését 
okozná.

 24.  Az ADR Szabályzat 8.2 fejezete alkalmazásában az „oktató” alatt a „foglalkozásvezető” értendő. A foglalkozásvezetőt 
a közlekedési hatóságnak el kell ismernie.

 25.  Az ADR Szabályzat 8.2.2.2 bekezdését a következő kiegészítésekkel kell alkalmazni:
25.1.  A foglalkozásvezetőt a közlekedési hatóság elismeri, ha

a) a  veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó, az  oktatni kívánt áruosztályokra érvényes veszélyes 
áru szállítási biztonsági tanácsadói bizonyítvánnyal rendelkezik, és

b) a közlekedési hatóság által meghirdetett továbbképzésen igazoltan részt vett, és
ba) az új foglalkozásvezető a továbbképzést követő 17.2.1 pont szerinti vizsgán,
bb) a már elismert foglalkozásvezető a továbbképzést követő 17.2.2 pont szerinti vizsgán

 megfelelt.
25.2.  Az ADR foglalkozásvezetői vizsga:
25.2.1  Alapvizsga

a) A  vizsga teljesítéséhez az  oktatni kívánt szállítási módra és áruosztályokra vonatkozó, 20-20 
kérdésből álló feleletválasztós tesztet kell sikeresen megoldani. A vizsga időtartama tesztlaponként 
20 perc. Az  elérhető maximális pontszám tesztlaponként 20 pont, melyből a  sikeres vizsgához 
legalább 17 pontot kell elérni.

b) Az  oktatni kívánt szállítási módra és áruosztályokra vonatkozó gyakorlati feladatok oktatását 
megfelelő szakmai magyarázatokkal be kell mutatni.

c) A  vizsga ismeretanyaga megegyezik „A veszélyes áru szállítását végző járművezetők részére előírt 
vizsga” ismeretanyagával.

d) A vizsgára bocsátás feltétele:
da) járművezető-képző szakoktatói képesítés igazolása vagy legalább ötéves, a veszélyes áruk 

szállítása terén szerzett szakmai gyakorlat igazolása, és
db) legalább 20 óra időtartamú – a  közlekedési hatóság részére előzetesen írásban 

bejelentett – hospitálás egy legalább három éve működő, ADR oktatási engedéllyel 
rendelkező képzőszervnél.

25.2.2  Ismeretfelújító vizsga
 A vizsga teljesítéséhez egy 20 kérdésből álló feleletválasztós tesztet kell sikeresen megoldani. A  vizsga 

időtartama 20 perc. Az elérhető maximális pontszám 20 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 17 pontot 
kell elérni.

25.2.3  A  foglalkozásvezetők vizsgáját az  ADR foglalkozásvezetők továbbképzésének keretében kell megtartani. 
A  sikertelenül vizsgázók részére a  közlekedési hatóság a  vizsgát követő hat hónapig pótvizsga-lehetőséget 
biztosít. Aki ez idő alatt nem teljesíti vizsgakötelezettségét, csak a következő továbbképzés keretében tehet 
vizsgát, amelynek során valamennyi vizsgatárgyból újra kell vizsgáznia.

 26.  Az ADR Szabályzat 8.2.2.3.3 pont a) alpontját a következő kiegészítéssel kell alkalmazni:
„Legalább négyórás tartányjármű vezetési gyakorlat keretében a járművek menet közbeni viselkedésére, beleértve 
a rakomány mozgását is;”

 27.  Az ADR Szabályzat 8.2.2.6 bekezdését a következő kiegészítésekkel kell alkalmazni:
„A tanfolyamnak a közlekedési hatóság általi jóváhagyásához a képzőszervnek a következőket is biztosítania kell:
I. Alaptanfolyam esetében:
a) olyan tanterem,
1. amely megfelel a vonatkozó építésügyi előírásoknak,



6766 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 145. szám 

2. amelyben van iskolatábla vagy más demonstrációs tábla (például flip chart), korszerű oktatástechnikai eszköz és 
vetítésre alkalmas felület (például vetítővászon), valamint
3. valamennyi hallgató számára megfelelő ülőhely és pad (asztal) van, amelyek szükség szerint átrendezhetők;
b) a következő segédletek:
1. a hatályos ADR rendelet a mellékleteivel együtt,
2. a közúti közlekedés szabályairól szóló hatályos rendelet,
3. tablók (jármű jelölésről, veszélyességi bárcákról),
4. a  jelölések bemutatására szolgáló eszköz (például ponyvás vagy zárt felépítményű járműmakett, melynek 
méretaránya M = 1:13-tól M = 1:32-ig terjedhet, vagy a  jelölési lehetőségeket bemutató tabló, digitális kivetített 
fénykép, stb.),
5. jelölésekkel (UN szám, jóváhagyási jel, bárca, felirat és egyéb, az  ADR-ben előírt jelölés) ellátott 
küldeménydarabok vagy az azokat helyettesítő imitáció;
c) a következő okmányok és nyomtatványok (tíz hallgatónként 1-1 db):
1. CMR fuvarlevél (üres minta és kitöltött),
2. belföldi szállítólevél, menetlevél és fuvarlevél (üres minta és kitöltött),
3. írásbeli utasítás a járművezető számára,
4. jóváhagyási igazolás (kitöltött minta),
5. hulladékszállítási bizonylat (kitöltött minta),
6. konténermegrakási bizonyítvány (kitöltött minta),
7. multimodális veszélyes áru okmány (kitöltött minta),
8. hatályos multilaterális megállapodás;
d) felszerelések és személyi védőeszközök a feladatok végrehajtásához:
1. legalább 2 db szabványos kerékkitámasztó ék,
2. legalább 1 db 2 kg töltetű, az  ADR előírásainak megfelelő porral oltó (vagy más oltóanyagú, de azonos oltási 
képességű) tűzoltó készülék,
3. legalább 1 db 6 kg töltetű, az  ADR előírásainak megfelelő porral oltó (vagy más oltóanyagú, de azonos oltási 
képességű) tűzoltó készülék,
4. legalább 1 db szabványos fényvisszaverő mellény vagy ruházat,
5. elakadásjelző háromszög,
6. a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) 
KöHÉM rendeletben tételesen meghatározott összetételű elsősegélynyújtó felszerelés,
7. hordozható világító készülék (kézilámpa),
8. legalább 2 sorozat, küldeménydarabok megjelölésére szolgáló veszélyességi bárca és jelölés,
9. legalább 2 sorozat, a  járművek, a  tartányok és a konténerek megjelölésére szolgáló nagybárca, felirat és egyéb, 
az ADR-ben előírt jelölés,
10. legalább 2 db 40 cm × 30 cm-es, szám nélküli veszélyt jelző tábla,
11. legalább 2 db csökkentett méretű, szám nélküli veszélyt jelző tábla,
12. legalább 2 db 40 cm × 30 cm-es, számmal ellátható veszélyt jelző tábla (darabonként 2 cserélhető 
számgarnitúrával),
13. rakományrögzítő eszközök, például heveder, élvédő, csúszásgátló, légzsák, vagy ezek használatát bemutató 
ábrák, fényképek, videók, stb.,
14. legalább 2 db önmagában megálló figyelmeztető jelző,
15. legalább 2 db fényvisszaverő terelőkúp,
16. legalább 3 db egyenként legalább 70 cm × 80 cm nagyságú csatornatakaró fólia,
17. különféle szorbensek (legalább 3 féle, egyenként legalább 1 liter folyadék felszívására alkalmas),
18. 1-1 db söprű, lapát (ásó),
19. lezárható tárolóedény kis mennyiségű anyag gyűjtéséhez (például fedeles vödör),
20. félálarc,
21. porálarc,
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22. légzésvédő maszk,
23. menekülő kámzsa,
24. szűrőbetétek [A1B1E1K1-P1 vagy A2B2E2K2-P2 típusú, kombinált (gáz és részecske) szűrő, és legalább négyféle 
tetszőleges, egyéb típusú szűrőbetét],
25. szemöblítő palack,
26. védőszemüveg,
27. védőkesztyű,
28. védőkötény,
29. szennyezett ruha tartó (például műanyag zsák).
II. Tartányos szakosító tanfolyam esetében a képzőszervnek az alaptanfolyamon szükséges feltételeken túlmenően 
biztosítania kell a különféle tartányok kapcsolási vázlatait, különösen a töltési- és ürítési rendszerek bemutatásához.
III. A  képzőszervnek biztosítania kell az  1 osztály anyagai és tárgyai szállítására vonatkozó szakosító tanfolyam 
esetében az alaptanfolyamon szükséges feltételeken túlmenően legalább egy, IP 54 vagy IP 65 védettségi fokozatú 
vagy robbanásbiztos EExd nyomásálló tokozású, minősített kézi lámpát.”

 28.  Az ADR Szabályzat 8.2.2.7 bekezdését a következő kiegészítésekkel kell alkalmazni:
„A vizsgákon a tanfolyamokon szükséges feltételeken túlmenően a következőket kell biztosítani:
a) a  tanterem mellett – a  gyakorlati vizsgák megtartásához – egy, a  vizsgázók számának megfelelő helyiséget, 
legalább két asztallal és két székkel, ahol a gyakorlati vizsgafeladatok végrehajthatók,
b) a vizsgáztatáshoz szükséges okmánycsomagot és
c) a gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához szükséges eszközöket és felszereléseket.”

 29.  Az ADR Szabályzat 8.2.2.7.1.1 pontját a következő kiegészítéssel kell alkalmazni:
„Vizsgára az  a  hallgató bocsátható, aki a  tanfolyamot elvégezte, a  20. életévét betöltötte és legalább két éve  
B kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik.”

 30.  Az ADR Szabályzat 8.2.2.7.1.3 pontját a következő kiegészítéssel kell alkalmazni:
„A közlekedési hatóságnak gondoskodnia kell a kérdésgyűjtemény közzétételéről.”

 31.  Az ADR Szabályzat 8.2.2.7.2.1 pontját a következő kiegészítésekkel kell alkalmazni:
„1. Az 1 osztály anyagai és tárgyai szállításának szakosító vizsgájára az a hallgató bocsátható, aki a nem tartányos 
szállításra öt évnél nem régebben tett sikeres ADR vizsgát.
2. A  7 osztály radioaktív anyagai szállításának szakosító vizsgájára az  a  hallgató bocsátható, aki a  nem tartányos 
szállításra öt évnél nem régebben tett sikeres ADR vizsgát és az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó 
engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti, legalább 
alapfokozatú sugárvédelmi vagy radiológusi képzettséggel rendelkezik.
3. Tartányos szakosító vizsgára az a hallgató bocsátható, aki a nem tartányos szállításra öt évnél nem régebben tett 
sikeres ADR vizsgát, legalább két éve, C kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, és a 26. pontban előírt 
vezetési gyakorlatról szóló igazolását bemutatta.
4. Ismeretfelújító vizsgára az a hallgató bocsátható, aki az adott osztályra és szállítási módra a vizsga időpontjában 
érvényes ADR oktatási bizonyítvánnyal rendelkezik.”

 32.  Az ADR Szabályzat 8.5 fejezetében lévő S12 utasítás a következő kiegészítéssel alkalmazható:
„A járművezetők ezt a  képzést az  ionizáló sugárzás elleni védelemről és a  kapcsolódó engedélyezési, jelentési 
és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti, legalább alapfokozatú sugárvédelmi 
képzettség megszerzése után az ADR Szabályzat 8.2.3 szakasza szerinti oktatás során is megkaphatják, ha az oktatást 
az  ADR Szabályzat 7 osztályára érvényes veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói bizonyítvánnyal rendelkező 
személy tartja.”
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A pénzügyminiszter 8/2021. (VII. 30.) PM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek 
a támogatási célok és uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályok miatti módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 14. és 41. alpontjában és a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 3. § (1) bekezdés 1–3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a  továbbiakban: EUMSz) 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti állami 
támogatások esetében]
„1. az  1.  mellékletben foglalt táblázat 4. sora, 6. sora, F:7. mező 3. és 4.  pontja, a  2.  mellékletben foglalt táblázat 
F:3. mező 1–6. pontja, F:4. mező 1., 5., 6. és 7. pontja alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély 
összegű támogatás,
2. a 2. mellékletben foglalt táblázat F:4. mező 5., 6. és 7. pontja alapján az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti 
mezőgazdasági csekély összegű támogatás,
3. az 1. mellékletben foglalt táblázat 4. sora, 6. sora, a 2. mellékletben foglalt táblázat F:3. mező 1. pontja, F:4. mező 
1., 5., 6. és 7.  pontja alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 13. és 14.  cikke szerinti regionális beruházási 
támogatás,”
(nyújtható.)

 (2) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 5–6. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a  továbbiakban: EUMSz) 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti állami 
támogatások esetében]
„5. az 1. mellékletben foglalt táblázat 6. sora, a 2. mellékletben foglalt táblázat F:4. mező 1., 5., 6. és 7. pontja alapján 
a 651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikke szerinti kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás,
6. az 1. mellékletben foglalt táblázat 4. sora, a 2. mellékletben foglalt táblázat F:4. mező 5., 6. és 7. pontja alapján 
a  651/2014/EU bizottsági rendelet 18.  cikke szerinti kis- és középvállalkozások részére tanácsadáshoz nyújtott 
támogatás,”
(nyújtható.)

