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II. Törvények

2021. évi CII. törvény
a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról*

1. §  A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 5/A.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„5/A. § Ez a törvény 2022. január 1-jén hatályát veszti.”

2. §  A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 4/A.  §-ában az  „a 2021. évi őszi 
országgyűlési ülésszak első ülésnapját követő 15. napot megelőzően” szövegrész helyébe az  „e törvény 
hatályvesztését megelőzően” szöveg lép.

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

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

2021. évi CIII. törvény
a felsőoktatási intézmények versenyképes működését elősegítő szabályokról, valamint egyes 
vagyongazdálkodási, kormányzati igazgatási és büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról**

1. Egyes állami tulajdonban álló ingatlanoknak a Szent Jánosról Elnevezett Jeruzsálemi Ispotályos 
Lovagrend Magyar Tagozatának történő ingyenes tulajdonba adásáról

1. § (1) A  nemzeti vagyonról szóló 2011.  évi CXCVI.  törvény (a  továbbiakban: Nvtv.) 13.  § (3)  bekezdése és az  állami 
vagyonról szóló 2007.  évi CVI.  törvény 36.  § (1)  bekezdése alapján a  Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában lévő, 
az  ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest IX.  kerület, belterület 36844/0/A/1 helyrajzi számú, természetben 
Budapest IX.  kerület, Kinizsi utca 22. szám alatti és a  Budapest XI.  kerület, belterület 3450/0/A/4 helyrajzi számú, 
természetben Budapest XI. kerület, Bartók Béla út 132. szám alatti ingatlanok (a  továbbiakban együtt: ingatlanok) 
ingyenesen – nevelési-oktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális és 
sporttevékenységének ellátása érdekében – a Szent Jánosról Elnevezett Jeruzsálemi Ispotályos Lovagrend Magyar 
Tagozata (a továbbiakban: Johannita Rend Magyar Tagozata) tulajdonába kerülnek.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy a Johannita Rend Magyar Tagozata az ingatlanokat terhelő 
kötelezettségeket a (3) bekezdés szerinti szerződés alapján teljeskörűen átvállalja.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést 
a  magyar állam nevében a  tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg. A  szerződésben az  ingatlanok forgalmi 
értékeként a tulajdonosi joggyakorló által megállapított értéket kell megjelölni.

 (4) Az  ingatlanok tulajdonjogát a  Johannita Rend Magyar Tagozata –  ide nem értve az  ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzett terheket, valamint az  Nvtv. 13.  § (5)  bekezdése szerinti elidegenítési tilalmat  – per-, teher- és 
igénymentesen szerzi meg.

 (5) Az  (1)  bekezdés alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az  az általános forgalmi adóról szóló 
2007. évi CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

 * A törvényt az Országgyűlés a 2021. szeptember 27-i ülésnapján fogadta el.
** A törvényt az Országgyűlés a 2021. szeptember 27-i ülésnapján fogadta el.
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2. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok felsőoktatási közfeladataihoz 
kapcsolódó hosszú távú minőségi és teljesítményelvű finanszírozásáról

2. § (1) Az  Országgyűlés felhatalmazza a  felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök tekintetében oktatásért 
felelős minisztert (a  továbbiakban: miniszter), hogy az  állam nevében az  e  törvényben meghatározottak szerint 
pénzügyi kötelezettséget vállaljon a  felsőoktatási közfeladatot felsőoktatási intézmény útján ellátó közfeladatot 
ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal (a  továbbiakban: alapítvány) a  közfeladatot ellátó közérdekű 
vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021.  évi IX.  törvény (a  továbbiakban: KEKVA tv.) 20.  § (1)  bekezdése alapján 
megkötött keretmegállapodásban és közfeladat-finanszírozási szerződésben foglaltak teljesítése érdekében, 
a 2022–2026. évekre vonatkozóan.

 (2) A  közfeladat-finanszírozási szerződés megkötésekor a  miniszter a  2022–2026 közötti  évekre az  1.  mellékletben 
foglalt összegek erejéig a közfeladat-finanszírozási szerződés időtartamára vállalhat éven túli kötelezettséget.