 (3) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 8–21. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a  továbbiakban: EUMSz) 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti állami 
támogatások esetében]
„8. az 1. mellékletben foglalt táblázat 4. sora, a 2. mellékletben foglalt táblázat F:4. mező 1., 5., 6. és 7. pontja alapján 
a 651/2014/EU bizottsági rendelet 22. cikke szerinti induló vállalkozásnak nyújtott támogatás,
9. az 1. mellékletben foglalt táblázat 6. sora, a 2. mellékletben foglalt táblázat F:3. mező 2. pontja, F:4. mező 1., 5., 
6. és 7. pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikke szerinti kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott 
támogatás,
10. az 1. mellékletben foglalt táblázat 4. sora, a 2. mellékletben foglalt táblázat F:4. mező 1., 5., 6. és 7. pontja alapján 
a 651/2014/EU bizottsági rendelet 26. cikke szerinti kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás,
11. a  2.  mellékletben foglalt táblázat F:4. mező 1., 5., 6. és 7.  pontja alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 
28. cikke szerinti kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás,
12. a  2.  mellékletben foglalt táblázat F:4. mező 1., 5., 6. és 7.  pontja alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 
31. cikke szerinti képzési támogatás,
13. a  2.  mellékletben foglalt táblázat F:4. mező 1., 5., 6. és 7.  pontja alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 
32. cikke szerinti hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás,
14. az 1. mellékletben foglalt táblázat 4. sora, a 2. mellékletben foglalt táblázat F:3. mező 3. pontja, F:4. mező 1., 5., 
6. és 7.  pontja alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 38.  cikke szerinti energiahatékonysági intézkedésekhez 
nyújtott beruházási támogatás,
15. az  1.  mellékletben foglalt táblázat 4. sora, a  2.  mellékletben foglalt táblázat F:4. mező 6.  pontja alapján 
a  651/2014/EU bizottsági rendelet 39.  cikke szerinti épület-energiahatékonysági projektekre irányuló beruházási 
támogatás,
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16. a  2.  mellékletben foglalt táblázat F:3. mező 4.  pontja, F:4. mező 1., 5., 6. és 7.  pontja alapján a  651/2014/EU 
bizottsági rendelet 41. cikke szerinti megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás,
17. a 2. mellékletben foglalt táblázat F:4. mező 1., 6. és 7. pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 45. cikke 
szerinti szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás,
18. a  2.  mellékletben foglalt táblázat F:4. mező 1., 5., 6. és 7.  pontja alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 
53. cikke szerinti kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás,
19. a  2.  mellékletben foglalt táblázat F:4. mező 1. és 6.  pontja alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 55.  cikk 
szerinti sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás,
20. az 1. mellékletben foglalt táblázat 4. sora, a 2. mellékletben foglalt táblázat F:4. mező 1., 5., 6. és 7. pontja alapján 
a 651/2014/EU bizottsági rendelet 56. cikke szerinti helyi infrastruktúrára irányuló támogatás,
21. az  1.  mellékletben foglalt táblázat 4. sora, 6. sora, a  2.  mellékletben foglalt táblázat F:3. mező 5.  pontja, 
a 2. mellékletben foglalt táblázat F:4. mező 5. és 6. pontja alapján az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó 
ideiglenes keret a  gazdaságnak a  jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” 
című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú európai bizottsági közlemény (a  továbbiakban: közlemény) 
3.1. szakasza szerinti támogatás,”
(nyújtható.)

 (4) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 23. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a  továbbiakban: EUMSz) 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti állami 
támogatások esetében]
„23. az  1.  mellékletben foglalt táblázat 6. sora és a  2.  mellékletben foglalt táblázat F:3. mező 6.  pontja alapján 
a közlemény 3.8. szakasza szerinti támogatás”
(nyújtható.)

2. §  A Rendelet 48/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  hitel formájában vagy egyéb visszatérítendő formában nyújtott támogatás más, a  (2)  bekezdésben 
meghatározott támogatási formává alakítható 2022. december 31-ig úgy, hogy az  átalakított támogatás összegét 
az  átalakításkor nem kell újból figyelembe venni a  48/A.  § (1)–(3)  bekezdése szerinti támogatási értékhatárok 
vizsgálatakor.”

3. §  A Rendelet 48/D. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozások számára nyújtott 
támogatás mértéke az  (1)  bekezdéstől eltérően meghatározható az  elsődleges termelőktől beszerzett vagy 
az elsődleges termelők által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján, ha a kérdéses termékeket 
az elsődleges termelő nem élelmiszeripari célokra vagy egyáltalán nem hozta volna forgalomba.”

4. §  A Rendelet 60. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A 2. mellékletben foglalt táblázat)
„e) F:3. mező 6. pontja az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi 
COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú 
európai bizottsági közlemény 3.8. szakasza”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

5. §  A Rendelet a következő 61. §-sal egészül ki:
„61.  § E  rendeletnek a  fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X.  19.) 
PM  rendeletnek a  támogatási célok és uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályok miatti 
módosításáról szóló 8/2021. (VII. 30.) PM rendelettel (a  továbbiakban: Módr.) megállapított 48/A.  § (4) és 
(5)  bekezdését, 48/C.  § (1)–(3)  bekezdését, 48/D.  § (3)  bekezdését, 48/E.  §-át, 48/G.  § (4)  bekezdését és 48/M.  § 
(4) bekezdését a Módr.
a) hatálybalépését megelőzően keletkezett támogatási jogviszonyokra, valamint
b) hatálybalépése napján megkezdett és folyamatban levő eljárásokban
is alkalmazni kell.”
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6. §  A Rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

7. §  A Rendelet
a) 1.  § b)  pontjában és 2.  mellékletének címében a „XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet” szövegrész helyébe 

a „XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet” szöveg,
b) 2.  mellékletének címében az „5. Gazdaságvédelmet szolgáló pénzügy fejezeti kezelésű előirányzat alcím” 

szövegrész helyébe az „5. Gazdaság újraindítását szolgáló pénzügyi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím” 
szöveg,

c) 1.  § b)  pontjában, 2.  melléklet 2. sorában a  „Gazdaságvédelmet szolgáló pénzügyi fejezeti kezelésű 
előirányzatok” szövegrész helyébe a  „Gazdaság újraindítását szolgáló pénzügyi fejezeti kezelésű 
előirányzatok” szöveg,

d) 48/A.  § (4)  bekezdésében, 48/G.  § (4)  bekezdésében és 48/M.  § (4)  bekezdésében a „2021. június 30-ig” 
szövegrész helyébe a „2021. december 31-ig” szöveg,

e) 48/C. § (1) bekezdésében az „a 800 000 eurónak” szövegrész helyébe az „az 1 800 000 eurónak” szöveg,
f ) 48/C. § (2) bekezdésében a „100 000 eurónak” szövegrész helyébe a „225 000 eurónak” szöveg,
g) 48/C. § (3) bekezdésében a „120 000 eurónak” szövegrész helyébe a „270 000 eurónak” szöveg,
h) 48/E. §-ban az „a 800 000 eurónak” szövegrész helyébe az „az 1 800 000 eurónak” szöveg, a „120 000 eurónak” 

szövegrész helyébe a „270 000 eurónak” szöveg,
i) a 60. § (2) bekezdés a) és c) pontjában az „F:4. mező 1., 5. és 6. pontja” szövegrész helyébe az „F:4. mező 1., 5., 

6. és 7. pontja” szöveg,
j) 60.  § (2)  bekezdés b)  pontjában az „F:4. mező 5. és 6.  pontja” szövegrész helyébe az „F:4. mező 5., 6. és 

7. pontja” szöveg,
k) a 60.  § (2)  bekezdés d)  pontjában az „F:3. mező 5.  pontja” szövegrész helyébe az „F:3. mező 5.  pontja és 

F:4. mező 5. és 6. pontja” szöveg és
l) 1.  melléklet G:7. mező 3.  pontjában a  „civil szervezet,” szövegrész helyébe a  „civil szervezet, közhasznú 

szervezet,” szöveg
lép.

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

9. §  Ez a rendelet
a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű támogatásokra való 

alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet,
b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  mezőgazdasági ágazatban nyújtott 

csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági 
rendelet,

c) a Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet,

d) az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a  gazdaságnak a  jelenlegi COVID-19-
járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú 
európai bizottsági közlemény 3.1. és 3.8. szakasza

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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1. melléklet a 8/2021. (VII. 30.) PM rendelethez

A Rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 3–4. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A B C D E F G H I J K L M N O

1.
Áht. 

Azonosító Címnév Alcímnév Jogcímcsoport név Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre
Támogatás 

biztosításának módja
Támogatási 

előleg
Rendelkezésre 
bocsátás módja

Visszafizetés 
határideje Biztosíték

Kezelő 
szerv

Lebonyolító 
szerv

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 
szervezete)

igénybe 
vehető3. 349562 Nagyvállalati beruházási 

támogatások

Az előirányzat célja a nagyvállalkozások, a  középvállalkozások minimum 100 millió forint 
elszámolható összköltségű
1. induló vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházásainak 
a támogatása, 
2. kutatás-fejlesztési tevékenységének a támogatása,
3. az 1. ponthoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházásainak a támogatása,
4. az 1. ponthoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó beruházásainak a támogatása,
5. bővítő vagy pótló beruházásainak támogatása, 
a) amennyiben a fejlesztendő tevékenység a gyógyszergyártás (TEÁOR 21), elektronikus orvosi 
berendezés gyártása (TEÁOR 26.6) orvosi eszköz gyártása (TEÁOR 32.5) (al)ágazatok 
valamelyikében valósul meg, vagy ezen termékek raktározásához, kereskedelméhez 
kapcsolódik, vagy
b) amennyiben a támogatást igénylő 
ba) igazolja, hogy a koronavírus-járvány következtében pénzügyi vagy gazdasági nehézségei 
keletkeztek,
bb) igazolja, hogy a koronavírus-járvány miatt, azzal ok-okozati összefüggésben az értékesítés 
nettó árbevétele vagy a megrendelési állományának értéke legalább 25%-kal visszaesett,
bc) nyilatkozik arról, hogy nem felelős a gazdasági visszaesésért, és a tőle elvárható 
gondossággal járt el,
6. a koronavírus-járvány elleni védekezés szempontjából releváns termék előállítására irányuló 
beruházásainak támogatása.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó költségeket is.

–

1. A támogatás nagyvállalkozások és azon középvállalkozások számára nyújtható, amelyek kapcsolt vállalkozásaival 
egybeszámított éves átlagos statisztikai állományi létszáma legkésőbb a támogatott projekt  fizikai befejezését követő második 
üzleti évben eléri a 150 főt, amennyiben
a) a fejlesztendő tevékenység a támogatást igénylő technológiai korszerűsítését célozza és a Központi Statisztikai Hivatal 
által a feldolgozóipari ág (TEÁOR 10-33),  építőipari ág (TEÁOR 41-43)  körébe sorolt ágazat vagy a raktározás, tárolás 
alágazat (TEÁOR 52.1) valamelyikébe esik, vagy a nagykereskedelem és kiskereskedelem ágazatok (TEÁOR 46-47) esetén 
a fejlesztés élőmunka kiváltását eredményező, saját használatra történő raktárkapacitás bővítésére, automatizálására irányul,
b) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása Magyarországon rendelkezik saját tulajdonú székhellyel, telephellyel vagy 
fiókteleppel,
c) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes 
(365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele,
d) a támogatást igénylőnek vagy a támogatást igénylőnek a kapcsolt és partnervállalkozásaival egybeszámított, a támogatási 
igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés vagy a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes 
üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,
e) a támogatást igénylőnek vagy a támogatást igénylőnek a kapcsolt és partnervállalkozásaival egybeszámított, a támogatási 
igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés vagy a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, 
teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszege meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,
f) a beruházás a támogatást igénylőnél az átlagos éves nettó árbevétel növekedését eredményezi a beruházás megkezdését 
megelőző üzleti év éves nettó árbevételéhez képest,
g) a támogatást igénylő vállalja az átlagos statisztikai állományi létszám megtartását és a bérköltségként nyilvántartott 
kifizetéseinek növelését,
h) a támogatást igénylő az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja és a teljes beruházás 
megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára bemutatja, 
i) a támogatást igénylő nagyvállalkozás vállalja, hogy a nagyvállalati méretkategóriát legalább a fenntartási időszak végéig 
megőrzi,
j) a támogatást igénylő középvállalkozás vállalja, hogy kapcsolt vállalkozásaival egybeszámított éves átlagos statisztikai 
állományi létszáma a fenntartási időszak alatt nem csökken 150 fő alá.
2. Nem nyújtható támogatás, ha a támogatási igény
a) benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása van, kivéve, 
ha a tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
b) a d) alpont hatálya alá tartozó vállalkozások kivételével, benyújtójának a kapcsolt vállalkozásaival egybeszámított 
foglalkoztatotti létszáma eléri a 12 ezer főt,
c) benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja megvalósítani, amely esetében 
a bérleti vagy a lízingszerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének 
lehetőségét legalább a kötelező üzemeltetési időszak idejére vagy a befektető nem vállalja, hogy bérleti vagy 
a lízingszerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja,
d) benyújtójában a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen egy vagy több állami 
szerv irányítja, kivéve az alábbi szak- és alágazati kódú fejlesztendő tevékenységek esetén 10.11. Húsfeldolgozás, 
-tartósítás, 10.13. Hús-, baromfihús készítmény gyártása, 10.89. M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása, 15.11. Bőr, szőrme 
kikészítése, 16.21. Falemezgyártás, 16.22. Parkettagyártás, 16.23. Épületasztalos-ipari termék gyártása, 19.20. Kőolaj-
feldolgozás, 20.1. Vegyi alapanyag gyártása, 23.6. Beton-, gipsz-, cementtermék gyártása, 25.11. Fémszerkezet gyártása, 
29.10. Közúti gépjármű gyártása, 29.31. Járművillamossági, elektronikai készülékek gyártása, 29.32. Közúti jármű 
alkatrészeinek gyártása.

1. Egyedi döntés 
vagy jogszabály 
alapján, pályázati 
rendszeren kívül, 
kérelem útján –  
támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.
2. Egyedi döntés 
alapján, pályázat útján 
– támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.
3. Ávr. 101/A. § 
alapján támogatói 
okirattal.

előleg 
biztosítható

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel – 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan

–

Biztosíték lehet:
a) a kedvez-
ményezett valamennyi 
– jogszabály alapján 
beszedési 
megbízással 
megterhelhető – 
fizetési számlájára 
vonatkozó, 
a támogató javára 
szóló beszedési 
megbízás 
benyújtására 
vonatkozó 
felhatalmazó 
nyilatkozata,
b) bankgarancia,
c) biztosítók által 
vállalt garancia vagy 
készfizető kezesség,
d) kedvezményezett 
tulajdonosa 
(így különösen 
anyavállalat, 
természetes személy) 
által vállalt készfizető 
kezesség.

–
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1. Egyedi döntés 
vagy jogszabály 
alapján, pályázati 
rendszeren kívül, 
kérelem útján – 
támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.
2. Egyedi döntés 
alapján, pályázat útján 
– támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.
3. Ávr. 101/A. §-a 
alapján támogatói 
okirattal.

előleg 
biztosítható –

Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett 
valamennyi 
– jogszabály alapján 
beszedési 
megbízással 
megterhelhető – 
fizetési számlájára 
vonatkozó, 
a támogató javára 
szóló beszedési 
megbízás 
benyújtására 
vonatkozó 
felhatalmazó 
nyilatkozata,
b) zálogjog,   
c) garancia,
d) kezesség,
e) óvadék.

Visszterhes polgári 
jogi szerződés 
alapján.

– – –

Az előirányzat fedezetet biztosíthat
1. Pest megye területén megvalósuló alábbi fejlesztésekhez:
a) közvetlen vállalkozásfejlesztést szolgáló, a  vállalkozások működési feltételeit és környezetét 
javító fejlesztésekhez:
aa) mikro, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javításához,
ab) üzleti infrastrukturális fejlesztések támogatásához, kiemelten ipari parkok, iparterületek, 
logisztikai és technológiai parkok fejlesztéséhez,
ac) barnamezős területek újrahasznosításához,
ad) vállalkozások foglalkoztatásának ösztönzéséhez,
ae) ipari kapacitások és technológiák fejlesztéséhez,
af) befektetés-ösztönző tevékenység támogatásához,
ag) piacok fejlesztéséhez,
b) turizmus mint stratégiai ágazat fejlesztéséhez, 
ba) turisztikai látványosságokhoz, vonzerőkhöz,
bb) szálláshely-kapacitás fejlesztéséhez,
c) Pest megyei lemaradó térségek komplex fejlesztéséhez,
d) munkaerő mobilitását elősegítő közlekedésfejlesztéshez, kiemelten önkormányzati tulajdonú 
belterületi utak, kerékpárutak fejlesztéséhez,
e) önkormányzati közfeladat-ellátás infrastrukturális feltételeinek javításához, fejlesztéséhez, 
kiemelten önkormányzati tulajdonú intézmények energetikai megújításához,
ea) a gyermekellátás feltételeinek javításához, önkormányzati ingatlanban működő nevelési, 
oktatási intézmények – kiemelten óvodák és általános iskolák – infrastrukturális fejlesztéséhez, 
eb) önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátás intézményeinek fejlesztéséhez,
f) kormányhatározat alapján, Pest megye területén működő egészségügyi szakellátást nyújtó 
intézmények fejlesztéséhez,
g) települések infrastrukturális ellátottságának javításához, fejlesztéséhez,
h) felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztéséhez, élővizek és környezetük 
revitalizációjához;
2. az 1. pont szerinti Pest megye területén megvalósuló fejlesztések kapcsán a Pest Megye 
Önkormányzata által végzett feladatokhoz;
3. a területfejlesztési intézményrendszeri feladatokra
a) a területi önkormányzatok,
b) a térségi fejlesztési tanácsok részére  a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló
1996. évi XXI. törvényben meghatározott feladatokhoz kapcsolódó tevékenységeikhez és egyes 
szakmai projektjeik végrehajtásához;
4. területfejlesztési szakmai háttérfeladatokra
a) a Nemzeti Programokkal kapcsolatos feladatok ellátásához és fejlesztéséhez, 
b) az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer működéséhez és 
szakmai feladatai ellátásához;
5. a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési program megvalósításának támogatásáról szóló 
1618/2019. (X. 28.) Korm. határozat  [a továbbiakban: 1618/2019. (X. 28.) Korm. határozat] 
4. pontjában meghatározott célterületen az 1618/2019. (X. 28.)  Korm. határozat 3. pontjában 
foglalt célok megvalósításához;
6. a Tokaj-Zemplén Térség fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 
1791/2020. (XI. 11.) Korm. határozat 1. pontjában elfogadott Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési 
Programban foglalt célokra, a program megvalósítása területén;
7. egyéb területfejlesztéshez, fejlesztéspolitikához kapcsolódó feladatok ellátásához és 
kapcsolódó projektekhez.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó költségeket.

4. 280578 Területfejlesztési feladatok –

1. Az F:4 mező 1. pontja tekintetében Pest megye területén működő helyi önkormányzat, költségvetési szerv, Pest megye 
területén telephellyel rendelkező gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég, civil szervezet, szövetkezet, egyház, 
köztestület.
2. Az F:4 mező 2. pontja tekintetében Pest Megye Önkormányzata.
3. Az F:4 mező 3. és 4.  pontja tekintetében helyi önkormányzat, térségi fejlesztési tanács, költségvetési szerv, gazdasági 
társaság,  civil szervezet, természetes személy.
4. Az F:4 mező 5. pontja tekintetében helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, költségvetési szerv, gazdasági társaság, 
egyéni vállalkozó, egyéni cég, civil szervezet, szövetkezet, egyház, köztestület, természetes személy.
5. Az F:4 mező 6.  pontja tekintetében helyi önkormányzat, térségi fejlesztési tanács, költségvetési szerv, gazdasági társaság, 
egyéni vállalkozó, egyéni cég, civil szervezet, közhasznú szervezet, szövetkezet, egyház, köztestület, természetes személy.
6. Az F:4 mező 7. pontja tekintetében helyi önkormányzat, térségi fejlesztési tanács, költségvetési szerv, gazdasági társaság, 
egyéni vállalkozó, egyéni cég, civil szervezet, szövetkezet, egyház, köztestület, természetes személy.

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel, 
előirányzat-
átcsoportosítással – 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan

– igénybe 
vehető
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 390/2021. (VII. 30.) KE határozata
közigazgatási államtitkári felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés j)  pontja, valamint a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 
233.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök javaslatára – dr. Biró Marcellt, a  Miniszterelnöki Kormányiroda 
közigazgatási államtitkárát e tisztségéből 2021. július 31-ei hatállyal felmentem.

Budapest, 2021. július 24.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. július 26.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/03323-2/2021.

A köztársasági elnök 391/2021. (VII. 30.) KE határozata
közigazgatási államtitkári kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés j)  pontja, valamint a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 
229.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök javaslatára – dr. Bordás Gábort 2021. augusztus 1-jei hatállyal 
a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárává kinevezem.

Budapest, 2021. július 24.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. július 26.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/03324-2/2021.
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A köztársasági elnök 392/2021. (VII. 30.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 90.  §-a alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel  
dr. Varga Erikát 2021. szeptember 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2021. július 19.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03123-2/2021.

A köztársasági elnök 393/2021. (VII. 30.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel dr. Németh Teréziát 2021. december 20-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2021. július 19.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03123-3/2021.

A köztársasági elnök 394/2021. (VII. 30.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel dr. Tardiné dr. Szabó Piroskát 2022. január 28-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2021. július 19.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03123-4/2021.
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A köztársasági elnök 395/2021. (VII. 30.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel dr. Gyalogné dr. Varga Évát 2022. február 6-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2021. július 19.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03123-5/2021.

A köztársasági elnök 396/2021. (VII. 30.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel dr. Miklós Jánost 2022. február 27-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2021. július 19.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03123-6/2021.

A köztársasági elnök 397/2021. (VII. 30.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Geiszt Katalint 
a 2021. augusztus 1. napjától 2024. július 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2021. július 19.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03123-7/2021.
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A köztársasági elnök 398/2021. (VII. 30.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Bazsika Ádámot 
2021. augusztus 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2021. július 19.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03123-8/2021.

A köztársasági elnök 399/2021. (VII. 30.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Bedő Pétert  
2021. augusztus 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2021. július 19.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03123-9/2021.

A köztársasági elnök 400/2021. (VII. 30.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Csorba Petrát 
2021. augusztus 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2021. július 19.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03123-10/2021.
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A köztársasági elnök 401/2021. (VII. 30.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Ember Zsuzsanna 
Erikát 2021. augusztus 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2021. július 19.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03123-11/2021.

A köztársasági elnök 402/2021. (VII. 30.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Jakab Zsolt Tibort 
2021. augusztus 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2021. július 19.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03123-12/2021.

A köztársasági elnök 403/2021. (VII. 30.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Macher Gábort 
2021. augusztus 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2021. július 19.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03123-13/2021.
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A köztársasági elnök 404/2021. (VII. 30.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Madarasi Annát 
2021. augusztus 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2021. július 19.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03123-14/2021.

A köztársasági elnök 405/2021. (VII. 30.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Nagy Gergely 
Lászlót 2021. augusztus 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2021. július 19.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03123-15/2021.

A köztársasági elnök 406/2021. (VII. 30.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Rácz Lotti Anikót 
2021. augusztus 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2021. július 19.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03123-16/2021.
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A köztársasági elnök 407/2021. (VII. 30.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Tóth Andreát  
2021. augusztus 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2021. július 19.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03123-17/2021.

A köztársasági elnök 408/2021. (VII. 30.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Varga-Sabján Petra 
Juditot 2021. augusztus 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2021. július 19.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03123-18/2021.
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A Kormány 1517/2021. (VII. 30.) Korm. határozata
a gazdaság újraindítása érdekében a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiája 
2019–2030 keretében megvalósítandó 2021–2022. évi kiemelt vállalkozásfejlesztési intézkedésekről

A Kormány a  magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiája 2019–2030 című dokumentumban 
(a továbbiakban: KKV Stratégia) foglaltak megvalósítása érdekében
 1. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, valamint az  érintett minisztereket, hogy 

az  1.  mellékletben meghatározott intézkedési és ütemterv és a  KKV Stratégiában szereplő – nem elsődlegesen 
digitalizációs célú – intézkedések végrehajtásához szükséges lépéseket tegyék meg;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 
érintett miniszterek

Határidő: folyamatos
 2. felhívja a  belügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – vizsgálja 

meg az  elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 47.  §-ában, valamint 
az  internetről és a  digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció (InternetKon) eredményei alapján a  Kormány 
által végrehajtandó Digitális Jólét Programjáról szóló 2012/2015. (XII. 29.) Korm. határozat 7.  pont d)  alpontjában 
meghatározottakra, továbbá a  kormányzat általános ügyfélszolgálat egységesítési célkitűzéseire tekintettel 
a  vállalkozások hatósági ügyintézésének és érdemi ügyintézésének Kormányzati Ügyfélvonalon (1818) keresztül 
történő biztosításának lehetőségét;

Felelős: belügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2021. október 15.
 3. egyetért az  Innovációs és Technológiai Minisztérium felelősségi körébe tartozó, a  hazai vállalkozások szakmai 

programokkal kapcsolatos ügyfélszolgálataként működő központi vállalkozásfejlesztési ügynökség hosszú távú 
működtetésével, azzal, hogy a  központi vállalkozásfejlesztési ügynökség tevékenysége nem terjed ki a  Digitális 
Megújulás Operatív Program Plusz keretében megvalósuló, a  mikro-, kis- és középvállalkozások digitalizációs 
fejlesztéseinek, valamint a vállalkozások digitális kompetenciáinak fejlesztésére irányuló támogatásokra;

 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  3.  pont szerinti cél megvalósítása érdekében – az  innovációért és 
technológiáért felelős miniszter bevonásával – gondoskodjon 450  000  000 forint többletforrás biztosításáról 
a  Magyarország 2022.  évi központi költségvetéséről szóló 2021.  évi XC.  törvény 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-
újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és 
technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Gazdaságfejlesztési feladatok jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés  ütemében
 5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával a  központi 

vállalkozásfejlesztési ügynökség hosszú távú működtetése érdekében – kiemelten a  2023. és 2024.  évek 
tekintetében – gondoskodjon  évi 450  000  000 forint többletforrás biztosításáról a  központi vállalkozásfejlesztési 
ügynökség  éves működési költségeinek biztosítása érdekében a  központi költségvetés XVII.  Innovációs és 
Technológiai Minisztérium fejezet javára.