3. § (1) Az 1. melléklet szerinti finanszírozás magában foglalja az alapítvány és az általa fenntartott felsőoktatási intézmény 
közfeladatainak finanszírozását, ennek keretében különösen
a) a fenntartó alapítvány alapító, tulajdonosi, fenntartói jogainak gyakorlása, működési feltételeinek biztosítása;
b) a fenntartott egyetem útján ellátott felsőoktatási tevékenység, felsőoktatási intézmény képzési 

tevékenységhez kapcsolódó oktatás
finanszírozását.

 (2) A  miniszter az  alapítvánnyal kötött keretmegállapodásban, valamint a  közfeladat-finanszírozási szerződésben 
foglalt elveknek megfelelően az  1.  mellékletben foglalt összegtől az  adott alapítvány tekintetében eltérhet, de 
az eltérés eredményeként a kötelezettségvállalás mértéke az 1. melléklet szerinti az egyes alapítványok tekintetében 
meghatározott összegek kumulált értékét nem haladhatja meg, ha a 2. § (1) bekezdésében meghatározott időszakra 
megkötött közfeladat-finanszírozási szerződésben meghatározott képzések száma, az  állam által megrendelt 
képzési kapacitás mértéke nem növekedik.

 (3) Az  alapítvány egyéb, a  KEKVA tv. 1.  mellékletében meghatározott közfeladatai ellátásának biztosítása 
az  1.  mellékletben foglaltakat meghaladóan is a  közfeladat-finanszírozási szerződésben meghatározottak szerint 
biztosítható.

 (4) Az alapítvány, vagy az általa fenntartott intézmények részére közfeladat-finanszírozási szerződésen kívül támogatás 
is biztosítható a KEKVA tv.-ben foglaltak szerint.

4. § (1) A felsőoktatási tevékenység minőségi és teljesítményelvű finanszírozásában meg kell különböztetni
a) az oktatási tevékenységért biztosított alap-,
b) a kutatási és fejlesztési tevékenységért biztosított minőségi,
c) az infrastruktúra,
d) a kiemelt felsőoktatási ágazati célokhoz kapcsolódó, valamint
e) az egyedi feladatokhoz kapcsolódó
támogatást, valamint hallgatói juttatásokat.

 (2) Az egyes támogatásokon belül, így különösen az alaptámogatásban és a minőségi támogatásban bázis, kiegészítő 
és teljesítménytámogatást kell elkülöníteni.

 (3) Az alaptámogatás alapja az állami (rész)ösztöndíjas hallgatói létszám, a minőségi támogatás alapja a minősítéssel 
rendelkező oktatói és kutatói létszám, az  infrastruktúra-támogatás alapja a  felsőoktatáshoz kapcsolódó 
hasznos beépített ingatlan négyzetmétere. A  kiemelt felsőoktatási ágazati célokhoz kapcsolódó támogatás 
alapja a  nemzetköziesítés, tehetséggondozás, sport és társadalmi felzárkóztatás, valamint  további egyedi célok 
megvalósítása.

 (4) Az  adott  évre vonatkozó finanszírozás elszámolt összege a  (3)  bekezdésben foglaltaktól, továbbá a  közfeladat-
finanszírozási szerződésben foglalt
a) teljesítményindikátorok teljesülésétől,
b) nemzetközi felsőoktatási rangsorokban elért eredménytől, valamint
c) valorizációtól
függ.
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3. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 7. §, valamint a 6. alcím 2021. november 1-jén lép hatályba.
 (3) A 13. alcím 2026. január 1-jén lép hatályba.

6. §  A 2. alcím és az 1. melléklet 2021. december 31-én hatályát veszti.

7. § (1) A 6. alcím a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/80/EK tanácsi irányelvnek 
való megfelelést szolgálja.

 (2) A  6. alcím a  bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok 
megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 4. és 8. cikkének való megfelelést szolgálja.

4. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 
módosítása

8. §  A tisztességtelen piaci magatartás és a  versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996.  évi LVII.  törvény a  következő 
25/B. §-sal egészül ki:
„25/B.  § (1) A  24.  §-tól eltérően, nem kell bejelenteni a  Gazdasági Versenyhivatalnak azt az  összefonódást, amely 
révén közvetlenül vagy közvetetten többségi állami tulajdonban lévő kockázati tőkealap az Európai Bizottság által 
a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánított állami támogatással megvalósuló tőkebefektetése következtében 
közös irányítási jogokat szerez egy vállalkozásban, amelynek előző évi nettó árbevétele nem érte el az egymilliárd 
forintot.
(2) Az (1) bekezdés szerinti összefonódás végrehajtásáról az irányításszerző tőkealap a végrehajtás időpontját követő 
30 napon belül tájékoztatja a Gazdasági Versenyhivatalt.”

9. §  A tisztességtelen piaci magatartás és a  versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996.  évi LVII.  törvény „Átmeneti 
rendelkezések” alcíme a következő 95/I. §-sal egészül ki:
„95/I.  § E törvénynek a  felsőoktatási intézmények versenyképes működését elősegítő szabályokról, valamint 
egyes vagyongazdálkodási, kormányzati igazgatási és büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 
2021. évi CIII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv5.) megállapított 25/B. §-át a Módtv5. hatálybalépését megelőzően 
létrejött, de még végre nem hajtott összefonódásokra is alkalmazni kell.”

5. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosítása

10. §  Hatályát veszti a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 4. § (3) bekezdése.

6. A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló  
2005. évi CXXXV. törvény módosítása

11. §  A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az  állami kárenyhítésről szóló 2005.  évi CXXXV.  törvény 10.  §-a 
a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A támogatásokkal kapcsolatos eljárásokban jogutódlásnak nincs helye.”

12. §  A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az  állami kárenyhítésről szóló 2005.  évi CXXXV.  törvény 15.  § 
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  áldozat köteles a  támogatást egy összegben, a  visszafizetésre kötelező végleges vagy jogerős határozat 
kézhezvételétől számított 30 napon belül a  felülről nyitott, e  törvény alapján fennálló fizetési kötelezettségének 
teljesítésére szolgáló célelőirányzat (a továbbiakban: célelőirányzat) javára megfizetni.”
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13. §  A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az  állami kárenyhítésről szóló 2005.  évi CXXXV.  törvény 43.  § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az áldozatsegítő szolgálat abban az esetben, ha munkája során kiskorú veszélyeztetettségéről szerez tudomást, 
haladéktalanul jelzi azt a kiskorú tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatnak. A kiskorút 
súlyosan veszélyeztető ok fennállása esetén az  áldozatsegítő szolgálat a  jelzéssel egyidejűleg hatósági eljárást 
kezdeményez. Ha az  áldozatsegítő szolgálat hozzátartozók közötti erőszak veszélyét észleli, köteles jelzést tenni 
a családvédelmi koordinációért felelős szervnek.”