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: Magyarország 2023. és 2024. évi központi költségvetésének tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1517/2021. (VII. 30.) Korm. határozathoz

A KKV Stratégia kiemelten kezelendő 2021–2022. évi feladatainak intézkedési és ütemterve

Sorszám Felelős Feladat Határidő 

1. pénzügyminiszter 
Az adózás digitális automatizálásának kiterjesztése, 

párhuzamos adatszolgáltatások csökkentése
Folyamatos

2. pénzügyminiszter NAV eÁFA adóbevallási tervezetek elkészítése 2021. 12. 31.

3. pénzügyminiszter NAV Ügyfélportál megújítása 2021. 12. 31.

4.

innovációért és 
technológiáért felelős 
miniszter és az érintett 

miniszterek

A VALI termékkezelő felületéhez való adatszolgáltatás 
megszervezése a vállalkozások számára elérhető támogatási 

programokról
2022. 03. 31.

5.
innovációért és 

technológiáért felelős 
miniszter

A vállalkozások tájékoztatására szolgáló, központi 
vállalkozásfejlesztési ügynökség működtetése

2022. 05. 31.

6.
innovációért és 

technológiáért felelős 
miniszter

A válságba került vállalkozások újrakezdésének támogatása 
a Második esély program elindításával, valamint az ún. korai 
előrejelző eszközök kialakítása és rendelkezésre bocsátása

2021. 07. 31.

7.
innovációért és 

technológiáért felelős 
miniszter 

A hazai vállalkozások termelékenységének javítását és 
technológiai megújulását támogató komplex fejlesztési 

program kidolgozása és elindítása hazai és európai uniós 
társfinanszírozással

2021. 07. 31.

8.
innovációért és 

technológiáért felelős 
miniszter 

Magyar Multi Program folytatása és kiterjesztése 2021. 12. 31.

9.
innovációért és 

technológiáért felelős 
miniszter 

Modern Mintaüzem Program folytatása 2021. 12. 31.

10.

innovációért és 
technológiáért felelős 

miniszter, pénzügyminiszter, 
Miniszterelnökséget vezető 

miniszter

Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program elindítása 2021. 09. 30.

11.
innovációért és 

technológiáért felelős 
miniszter

A KKV-k ESG minősítésére (Environmental, Social, 
and Governance, azaz környezettudatos, társadalmi 

és szociális szempontokat is figyelembe vevő, tudatos 
vállalatirányítás) alkalmas értékelési módszertan kialakítása 

érdekében célzott program indítása

2021. 12. 31.

12.
innovációért és 

technológiáért felelős 
miniszter

A zöldgazdasághoz kapcsolódni képes vállalkozások 
célzott fejlesztése és a Zöld Nemzeti Bajnokok Program 

megvalósítása
2021. 12. 31.

13.
innovációért és 

technológiáért felelős 
miniszter 

Beszállítói-fejlesztési Program megvalósítása 2021. 12. 31.

14.
innovációért és 

technológiáért felelős 
miniszter 

Irinyi Terv Iparstratégiai Támogatásai Program megvalósítása 2021. 12. 31.

15.
innovációért és 

technológiáért felelős 
miniszter

Korszerű vállalati technológiai mintaprogram elindítása 2021. 12. 31.
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16.
innovációért és 

technológiáért felelős 
miniszter 

Stratégiailag kiemelt ágazatok (pl. egészségipar, kreatívipar) 
megerősítését célzó programok bevezetése

2021. 08. 31.

17.
innovációért és 

technológiáért felelős 
miniszter 

Startup kompetenciafejlesztés képzési program 
megvalósítása

2021. 10. 31.

18.
innovációért és 

technológiáért felelős 
miniszter

A foglalkoztatásbővítés ösztönzését célzó foglalkoztatási és 
felnőttképzési programok indítása

2021. 09. 30.

19.

innovációért és 
technológiáért felelős 
miniszter és az érintett 

miniszterek 

A felügyelő tárcák közötti finanszírozási témájú koordinációs 
együttműködés kialakítása

2021. 12. 31.

20.

innovációért és 
technológiáért felelős 
miniszter és az érintett 

miniszterek 

A teljes KKV finanszírozási piacra kiterjedő, átfogó, a piaci 
elégtelenségeket feltáró ún. gap elemzés elvégzése

2021. 09. 30.

21.

innovációért és 
technológiáért felelős 
miniszter és az érintett 

miniszterek 

KKV Hitelezési Monitoring Rendszer bevezetése és ahhoz 
kapcsolódó adatszolgáltatási mechanizmus kiépítése

2021. 09. 30.

22.

innovációért és 
technológiáért felelős 
miniszter és az érintett 

miniszterek 

Egységes hiteligénylés lehetőségének megteremtése 
a mikrovállalkozások számára

2021. 12. 31.

23.
innovációért és 

technológiáért felelős 
miniszter 

A felsőoktatási intézmények körében a felsőfokú duális, 
kooperatív és gyakorlatigényes képzések támogatásának, 

illetve fejlesztésének megvalósítása a KKV-k munkaerőpiac 
igényeihez mérten

2021. 12. 31.

24.
innovációért és 

technológiáért felelős 
miniszter 

KKV fókuszú felsőoktatási duális kampány megvalósítása, 
a felsőfokú duális képzésben ténylegesen részt vevő, 
hallgatókat foglalkoztató KKV-k számának emelése

2021. 12. 31.

25.
innovációért és 

technológiáért felelős 
miniszter 

A felsőoktatás és a KKV-k együttműködése a vállalkozóvá 
válás elősegítése és a vállalkozóváválási képzésekbe való 

beillesztése érdekében
2021. 12. 31.

26.
innovációért és 

technológiáért felelős 
miniszter

Tanítsunk Magyarországért Program folytatása 2022. 03. 31.

27.
innovációért és 

technológiáért felelős 
miniszter 

Vállalkozáskutatási és Elemző Központ felállítása és 
működtetése

2021. 07. 31.

28.
innovációért és 

technológiáért felelős 
miniszter 

Generációváltó pilot tanácsadói program elindítása 2021. 12. 31.

29.
külgazdasági és 
külügyminiszter

Külgazdasági Integrált Együttműködési Platform kiterjesztése 2021. 07. 31.

30.
külgazdasági és 
külügyminiszter

HEPA Exportakadémia kiterjesztése 2021. 09. 30.
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A Kormány 1518/2021. (VII. 30.) Korm. határozata
a magyar kutatóűrhajós misszióját előkészítő szerződés és a misszió megvalósításához kapcsolódó 
iparfejlesztő intézkedések és forrásigények elfogadásáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy Magyarország kutatóűrhajóst küldjön a  Nemzetközi Űrállomásra (ISS), továbbá egyetért 

a kutatóűrhajós misszió megvalósításához kapcsolódó iparágfejlesztő intézkedések végrehajtásával;
 2. felhatalmazza a  külgazdasági és külügyminisztert a  kutatóűrhajós misszióját előkészítő szerződés aláírására 

az Axiom Space (székhelye: Houston, Texas, Egyesült Államok) vállalattal;
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az  1.  pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében 
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet
a) XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium Központi 

igazgatása cím javára 500 000 amerikai dollárnak megfelelő forint összegű többletforrás,
b) XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Gazdaság újraindítását 

szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Regionális határon túli és egyéb nemzetközi 
fejlesztési és kutatási programok jogcímcsoport javára 13 000 000 amerikai dollárnak megfelelő forint 
összegű többletforrás

biztosításáról;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2021. szeptember 15.

 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az  1.  pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében 
a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet
a) XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium Központi 

igazgatása cím javára 500 000 amerikai dollárnak megfelelő forint összegű többletforrás,
b) XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Gazdaság újraindítását 

szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Külügyi fejlesztési és kutatási programok 
jogcímcsoport javára 44 000 000 amerikai dollárnak megfelelő forint összegű többletforrás

biztosításáról;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2022. január 15.

 5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az  1.  pont szerinti cél megvalósítása érdekében 27 500 000 
amerikai dollárnak megfelelő forint összegű forrás 2023. évi és 13 500 000 amerikai dollárnak megfelelő forint 
összegű többletforrás 2024. évi biztosításáról a központi költségvetés XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium és 
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezetében.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1519/2021. (VII. 30.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

 1.  A  Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. 
(I. 18.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat] 1/A.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„1/A. A Kormány
a) jóváhagyja a  TOP 1. prioritása 473,457 milliárd forint összegű meghirdethető keretét, amely 101,657 milliárd 
forinttal haladja meg a TOP 1. prioritásának keretét,
b) jóváhagyja a  TOP 2. prioritása 271,213 milliárd forint összegű meghirdethető keretét, amely 117,813 milliárd 
forinttal haladja meg a TOP 2. prioritásának keretét.”

 2.  Az 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1/C. pontja a következő d) alponttal egészül ki:
[A Kormány a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 44/C. § (4) bekezdése alapján hozzájárul]
„d) az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 4., 6., 7., 9., 10., 12., 13. és 14. sora és az 1. melléklet 2. pontjában 
foglalt táblázat 2., 4., 5., 6. és 7. sora szerinti felhívások esetén – a  felhívásoknak a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról 
szóló 1519/2021. (VII. 30.) Korm. határozattal”
(megemelt keretösszege mértékéig – kötelezettségvállalás megtételéhez.)

 3.  Az 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet
3.1. 1. pontjában foglalt táblázat

3.1.1.  C:2 mezőjében az „51,946” szövegrész helyébe az „51,236” szöveg,
3.1.2.  C:3 mezőjében a „29,931” szövegrész helyébe a „29,841” szöveg,
3.1.3.  C:4 mezőjében a „61,293” szövegrész helyébe a „63,471” szöveg,
3.1.4.  C:5 mezőjében a „66,335” szövegrész helyébe a „47,294” szöveg,
3.1.5.  C:6 mezőjében az „55,492” szövegrész helyébe az „56,076” szöveg,
3.1.6.  C:7 mezőjében a „41,492” szövegrész helyébe a „41,896” szöveg,
3.1.7.  C:8 mezőjében a „6,698” szövegrész helyébe a „6,364” szöveg,
3.1.8.  C:9 mezőjében a „7,956” szövegrész helyébe a „8,060” szöveg,
3.1.9.  C:10 mezőjében a „36,684” szövegrész helyébe a „37,017” szöveg,
3.1.10.  C:11 mezőjében a „21,986” szövegrész helyébe a „15,984” szöveg,
3.1.11.  C:12 mezőjében a „18,509” szövegrész helyébe a „18,576” szöveg,
3.1.12.  C:13 mezőjében a „89,580” szövegrész helyébe a „92,657” szöveg,
3.1.13.  C:14 mezőjében a „4,934” szövegrész helyébe a „4,985” szöveg,

3.2. 2. pontjában foglalt táblázat
3.2.1.  C:2 mezőjében a „22,238” szövegrész helyébe a „23,063” szöveg,
3.2.2.  C:3 mezőjében a „63,902” szövegrész helyébe a „63,560” szöveg,
3.2.3.  C:4 mezőjében a „44,767” szövegrész helyébe a „44,985” szöveg,
3.2.4.  C:5 mezőjében az „5,482” szövegrész helyébe az „5,636” szöveg,
3.2.5.  C:6 mezőjében a „15,640” szövegrész helyébe a „15,799” szöveg,
3.2.6.  C:7 mezőjében a „109,366” szövegrész helyébe a „118,170” szöveg,

3.3. 3. pontjában foglalt táblázat
3.3.1. C:2 mezőjében a „65,842” szövegrész helyébe a „66,060” szöveg,
3.3.2. C:3 mezőjében a „66,760” szövegrész helyébe a „66,624” szöveg,
3.3.3. C:4 mezőjében a „11,559” szövegrész helyébe a „12,397” szöveg,
3.3.4. C:5 mezőjében a „27,427” szövegrész helyébe a „28,056” szöveg,
3.3.5. C:6 mezőjében a „60,403” szövegrész helyébe a „61,538” szöveg,

3.4. 4. pontjában foglalt táblázat
3.4.1. C:2 mezőjében a „21,189” szövegrész helyébe a „21,399” szöveg,
3.4.2. C:3 mezőjében a „16,350” szövegrész helyébe a „16,326” szöveg,
3.4.3. C:4 mezőjében a „16,194” szövegrész helyébe a „16,377” szöveg,
3.4.4. C:5 mezőjében a „4,438” szövegrész helyébe a „4,484” szöveg,
3.4.5. C:6 mezőjében a „4,304” szövegrész helyébe a „4,351” szöveg,
3.4.6. C:7 mezőjében a „8,607” szövegrész helyébe a „9,046” szöveg,
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3.5. 5. pontjában foglalt táblázat
3.5.1. C:2 mezőjében a „30,272” szövegrész helyébe a „30,910” szöveg,
3.5.2. C:3 mezőjében a „28,122” szövegrész helyébe a „28,389” szöveg,
3.5.3. C:4 mezőjében a „9,657” szövegrész helyébe a „9,673” szöveg,
3.5.4. C:6 mezőjében a „11,542” szövegrész helyébe a „11,558” szöveg,
3.5.5. C:7 mezőjében a „6,679” szövegrész helyébe a „7,186” szöveg,

3.6. 6. pontjában foglalt táblázat
3.6.1. C:3 mezőjében a „6,948” szövegrész helyébe a „7,406” szöveg,
3.6.2. C:4 mezőjében a „22,326” szövegrész helyébe a „22,214” szöveg,
3.6.3. C:5 mezőjében a „27,935” szövegrész helyébe a „28,280” szöveg,
3.6.4. C:6 mezőjében a „19,728” szövegrész helyébe a „19,576” szöveg,
3.6.5. C:8 mezőjében a „34,549” szövegrész helyébe a „35,060” szöveg,
3.6.6. C:9 mezőjében a „7,956” szövegrész helyébe a „8,085” szöveg,
3.6.7. C:10 mezőjében a „25,327” szövegrész helyébe a „26,231” szöveg,
3.6.8.  C:11 mezőjében a „22,549” szövegrész helyébe a „23,119” szöveg,
3.6.9. C:13 mezőjében az „5,789” szövegrész helyébe az „5,939” szöveg,
3.6.10. C:16 mezőjében a „23,747” szövegrész helyébe a „23,430” szöveg,
3.6.11. C:17 mezőjében a „2,088” szövegrész helyébe a „2,492” szöveg,
3.6.12. C:18 mezőjében a „13,117” szövegrész helyébe a „13,042” szöveg,
3.6.13. C:19 mezőjében a „3,817” szövegrész helyébe a „3,217” szöveg,
3.6.14. C:21 mezőjében a „25,314” szövegrész helyébe a „24,705” szöveg,
3.6.15. C:22 mezőjében a „45,483” szövegrész helyébe a „45,532” szöveg,
3.6.16. C:23 mezőjében a „12,848” szövegrész helyébe a „13,053” szöveg,
3.6.17. C:24 mezőjében az „1,647” szövegrész helyébe az „1,300” szöveg,
3.6.18. C:25 mezőjében a „23,430” szövegrész helyébe a „24,526” szöveg,
3.6.19. C:26 mezőjében a „6,643” szövegrész helyébe a „6,828” szöveg,
3.6.20. C:27 mezőjében a „17,808” szövegrész helyébe a „19,755” szöveg,
3.6.21. C:28 mezőjében a „20,020” szövegrész helyébe a „19,430” szöveg,
3.6.22. C:29 mezőjében a „8,763” szövegrész helyébe a „8,865” szöveg,
3.6.23. C:30 mezőjében a „3,452” szövegrész helyébe a „3,398” szöveg,
3.6.24. C:31 mezőjében a „6,779” szövegrész helyébe a „6,690” szöveg,
3.6.25. C:32 mezőjében az „5,720” szövegrész helyébe az „5,725” szöveg,
3.6.26. C:33 mezőjében a „3,883” szövegrész helyébe a „4,078” szöveg,
3.6.27. C:34 mezőjében a „7,353” szövegrész helyébe a „7,253” szöveg,
3.6.28. C:35 mezőjében a „20,942” szövegrész helyébe a „20,928” szöveg,
3.6.29. C:36 mezőjében a „17,794” szövegrész helyébe a „18,130” szöveg

lép.
 4.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1520/2021. (VII. 30.) Korm. határozata
az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány
a) a 2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja alapján egyetért 
a  Békéscsaba–Lőkösháza vasúti szakasz fejlesztése projekt, valamint a  MÁV-Start Zrt. gördülőállomány 
fejlesztése 21  db nagykapacitású motorvonat beszerzése projekt (a  továbbiakban: Projektek) 
megvalósításával, az 1. mellékletben foglaltak szerint;

b) egyetért a  Projektek támogatásának az  Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2.1 beruházási 
prioritás többletkötelezettség-vállalásának terhére történő finanszírozásával;

c) felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a  Projektek támogatási 
szerződésének 1. melléklet alapján meghatározott tartalommal történő megkötéséről;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2021. augusztus 31.

d) felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  2021–2027 közötti európai 
uniós programozási időszak Magyarország számára elérhető európai uniós források felhasználása 
keretrendszerének tervezése és kialakítása során biztosítsa az a) alpontban szereplő Projektek elsőbbségét, és 
tegye meg a szükséges intézkedéseket a Projektek európai uniós elszámolhatósága érdekében;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2023. december 31.

e) felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon az  a)  alpont szerinti 
269 577 625 035 forint összegű többletkötelezettség-vállalásnak a 2021–2027 közötti európai uniós források 
terhére történő haladéktalan átforgatásáról és a  már teljesített kifizetések elszámolásáról, amint erre 
a vonatkozó európai uniós szabályozás lehetőséget biztosít;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2023. december 31.

f ) egyetért azzal, hogy az  e)  alpontban meghatározott átforgatás megvalósulásáig a  Projektek 
2023.  december  31. napját követően felmerült költségeire ideiglenesen az  Integrált Közlekedésfejlesztési 
Operatív Program hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön biztosításra a fedezet.

 2. Az  Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program  éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 3. A Korm. határozat
a) 1. pont f ) alpont fa) pont faa) alpontjában a „124,39%-áig” szövegrész helyébe a „178,23%-áig” szöveg,
b) 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:2 mezőjében a „622,789” szövegrész helyébe a „892,366” szöveg,
c) 2.  mellékletében foglalt táblázat C:65j mezőjében a „KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság (konzorciumvezető) és Innovációs és Technológiai Minisztérium konzorciuma” 
szövegrész helyébe a „KTI Nonprofit Kft. konzorciumvezető által vezetett konzorcium” szöveg,

d) 2.  mellékletében foglalt táblázat C:76 mezőjében a  „KTI Nonprofit Kft. (konzorciumvezető) és a  Nemzeti 
Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság konzorciuma” szövegrész helyébe a „KTI Nonprofit Kft. 
(konzorciumvezető) és a  Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: 
NM  Zrt.), a  MÁV-START Zrt. és a  Volánbusz Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(a továbbiakban: Volánbusz Zrt.) konzorciuma” szöveg,

e) 2.  mellékletében foglalt táblázat C:86 mezőjében a „KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság. (konzorciumvezető) és a  Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
konzorciuma” szövegrész helyébe a „KTI Nonprofit Kft. (konzorciumvezető) az  NM Zrt., a  MÁV-START Zrt. és 
a Volánbusz Zrt. konzorciuma” szöveg

lép.
 4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1520/2021. (VII. 30.) Korm. határozathoz

A Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 65p. és 65q. sorral egészül ki:

[A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív 

támogatási kerete  

(Mrd Ft)

Szakmai elvárások]

65p. IKOP-2.1.0-15
Békéscsaba–Lőkösháza vasúti 

szakasz fejlesztése projekt
NIF Zrt.

146,85  
(becsült támogatási 

intenzitás: 100%)

Pályarekonstrukció, második vágány építése és 
ETCS rendszer telepítése a Békéscsaba–Lőkösháza 
vasúti vonalszakaszokon.  
Cél a 160 km/órás sebesség bevezetése.

65q. IKOP-2.1.0-15

a MÁV-Start Zrt. 
gördülőállomány fejlesztése 

21 db nagykapacitású 
motorvonat beszerzése

MÁV-START Zrt.
122,74  

(becsült támogatási 
intenzitás: 100%)

Nagykapacitású, 160 km/h sebességű 
elővárosi villamos motorvonatok beszerzése 
ETCS2 felszereltséggel.
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A Kormány 1521/2021. (VII. 30.) Korm. határozata
a Dunakeszi vasúti rakodó terminál létrehozását célzó beruházás előkészítési feladatainak megvalósításához 
szükséges forrás biztosításáról

A Kormány – a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggésben –
 1. egyetért a  gödi ipari-innovációs fejlesztési terület vasúti infrastruktúrájának fejlesztése érdekében a  Dunakeszi 

vasúti rakodó terminál létrehozásával (a  továbbiakban: Beruházás), ennek keretében támogatja a  Beruházás 
koncepcióját, továbbá a Beruházás előkészítési feladatainak megvalósítását;

 2. a Beruházás kormányzati felelősének – a külgazdasági és külügyminiszter közreműködésével eljáró – innovációért és 
technológiáért felelős minisztert jelöli ki;

 3. egyetért azzal, hogy a  Beruházás eredményeként létrejövő vagyonelem vagyonkezelője és üzemeltetője 
a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság legyen;

 4. egyetért azzal, hogy a  Beruházás előkészítője és megvalósítója a  NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NIF Zrt.) legyen;

 5. a Beruházásnak a fenntartási és üzemeltetési modell kidolgozására, beruházási terv készítésére, tervezési program 
elkészítésére, költség- és időkalkuláció elkészítésére, beruházási alapokmány és program elfogadására, vázlatterv 
készítésére, jóváhagyási terv készítésére, engedélyezési dokumentáció készítésére és engedélyeztetés lefolytatására 
összesen 1 980 990 000 forint forrást biztosít a  2022. évben, azzal, hogy az  előkészítési fázisokat legkésőbb 
2022. december 31. napjáig kell megvalósítani;

 6. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – 
gondoskodjon az  5.  pont szerinti előkészítési fázisokra vonatkozóan 1 980 990 000 forint biztosításáról 
a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-
újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és 
technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 1. Közlekedési fejlesztések jogcímcsoport, 2. Vasúti fejlesztések 
jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
 7. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy kössön támogatási szerződést a  NIF Zrt.-vel 

1 980 000 000 forint összegben az 5. pont szerinti előkészítési feladatok végrehajtására;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a 6. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 8. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Beruházás megvalósítására lefolytatott feltételes 
közbeszerzési eljárás eredménye alapján – a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával – készítsen előterjesztést 
a  Kormány részére a  Beruházás megvalósításáról, a  kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és 
a kifizetések ütemezésének bemutatásával.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárás lezárását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1522/2021. (VII. 30.) Korm. határozata
a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság fóti telephelye 
fejlesztésének további előkészítéséről és megvalósításáról

A Kormány a  Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a  Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság fóti telephelyének fejlesztésével összefüggő intézkedésekről szóló 1157/2020. (IV. 15.) Korm. határozatban 
foglaltak végrehajtása érdekében
 1. egyetért a  Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság fóti telephelye 

fejlesztésének (a  továbbiakban: Beruházás) az  állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi 
CXXXVIII. törvény 4.  § (7)  bekezdés b)  pontja és (8)  bekezdése szerinti kormányzati magasépítési beruházásként 
történő további előkészítésével és megvalósításával az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Fót külterület 0259 és 
0260 helyrajzi számú, valamint a Fót belterület 2020 helyrajzi számú ingatlanokon, továbbá az ezen ingatlanokból 
telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanon;

 2. a Beruházás további előkészítése és megvalósítása érdekében a  Beruházási Ügynökség által vállalható 
kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1.  pontja szerinti kötelezettségvállalási 
keret terhére a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 41 724 169 987 forintban határozza meg;

 3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 
a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-
újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások cím, 
1. Egyedi magasépítési beruházások alcímet az 50. Nemzeti Filmintézet fóti telephelye fejlesztésének előkészítése és 
megvalósítása jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter kezdeményezése 
alapján gondoskodjon a  2.  pont szerinti összeg 2021. évi részének finanszírozása érdekében 2 512 305 222 forint 
biztosításáról, a 3. pont szerinti előirányzat javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében
 5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával 

gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2022–2024. évi részének rendelkezésre állásáról, az alábbiak szerint:
a) a 2022. évben a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1.  melléklet 

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési 
Beruházások cím javára,

b) a 2023–2024. évek tekintetében az  adott évi központi költségvetés kiemelt kormányzati magasépítési 
beruházásokat finanszírozó fejezetében.
Felelős: pénzügyminiszter 

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: az a) alpont tekintetében a felmerülés ütemében 

a b) alpont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1523/2021. (VII. 30.) Korm. határozata
Göd város közigazgatási területén kijelölt ipari-innovációs fejlesztési terület fejlesztésével kapcsolatos 
intézkedésekről

A Kormány
 1. a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11. § (2) és (3) bekezdésében és az ingatlan-nyilvántartásról 

szóló 1997.  évi CXLI.  törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 62/A.  §-ában foglaltakra 
figyelemmel a  beruházási célterületre történő művelési ág változás átvezetése céljából beruházási célterületté 
nyilvánítja a  Göd külterületén fekvő, az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 084/21, 084/22, 084/23, 084/24, 084/25, 
084/26, 084/27, 084/28, 084/32, 084/33, 084/34, 084/35, 084/36, 084/37, 084/38, 084/39, 084/40, 084/41, 084/42, 
084/43, 084/44, 084/45, 084/46, 084/47, 084/48, 084/49, 084/50, 084/51, 084/52, 084/53, 084/68, 084/69, 084/72, 
062/11, 062/12, 062/13, 062/14, 062/15, 062/17, 062/18 és 062/50 helyrajzi számú földrészleteket, valamint 
az  ezen földrészletekből a  telekalakítási eljárásokban hozott döntések véglegessé válását követően kialakított 
földrészleteket;

 2. az 1. pont szerinti földterületeken ipari park kialakítása érdekében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
(a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2021.  évi 
központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezetének a 31. Göd Város közigazgatási területén ipari park kialakítása címmel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 3. az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 1  763  547  000  forint egyszeri átcsoportosítását 

rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 
1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoport (a  továbbiakban: GÚP) terhére 
a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 31. Göd Város közigazgatási területén ipari park 
kialakítása cím javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 4. a Kvtv. 17. §-ában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja a GÚP előirányzatnak a 3. pont szerinti átcsoportosítás 

alapján az eredeti előirányzaton felül – az eddig jóváhagyott összegen túl további – 1 763 547 000 forinttal történő 
túlteljesülését;

 5. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  3.  pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, a  2.  pont szerinti cél 
megvalósítása érdekében, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül vissza nem térítendő egyedi támogatást 
nyújtson a  Pest Megyei Önkormányzat részére támogatási előlegként, a  támogatás felhasználásának és 
elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

 6. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter az  5.  pont szerinti egyedi költségvetési támogatást a  támogatói okirat 
kiadását követően folyósítsa a Pest Megyei Önkormányzat számára.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1523/2021. (VII. 30.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

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

hatása
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

392595 31 Göd Város közigazgatási területén ipari park kialakítása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 763 547 000

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
1 Központi kezelésű előirányzatok

1 Központi tartalékok
385484 1 Gazdaság-újraindítási programok

K5 Egyéb működési célú kiadások -1 763 547 000

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím Módosítás következő

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

hatása

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím Módosítás következő

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

hatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal 1 763 547 000 1 763 547 000

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár  1 példány

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma
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A Kormány 1524/2021. (VII. 30.) Korm. határozata
Göd város közigazgatási területén kijelölt ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő 
közúti infrastruktúra-fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a  Göd város közigazgatási területén kijelölt ipari-innovációs fejlesztési területhez kapcsolódó közúti 

infrastruktúra-fejlesztés (a továbbiakban: Fejlesztés) előkészítési feladatainak elvégzésével;
 2. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  Fejlesztés megvalósítása érdekében létesítsen 

támogatási jogviszonyt a  NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 
(a továbbiakban: NIF Zrt.);

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a 3. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával gondoskodjon 
a  Fejlesztés megvalósítása érdekében 304 952 400 forint forrás biztosításáról a  Magyarország 2021. évi központi 
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap Fejezet, 2. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű 
előirányzatok alcím, 1. Közlekedési fejlesztések jogcímcsoport, 1. Közúti fejlesztések jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal
 4. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  Fejlesztés előkészítési fázisainak befejezését 

követően, a  NIF Zrt. útján gondoskodjon a  kivitelező kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás 
lefolytatásáról, és a kivitelezési ár ismeretében készítsen előterjesztést a Kormány részére a Fejlesztés megvalósítása 
érdekében;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2023. március 31.

 5. egyetért azzal, hogy a  közúti és vasúti infrastruktúra-fejlesztések előkészítésének és megvalósításának 
(a  továbbiakban együtt: Beruházás) indikatív forrásigénye lehetőség szerint a  2021–2027 közötti programozási 
időszakban a  Magyarország számára elérhető európai uniós források felhasználásával kerüljön finanszírozásra, 
annak európai uniós eljárásrendben történő elfogadását követően;

 6. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  2021–2027 közötti programozási időszakban 
a  Magyarország számára elérhető európai uniós források felhasználása keretrendszerének tervezése és kialakítása 
során a  Beruházást vegye figyelembe a  feltüntetett indikatív forrásigénnyel, amennyiben a  Beruházás megfelel 
az európai uniós elszámolhatósági feltételeknek;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

 7. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  Dunakeszi Sólyom utcai aluljáró fejlesztése 
érdekében, a vasúti rakodó terminál előkészítése során legyen figyelemmel annak költségvonzataira.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1525/2021. (VII. 30.) Korm. határozata
a miskolci Diósgyőri Acélmű (DAM) területének revitalizációjáról és ipari hasznosításáról tanulmány 
készítése és annak költségeinek finanszírozásáról

A Kormány
 1. egyetért az  Universitas Miskolcinensis Alapítvány (a  továbbiakban: Alapítvány) alapító okiratában meghatározott 

célokkal és ennek keretében az Alapítvány által fenntartott Miskolci Egyetem tevékenységének fejlesztésével;
 2. egyetért azzal, hogy az  1.  pontban foglalt célok elérése érdekében szükséges a  miskolci Diósgyőri Acélmű 

revitalizációjának és ipari hasznosításának lehetőségeiről tanulmány készítése;
 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  1.  pontban meghatározott célok megvalósítása érdekében gondoskodjon  

265 132 500 forint többletforrás biztosításáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi 
XC. törvény 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet javára;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 4. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  3.  pont alapján biztosított forrás terhére, 
a  vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény alapján, az  állam nevében és képviseletében, 
az  1–2.  pontokban meghatározott célok megvalósítása érdekében, gondoskodjon 265 000 000 forint pénzbeli 
vagyoni juttatás teljesítéséről az  Alapítvány részére, az  Alapítvánnyal kötött, a  pénzbeli vagyoni juttatásról szóló 
megállapodás alapján.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a 3. pontban meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1526/2021. (VII. 30.) Korm. határozata
az egyes központi államigazgatási szervek hiteles elektronikus dokumentumainak központi 
tárhelyszolgáltatás igénybevételével történő megőrzéséről szóló 1631/2020. (X. 5.) Korm. határozat 
visszavonásáról

A Kormány visszavonja az egyes központi államigazgatási szervek hiteles elektronikus dokumentumainak központi 
tárhelyszolgáltatás igénybevételével történő megőrzéséről szóló 1631/2020. (X. 5.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



6794 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 145. szám 

A miniszterelnök határozata 41/2021. (VII. 30.) ME határozata
helyettes államtitkár felmentéséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228. § (2) bekezdés b) pontja alapján – a Miniszterelnöki 
Kormányiroda közigazgatási államtitkára javaslatára –

dr. Bordás Gábort, a Miniszterelnöki Kormányiroda helyettes államtitkárát e tisztségéből

– közigazgatási államtitkárrá történt kinevezésére tekintettel –

2021. július 31-ei hatállyal

felmentem.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 42/2021. (VII. 30.) ME határozata
helyettes államtitkár felmentéséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228. § (2) bekezdés b) pontja alapján – az innovációért és 
technológiáért felelős miniszter javaslatára –

Szalóki Flóriánt, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkárát e tisztségéből

– 2021. július 31-ei hatállyal –

felmentem.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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X. A Nemzeti Választási Bizottság határozatai

A Nemzeti Választási Bizottság 12/2021. (VII. 30.) NVB határozata
 

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Munkáspárt (1046 Budapest, Munkácsy Mihály utca 51/A., a továbbiakban: 
Szervező) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában – 14 igen és 0 nem szavazattal – 
meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság az

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az  Országgyűlés módosítsa a  köznevelési törvényt úgy, hogy Magyarországon 
a tankötelezettség újra 18 éves korig tartson?”

népszavazásra javasolt kérdést hitelesíti.

A határozat ellen annak a  választások hivatalos honlapján való közzétételét követő 15 napon belül az  ügyben 
érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus 
dokumentumként a  Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a  Nemzeti Választási 
Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest, Pf.  547., e-mail: nvb@nvi.hu). A  bírósági 
felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az  legkésőbb 2021. augusztus 16-án 16.00 óráig 
megérkezzen. A  bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén 
a  kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a  kérelmet. Az  elektronikus 
dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. 
A  bírósági eljárásban az  ügyvédi képviselet kötelező. A  jogi szakvizsgával rendelkező személy – a  szakvizsga-
bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A  bírósági 
eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A benyújtás körülményei, az NVI elnök előzetes vizsgálata]
 [1] A népszavazásra javasolt kérdést Szervező meghatalmazott útján 2020. október 15-én 11 óra 18 perckor nyújtotta 

be a  Nemzeti Választási Bizottsághoz a  népszavazás kezdeményezéséről, az  európai polgári kezdeményezésről, 
valamint a  népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a  továbbiakban: Nsztv.) 3.  § (1)  bekezdése 
szerinti hitelesítés céljából.

 [2] A benyújtás alkalmával Szervező a népszavazásra javasolt kérdéshez 28 választópolgár támogató aláírását csatolta, 
amely közül mindegyik megfelelt az Nsztv. 4. § (3) bekezdésében foglalt törvényi feltételeknek.

 [3] A Nemzeti Választási Iroda elnöke az  Nsztv. 10.  § (1)  bekezdésében rögzített hatáskörében eljárva a  kérdés 
benyújtásától számított 5 napon belül elvégezte a  kezdeményezés előzetes formai vizsgálatát. A  népszavazási 
kezdeményezés a  jogszabályi követelményeknek megfelelt, így azt a  Nemzeti Választási Iroda elnöke a  Nemzeti 
Választási Bizottság elé terjesztette.

II.

[Az elbírálási határidő megszakadása és újrakezdése]
 [4] Az Nsztv. 11.  § (1)  bekezdésében rögzített elbírálási időtartama alatt a  Kormány az  Alaptörvény 53.  cikk 

(1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva 2020. november 4-i hatállyal az élet- és vagyonbiztonságot 
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a  továbbiakban: koronavírus 
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világjárvány) következményeinek elhárítása, a  magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki a  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel. A  Kormány a  veszélyhelyzet idejére eső időközi választásokra vonatkozó 
átmeneti rendelkezésekről szóló 483/2020. (XI. 5.) Korm. rendelet 2.  § (3)  bekezdésében, majd az  Országgyűlés 
– az ezt megerősítő – a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 
4.  § (5) és (8)  bekezdésében rögzítette, hogy a  veszélyhelyzet megszűnését követő napig országos népszavazás 
nem kezdeményezhető, és az Nsztv. II. és III. Fejezetében foglalt határidők – a helyi népszavazás kezdeményezése 
érdekében folytatott aláírásgyűjtésre vonatkozó határidő kivételével – megszakadnak. A határidők a veszélyhelyzet 
megszűnését követő napon kezdődnek újra.

 [5] Mivel az  országos népszavazási kezdeményezés elbírálásának határidejére vonatkozó szabály – az  Nsztv. 11.  § 
(1)  bekezdése – a  törvény II. Fejezetében található, ezért a  kezdeményezés tekintetében az  elbírálás, a  határidő 
leteltét megelőzően, 2020. november 6-án megszakadt.

 [6] A 483/2020. (XI. 5.) Korm. rendelet 2020. november 11-én, a  478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet és a  2020. évi 
CIX.  törvény 2021. február 8-án hatályát vesztette. Ugyanezen a  napon azonban hatályba lépett a  veszélyhelyzet 
kihirdetéséről és a  veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, amellyel 
a  Kormány ismételten veszélyhelyzetet hirdetett, amely a  kezdeményezés elbírálásának időpontjában is fennáll. 
Szintén 2021. február 8-án lépett hatályba a veszélyhelyzet idejére eső időközi választásokra, valamint az országos és 
helyi népszavazásokra vonatkozó átmeneti rendelkezésekről szóló 30/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, amelynek 6. §-a 
a  fentiekben hivatkozott jogszabályi rendelkezésekkel azonos módon rendelkezett. Kimondta, hogy a  hatályba 
lépésével az  Nsztv. II. és III. Fejezetében foglalt határidők megszakadnak és azok a  veszélyhelyzet megszűnését 
követő napon kezdődnek újra.

 [7] A 30/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 2021. február 22-én vesztette hatályát, azonban ugyanezen a  napon hatályba 
lépett a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény (a  továbbiakban: Tv)., amelynek 
4.  § (5)–(6)  bekezdései tartalmazzák az  Nsztv. országos népszavazási kezdeményezésre vonatkozó szabályainak 
a  veszélyhelyzet idején való eltérő alkalmazást előíró rendelkezéseit. A  törvényalkotó ebben a  jogszabályban 
is fenntartotta a  korábbi szabályozást és rögzítette, hogy az  Nsztv. II. és III. Fejezetében foglalt határidők 
megszakadnak és azok a veszélyhelyzet megszűnését követő napon kezdődnek újra.

 [8] 2021. július 21-én kihirdetésre került és ugyanezen a  napon 8 órakor hatályba lépett az  országos népszavazás 
megrendezhetőségéről szóló 438/2021. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet).

 [9] A Rendelet 1.  §-a rögzítette, hogy a  Tv. 4.  §-a azzal az  eltéréssel alkalmazandó, hogy országos népszavazás 
kezdeményezhető, továbbá az  Nsztv. II. Fejezetében meghatározott határidők – így az  országos népszavazási 
kezdeményezések elbírálásának határideje is – újrakezdődnek.

 [10] A fenti levezetés alapján megállapítható, hogy a Nemzeti Választási Bizottság számára 2021. július 22-én kezdődött 
újra jelen kezdeményezés elbírására vonatkozó kötelezettségének határideje.

III.

[A népszavazásra javasolt kérdés hitelesítésének feltételei]
 [11] Az Nsztv. 11.  § (1)  bekezdése szerint a  Nemzeti Választási Bizottság a  kérdést akkor hitelesíti, 

ha az az Alaptörvényben, valamint az Nsztv.-ben a kérdéssel szemben támasztott követelményeknek megfelel.
 [12] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a  kérdés az  Alaptörvényben, valamint az  Nsztv.-ben 

megfogalmazott követelményeknek megfelel.

IV.

[A határozat indokolásának összegzése]
 [13] A fent leírtak alapján a Nemzeti Választási Bizottság az Nsztv. 11. §-ában fogalt hatáskörében eljárva Szervező által 

benyújtott országos népszavazási kezdeményezésre irányuló kérdést hitelesíti.

V.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]
 [14] A határozat az  Nsztv. 3.  §-án, 11.  §-án, a  Rendelet 1.  §-án, a  jogorvoslatról szóló tájékoztatás az  Nsztv. 29.  §-ának 

(1)  bekezdésén és a  választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 223–225.  §-án, az  illetékekről szóló 
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tájékoztatás az  illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37.  § (1)  bekezdésén, valamint a  62.  § (1)  bekezdés 
s) pontján alapul.

Budapest, 2021. július 30.

  Dr. Téglási András s. k.,
  a Nemzeti Választási Bizottság  
  elnöke

A Nemzeti Választási Bizottság 14/2021. (VII. 30.) NVB határozata
 

A Nemzeti Választási Bizottság a  Magyarország Kormánya által kezdeményezett országos népszavazásra javasolt 
kérdés hitelesítése tárgyában – 9 igen és 2 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a

„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a  szülő hozzájárulása nélkül szexuális 
irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?”

népszavazásra javasolt kérdést hitelesíti.

A határozat ellen annak a  választások hivatalos honlapján való közzétételét követő 15 napon belül az  ügyben 
érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus 
dokumentumként a  Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a  Nemzeti Választási 
Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest, Pf.  547., e-mail: nvb@nvi.hu). A  bírósági 
felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az  legkésőbb 2021. augusztus 16-án 16.00 óráig 
megérkezzen. A  bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén 
a  kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a  kérelmet. Az  elektronikus 
dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. 
A  bírósági eljárásban az  ügyvédi képviselet kötelező. A  jogi szakvizsgával rendelkező személy – a  szakvizsga-
bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A  bírósági 
eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A benyújtás körülményei]
 [1] A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 

Korm. rendelettel 2021. február 8-i hatállyal az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 
okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének 
és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A  koronavírus-
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény (a  továbbiakban: Tv.) 4.  § (5)  bekezdése szerint 
a veszélyhelyzet megszűnését követő napig országos és helyi népszavazás nem kezdeményezhető, a már kitűzött 
országos és helyi népszavazások elmaradnak.

 [2] 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, 2021. július 21. napján kihirdetett, és ugyanezen nap 8 órakor hatályba lépett, – az országos népszavazás 
megrendezhetőségéről szóló 438/2021. (VII. 21.) Korm. rendeletének (a  továbbiakban: Rendelet) 1.  §-ában úgy 
rendelkezett, hogy a Tv. 4. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy országos népszavazás kezdeményezhető.
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 [3] Mindezek alapján megállapítható, hogy a  Rendelet 2021. július 21. 8 órai hatályba lépésétől az  országos 
népszavazás kezdeményezésére jogosultak – azaz a  választópolgári kezdeményezésnek a  népszavazás 
kezdeményezéséről, az  európai polgári kezdeményezésről, valamint a  népszavazási eljárásról szóló 2013. évi 
CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. § (1) bekezdése szerinti szervezői, a Kormány és a köztársasági elnök – 
számára ismételten megnyílt a lehetőség országos népszavazás kezdeményezésére.

 [4] A Kormány 2021. július 21-én megtartott ülésén, a  2447/2021. számú határozatában (a  továbbiakban: 
Kormányhatározat) úgy döntött, hogy az Alaptörvény 8. cikk (1) bekezdésében biztosított jogköre alapján országos 
népszavazást kezdeményez öt kérdésben.

 [5] A Kormányhatározatban a  Kormány az  igazságügyi minisztert hívta fel, hogy nevében a  kérdéseket hitelesítés 
céljából benyújtsa a  Nemzeti Választási Bizottsághoz. E  felhatalmazás alapján, az  Nsztv. 5.  §-ában foglaltakra 
hivatkozva, Dr. Varga Judit igazságügyi miniszter a Kormány nevében 2021. július 21-én öt népszavazásra javasolt 
kérdést nyújtott be a Bizottsághoz.

 [6] A benyújtásról szóló jognyilatkozatot és a Kormányhatározatot az  Igazságügyi Minisztertől kapott meghatalmazás 
alapján dr. Salgó László Péter jogszabály-előkészítés összehangolásáért és közjogi jogalkotásért felelős helyettes 
államtitkár kézbesítette 2021. július 21-én 8 óra 30 perckor.

II.

[A népszavazásra javasolt kérdés hitelesítésének feltételei]
 [7] Az Nsztv. 11.  § (1)  bekezdése szerint a  Nemzeti Választási Bizottság a  kérdést akkor hitelesíti, ha  

az az Alaptörvényben, valamint az Nsztv.-ben a kérdéssel szemben támasztott követelményeknek megfelel.
 [8] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a  kérdés az  Alaptörvényben, valamint az  Nsztv.-ben 

megfogalmazott követelményeknek megfelel.

III.

[A határozat indokolásának összegzése]
 [9] A fent leírtak alapján a Nemzeti Választási Bizottság az Nsztv. 11. §-ában foglalt hatáskörében eljárva a Magyarország 

Kormánya által kezdeményezett országos népszavazásra javasolt kérdést hitelesíti.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]
 [10] A határozat az Nsztv. 5. §-án, a 11. §-án, a Rendelet 1. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Nsztv. 29. §-ának 

(1)  bekezdésén és a  választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 223–225.  §-án, az  illetékekről szóló 
tájékoztatás az  illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37.  § (1)  bekezdésén, valamint a  62.  § (1)  bekezdés 
s) pontján alapul.

Budapest, 2021. július 30.

  Dr. Téglási András s. k.,
  a Nemzeti Választási Bizottság
  elnöke
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A Nemzeti Választási Bizottság 15/2021. (VII. 30.) NVB határozata
 

A Nemzeti Választási Bizottság a  Magyarország Kormánya által kezdeményezett országos népszavazásra javasolt 
kérdés hitelesítése tárgyában – 9 igen és 2 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a

„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?”

népszavazásra javasolt kérdést hitelesíti.

A határozat ellen annak a  választások hivatalos honlapján való közzétételét követő 15 napon belül az  ügyben 
érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus 
dokumentumként a  Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a  Nemzeti Választási 
Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest, Pf.  547., e-mail: nvb@nvi.hu). A  bírósági 
felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az  legkésőbb 2021. augusztus 16-án 16.00 óráig 
megérkezzen. A  bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén 
a  kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a  kérelmet. Az  elektronikus 
dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. 
A  bírósági eljárásban az  ügyvédi képviselet kötelező. A  jogi szakvizsgával rendelkező személy – a  szakvizsga-
bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.  
A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A benyújtás körülményei]
 [1] A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 

Korm. rendelettel 2021. február 8-i hatállyal az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 
okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének 
és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A  koronavírus-
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény (a továbbiakban: Tv.) 4.  § (5)  bekezdése szerint 
a veszélyhelyzet megszűnését követő napig országos és helyi népszavazás nem kezdeményezhető, a már kitűzött 
országos és helyi népszavazások elmaradnak.

 [2] 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, 2021. július 21. napján kihirdetett, és ugyanezen nap 8 órakor hatályba lépett, – az országos népszavazás 
megrendezhetőségéről szóló 438/2021. (VII. 21.) Korm. rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 1.  §-ában úgy 
rendelkezett, hogy a Tv. 4. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy országos népszavazás kezdeményezhető.

 [3] Mindezek alapján megállapítható, hogy a  Rendelet 2021. július 21. 8 órai hatályba lépésétől az  országos 
népszavazás kezdeményezésére jogosultak – azaz a  választópolgári kezdeményezésnek a  népszavazás 
kezdeményezéséről, az  európai polgári kezdeményezésről, valamint a  népszavazási eljárásról szóló 2013. évi 
CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. § (1) bekezdése szerinti szervezői, a Kormány és a köztársasági elnök – 
számára ismételten megnyílt a lehetőség országos népszavazás kezdeményezésére.

 [4] A Kormány 2021. július 21-én megtartott ülésén, a  2447/2021. számú határozatában (a továbbiakban: 
Kormányhatározat) úgy döntött, hogy az Alaptörvény 8. cikk (1) bekezdésében biztosított jogköre alapján országos 
népszavazást kezdeményez öt kérdésben.

 [5] A Kormányhatározatban a  Kormány az  igazságügyi minisztert hívta fel, hogy nevében a  kérdéseket hitelesítés 
céljából benyújtsa a  Nemzeti Választási Bizottsághoz. E  felhatalmazás alapján, az  Nsztv. 5.  §-ában foglaltakra 
hivatkozva, Dr. Varga Judit igazságügyi miniszter a Kormány nevében 2021. július 21-én öt népszavazásra javasolt 
kérdést nyújtott be a Bizottsághoz.
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 [6] A benyújtásról szóló jognyilatkozatot és a Kormányhatározatot az  Igazságügyi Minisztertől kapott meghatalmazás 
alapján dr. Salgó László Péter jogszabály-előkészítés összehangolásáért és közjogi jogalkotásért felelős helyettes 
államtitkár kézbesítette 2021. július 21-én 8 óra 31 perckor.

II.

[A népszavazásra javasolt kérdés hitelesítésének feltételei]
 [7] Az Nsztv. 11. § (1) bekezdése szerint a Nemzeti Választási Bizottság a kérdést akkor hitelesíti, ha az az Alaptörvényben, 

valamint az Nsztv.-ben a kérdéssel szemben támasztott követelményeknek megfelel.
 [8] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a  kérdés az  Alaptörvényben, valamint az  Nsztv.-ben 

megfogalmazott követelményeknek megfelel.

III.

[A határozat indokolásának összegzése]
 [9] A fent leírtak alapján a Nemzeti Választási Bizottság az Nsztv. 11. §-ában foglalt hatáskörében eljárva a Magyarország 

Kormánya által kezdeményezett országos népszavazásra javasolt kérdést hitelesíti.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]
 [10] A határozat az Nsztv. 5. §-án, a 11. §-án, a Rendelet 1. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Nsztv. 29. §-ának 

(1)  bekezdésén és a  választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 223–225.  §-án, az  illetékekről szóló 
tájékoztatás az  illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37.  § (1)  bekezdésén, valamint a  62.  § (1)  bekezdés 
s) pontján alapul.

Budapest, 2021. július 30.

  Dr. Téglási András s. k.,
  a Nemzeti Választási Bizottság
  elnöke

A Nemzeti Választási Bizottság 16/2021. (VII. 30.) NVB határozata
 

A Nemzeti Választási Bizottság a  Magyarország Kormánya által kezdeményezett országos népszavazásra javasolt 
kérdés hitelesítése tárgyában – 9 igen és 2 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a

„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára is elérhetőek legyenek nemátalakító kezelések?”

népszavazásra javasolt kérdést hitelesíti.

A határozat ellen annak a  választások hivatalos honlapján való közzétételét követő 15 napon belül az  ügyben 
érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus 
dokumentumként a  Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a  Nemzeti Választási 
Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest, Pf.  547., e-mail: nvb@nvi.hu). A  bírósági 
felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az  legkésőbb 2021. augusztus 16-án 16.00 óráig 
megérkezzen. A  bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén 
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a  kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a  kérelmet. Az  elektronikus 
dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. 
A  bírósági eljárásban az  ügyvédi képviselet kötelező. A  jogi szakvizsgával rendelkező személy – a  szakvizsga-
bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A  bírósági 
eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A benyújtás körülményei]
 [1] A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 

Korm. rendelettel 2021. február 8-i hatállyal az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 
okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének 
és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A  koronavírus-
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény (a továbbiakban: Tv.) 4.  § (5)  bekezdése szerint 
a veszélyhelyzet megszűnését követő napig országos és helyi népszavazás nem kezdeményezhető, a már kitűzött 
országos és helyi népszavazások elmaradnak.

 [2] 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, 2021. július 21. napján kihirdetett, és ugyanezen nap 8 órakor hatályba lépett, – az országos népszavazás 
megrendezhetőségéről szóló 438/2021. (VII. 21.) Korm. rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 1.  §-ában úgy 
rendelkezett, hogy a Tv. 4. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy országos népszavazás kezdeményezhető.

 [3] Mindezek alapján megállapítható, hogy a  Rendelet 2021. július 21. 8 órai hatályba lépésétől az  országos 
népszavazás kezdeményezésére jogosultak – azaz a  választópolgári kezdeményezésnek a  népszavazás 
kezdeményezéséről, az  európai polgári kezdeményezésről, valamint a  népszavazási eljárásról szóló 2013. évi 
CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. § (1) bekezdése szerinti szervezői, a Kormány és a köztársasági elnök – 
számára ismételten megnyílt a lehetőség országos népszavazás kezdeményezésére.

 [4] A Kormány 2021. július 21-én megtartott ülésén, a  2447/2021. számú határozatában (a továbbiakban: 
Kormányhatározat) úgy döntött, hogy az Alaptörvény 8. cikk (1) bekezdésében biztosított jogköre alapján országos 
népszavazást kezdeményez öt kérdésben.

 [5] A Kormányhatározatban a  Kormány az  igazságügyi minisztert hívta fel, hogy nevében a  kérdéseket hitelesítés 
céljából benyújtsa a  Nemzeti Választási Bizottsághoz. E  felhatalmazás alapján, az  Nsztv. 5.  §-ában foglaltakra 
hivatkozva, Dr. Varga Judit igazságügyi miniszter a Kormány nevében 2021. július 21-én öt népszavazásra javasolt 
kérdést nyújtott be a Bizottsághoz.

 [6] A benyújtásról szóló jognyilatkozatot és a Kormányhatározatot az  Igazságügyi Minisztertől kapott meghatalmazás 
alapján dr. Salgó László Péter jogszabály-előkészítés összehangolásáért és közjogi jogalkotásért felelős helyettes 
államtitkár kézbesítette 2021. július 21-én 8 óra 32 perckor.

II.

[A népszavazásra javasolt kérdés hitelesítésének feltételei]
 [7] Az Nsztv. 11. § (1) bekezdése szerint a Nemzeti Választási Bizottság a kérdést akkor hitelesíti, ha az az Alaptörvényben, 

valamint az Nsztv.-ben a kérdéssel szemben támasztott követelményeknek megfelel.
 [8] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a  kérdés az  Alaptörvényben, valamint az  Nsztv.-ben 

megfogalmazott követelményeknek megfelel.

III.

[A határozat indokolásának összegzése]
 [9] A fent leírtak alapján a Nemzeti Választási Bizottság az Nsztv. 11. §-ában foglalt hatáskörében eljárva a Magyarország 

Kormánya által kezdeményezett országos népszavazásra javasolt kérdést hitelesíti.
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IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]
 [10] A határozat az Nsztv. 5. §-án, a 11. §-án, a Rendelet 1. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Nsztv. 29. §-ának 

(1)  bekezdésén és a  választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 223–225.  §-án, az  illetékekről szóló 
tájékoztatás az  illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37.  § (1)  bekezdésén, valamint a  62.  § (1)  bekezdés 
s) pontján alapul.

Budapest, 2021. július 30.

  Dr. Téglási András s. k.,
  a Nemzeti Választási Bizottság
  elnöke

A Nemzeti Választási Bizottság 17/2021. (VII. 30.) NVB határozata
 

A Nemzeti Választási Bizottság a  Magyarország Kormánya által kezdeményezett országos népszavazásra javasolt 
kérdés hitelesítése tárgyában – 9 igen és 2 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a

„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül 
mutassanak be?”

népszavazásra javasolt kérdést hitelesíti.

A határozat ellen annak a  választások hivatalos honlapján való közzétételét követő 15 napon belül az  ügyben 
érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus 
dokumentumként a  Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a  Nemzeti Választási 
Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest, Pf.  547., e-mail: nvb@nvi.hu). A  bírósági 
felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az  legkésőbb 2021. augusztus 16-án 16.00 óráig 
megérkezzen. A  bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén 
a  kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a  kérelmet. Az  elektronikus 
dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. 
A  bírósági eljárásban az  ügyvédi képviselet kötelező. A  jogi szakvizsgával rendelkező személy – a  szakvizsga-
bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A  bírósági 
eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A benyújtás körülményei]
 [1] A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 

Korm. rendelettel 2021. február 8-i hatállyal az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 
okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének 
és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A  koronavírus-
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény (a  továbbiakban: Tv.) 4.  § (5)  bekezdése szerint 
a veszélyhelyzet megszűnését követő napig országos és helyi népszavazás nem kezdeményezhető, a már kitűzött 
országos és helyi népszavazások elmaradnak.
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 [2] 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, 2021. július 21. napján kihirdetett, és ugyanezen nap 8 órakor hatályba lépett, – az országos népszavazás 
megrendezhetőségéről szóló 438/2021. (VII. 21.) Korm. rendeletének (a  továbbiakban: Rendelet) 1.  §-ában úgy 
rendelkezett, hogy a Tv. 4. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy országos népszavazás kezdeményezhető.

 [3] Mindezek alapján megállapítható, hogy a  Rendelet 2021. július 21. 8 órai hatályba lépésétől az  országos 
népszavazás kezdeményezésére jogosultak – azaz a  választópolgári kezdeményezésnek a  népszavazás 
kezdeményezéséről, az  európai polgári kezdeményezésről, valamint a  népszavazási eljárásról szóló 2013. évi 
CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. § (1) bekezdése szerinti szervezői, a Kormány és a köztársasági elnök – 
számára ismételten megnyílt a lehetőség országos népszavazás kezdeményezésére.

 [4] A Kormány 2021. július 21-én megtartott ülésén, a  2447/2021. számú határozatában (a  továbbiakban: 
Kormányhatározat) úgy döntött, hogy az Alaptörvény 8. cikk (1) bekezdésében biztosított jogköre alapján országos 
népszavazást kezdeményez öt kérdésben.

 [5] A Kormányhatározatban a  Kormány az  igazságügyi minisztert hívta fel, hogy nevében a  kérdéseket hitelesítés 
céljából benyújtsa a  Nemzeti Választási Bizottsághoz. E  felhatalmazás alapján, az  Nsztv. 5.  §-ában foglaltakra 
hivatkozva, Dr. Varga Judit igazságügyi miniszter a Kormány nevében 2021. július 21-én öt népszavazásra javasolt 
kérdést nyújtott be a Bizottsághoz.

 [6] A benyújtásról szóló jognyilatkozatot és a Kormányhatározatot az  Igazságügyi Minisztertől kapott meghatalmazás 
alapján dr. Salgó László Péter jogszabály-előkészítés összehangolásáért és közjogi jogalkotásért felelős helyettes 
államtitkár kézbesítette 2021. július 21-én 8 óra 33 perckor.

II.

[A népszavazásra javasolt kérdés hitelesítésének feltételei]
 [7] Az Nsztv. 11.  § (1)  bekezdése szerint a  Nemzeti Választási Bizottság a  kérdést akkor hitelesíti, ha  

az az Alaptörvényben, valamint az Nsztv.-ben a kérdéssel szemben támasztott követelményeknek megfelel.
 [8] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a  kérdés az  Alaptörvényben, valamint az  Nsztv.-ben 

megfogalmazott követelményeknek megfelel.

III.

[A határozat indokolásának összegzése]
 [9] A fent leírtak alapján a Nemzeti Választási Bizottság az Nsztv. 11. §-ában foglalt hatáskörében eljárva a Magyarország 

Kormánya által kezdeményezett országos népszavazásra javasolt kérdést hitelesíti.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]
 [10] A határozat az Nsztv. 5. §-án, a 11. §-án, a Rendelet 1. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Nsztv. 29. §-ának 

(1)  bekezdésén és a  választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 223–225.  §-án, az  illetékekről szóló 
tájékoztatás az  illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37.  § (1)  bekezdésén, valamint a  62.  § (1)  bekezdés 
s) pontján alapul.

Budapest, 2021. július 30.

  Dr. Téglási András s. k.,
  a Nemzeti Választási Bizottság
  elnöke
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A Nemzeti Választási Bizottság 18/2021. (VII. 30.) NVB határozata
 

A Nemzeti Választási Bizottság a  Magyarország Kormánya által kezdeményezett országos népszavazásra javasolt 
kérdés hitelesítése tárgyában – 9 igen és 2 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a

„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?”

népszavazásra javasolt kérdést hitelesíti.

A határozat ellen annak a  választások hivatalos honlapján való közzétételét követő 15 napon belül az  ügyben 
érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus 
dokumentumként a  Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a  Nemzeti Választási 
Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest, Pf.  547., e-mail: nvb@nvi.hu). A  bírósági 
felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az  legkésőbb 2021. augusztus 16-án 16.00 óráig 
megérkezzen. A  bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén 
a  kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a  kérelmet. Az  elektronikus 
dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. 
A  bírósági eljárásban az  ügyvédi képviselet kötelező. A  jogi szakvizsgával rendelkező személy – a  szakvizsga-
bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A  bírósági 
eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A benyújtás körülményei]
 [1] A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 

Korm. rendelettel 2021. február 8-i hatállyal az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 
okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének 
és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A  koronavírus-
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény (a  továbbiakban: Tv.) 4.  § (5)  bekezdése szerint 
a veszélyhelyzet megszűnését követő napig országos és helyi népszavazás nem kezdeményezhető, a már kitűzött 
országos és helyi népszavazások elmaradnak.

 [2] 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, 2021. július 21. napján kihirdetett, és ugyanezen nap 8 órakor hatályba lépett, – az országos népszavazás 
megrendezhetőségéről szóló 438/2021. (VII. 21.) Korm. rendeletének (a  továbbiakban: Rendelet) 1.  §-ában úgy 
rendelkezett, hogy a Tv. 4. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy országos népszavazás kezdeményezhető.

 [3] Mindezek alapján megállapítható, hogy a  Rendelet 2021. július 21. 8 órai hatályba lépésétől az  országos 
népszavazás kezdeményezésére jogosultak – azaz a  választópolgári kezdeményezésnek a  népszavazás 
kezdeményezéséről, az  európai polgári kezdeményezésről, valamint a  népszavazási eljárásról szóló 2013. évi 
CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. § (1) bekezdése szerinti szervezői, a Kormány és a köztársasági elnök – 
számára ismételten megnyílt a lehetőség országos népszavazás kezdeményezésére.

 [4] A Kormány 2021. július 21-én megtartott ülésén, a  2447/2021. számú határozatában (a  továbbiakban: 
Kormányhatározat) úgy döntött, hogy az Alaptörvény 8. cikk (1) bekezdésében biztosított jogköre alapján országos 
népszavazást kezdeményez öt kérdésben.

 [5] A Kormányhatározatban a  Kormány az  igazságügyi minisztert hívta fel, hogy nevében a  kérdéseket hitelesítés 
céljából benyújtsa a  Nemzeti Választási Bizottsághoz. E  felhatalmazás alapján, az  Nsztv. 5.  §-ában foglaltakra 
hivatkozva, Dr. Varga Judit igazságügyi miniszter a Kormány nevében 2021. július 21-én öt népszavazásra javasolt 
kérdést nyújtott be a Bizottsághoz.
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 [6] A benyújtásról szóló jognyilatkozatot és a Kormányhatározatot az  Igazságügyi Minisztertől kapott meghatalmazás 
alapján dr. Salgó László Péter jogszabály-előkészítés összehangolásáért és közjogi jogalkotásért felelős helyettes 
államtitkár kézbesítette 2021. július 21-én 8 óra 34 perckor.

II.

[A népszavazásra javasolt kérdés hitelesítésének feltételei]
 [7] Az Nsztv. 11.  § (1)  bekezdése szerint a  Nemzeti Választási Bizottság a  kérdést akkor hitelesíti, 

ha az az Alaptörvényben, valamint az Nsztv.-ben a kérdéssel szemben támasztott követelményeknek megfelel.
 [8] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a  kérdés az  Alaptörvényben, valamint az  Nsztv.-ben 

megfogalmazott követelményeknek megfelel.

III.

[A határozat indokolásának összegzése]
 [9] A fent leírtak alapján a Nemzeti Választási Bizottság az Nsztv. 11. §-ában foglalt hatáskörében eljárva a Magyarország 

Kormánya által kezdeményezett országos népszavazásra javasolt kérdést hitelesíti.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]
 [10] A határozat az Nsztv. 5. §-án, a 11. §-án, a Rendelet 1. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Nsztv. 29. §-ának 

(1)  bekezdésén és a  választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 223–225.  §-án, az  illetékekről szóló 
tájékoztatás az  illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37.  § (1)  bekezdésén, valamint a  62.  § (1)  bekezdés 
s) pontján alapul.

Budapest, 2021. július 30.

  Dr. Téglási András s. k.,
  a Nemzeti Választási Bizottság  
  elnöke
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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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