14. § (1) A  bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az  állami kárenyhítésről szóló 2005.  évi CXXXV.  törvény 43/A.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  általános nyomozó hatóság a  szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmény [1978.  évi IV.  törvény 
137.  § 17.  pontja, illetve Btk. 459.  § (1)  bekezdés 26.  pontja], a  megrontás [1978.  évi IV.  törvény 201–202/A.  §), 
a  szexuális visszaélés (Btk. 198. §), a kerítés (1978. évi IV.  törvény 207. §, illetve Btk. 200. §), az üzletszerű kéjelgés 
elősegítése [1978.  évi IV.  törvény 205.  § (3)  bekezdés a)  pontja], a  gyermekprostitúció kihasználása (Btk. 203.  §), 
a  zaklatás (1978.  évi IV.  törvény 176/A.  §, illetve Btk. 222.  §), a  kifosztás (1978.  évi IV.  törvény 322.  §, illetve 
Btk.  366.  §), a  szabálysértési értékre elkövetett lopás [1978.  évi IV.  törvény 316.  § (2)  bekezdés második fordulata, 
illetve Btk. 370.  § (2)  bekezdés b)  pontja] vagy a  kisebb értékre elkövetett lopás bűncselekmény [1978.  évi 
IV.  törvény 316.  § (2)  bekezdés első fordulata, illetve Btk. 370.  § (2)  bekezdés a)  pontja] sértettjét – ha a  sértett 
a  feljelentést személyesen teszi meg, akkor a  feljelentés megtételekor, egyébként a  sértett első tanúkénti 
kihallgatásakor – tájékoztatja
a) az áldozatsegítő szolgálatokról,
b) arról, hogy támogatásra lehet jogosult, és
c) arról, hogy amennyiben a tájékoztatás közlésekor ezt nem ellenzi, a 10. § (3) bekezdés a) és b) pontjában, valamint 
a  11.  § (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott adatait, valamint az  általa a  büntetőeljárás során megadott 
elérhetőségeit a közvetlen kapcsolatfelvétel céljából továbbítja az áldozatsegítő szolgálat részére.”

 (2) A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 43/A. § (3) és 
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A tájékoztatás megtörténtét, valamint az érintett adattovábbítást megtiltó nyilatkozatát írásba kell foglalni.
(4) Ha a  sértett az  adattovábbítást nem tiltja meg, az  általános nyomozó hatóság az  érintett (1)  bekezdés 
c) pontjában meghatározott adatait,
a) ha az (1) bekezdés szerinti tájékoztatásra a sértett tanúkénti kihallgatásakor kerül sor, a kihallgatást követően,
b) ha az (1) bekezdés szerinti tájékoztatásra a feljelentés megtételekor kerül sor, a nyomozás elrendelését követően
lehetőség szerint azonnal, de legfeljebb két munkanapon belül az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott információátadási szolgáltatás útján 
továbbítja az áldozatsegítő szolgálat részére.”

15. §  A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény
a) 15. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „3” szövegrész helyébe az „5” szöveg,
b) 35. § (1) bekezdésében az „a kérelem beérkezését” szövegrész helyébe az „az igazolás beérkezését” szöveg,
c) 47. § (2) bekezdésében a „8.” szövegrész helyébe a „4., 8.” szöveg
lép.

7. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény módosítása

16. §  A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.  évi CLXXXI.  törvény 6.  §-a a  következő 
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Nem kell alkalmazni az  (1)  bekezdés b)–e)  pontját a  2000 fő vagy ez  alatti lakosságszámú települések 
polgármestere tekintetében a Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás esetén.”

17. §  A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.  évi CLXXXI.  törvény a  következő 20.  §-sal 
egészül ki:
„20.  § E törvénynek a  felsőoktatási intézmények versenyképes működését elősegítő szabályokról, valamint 
egyes vagyongazdálkodási, kormányzati igazgatási és büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 
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2021. évi CIII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv2.) megállapított 6. § (1a) bekezdését a Módtv2. hatálybalépésekor 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

8. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

18. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  (1)  bekezdés b)–e)  pontját nem kell alkalmazni a  2000 fő vagy ez  alatti lakosságszámú települések 
polgármestere tekintetében a Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás esetén.”

19. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 79. § (4a) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A kincstár fizetési számlát vezet)
„f ) a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány tulajdonában álló, illetve a  közfeladatot ellátó 
vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság 
megbízása esetén a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány tulajdonában álló, illetve a közfeladatot 
ellátó vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény tulajdonában álló nonprofit gazdasági 
társaság számára.”

20. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 73. alcíme a következő 111/I. §-sal egészül ki:
„111/I.  § E törvénynek a  felsőoktatási intézmények versenyképes működését elősegítő szabályokról, 
valamint egyes vagyongazdálkodási, kormányzati igazgatási és büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról 
szóló 2021.  évi  CIII.  törvénnyel (a  továbbiakban: Módtv2.) megállapított 48/B.  § (4)  bekezdését a  Módtv2. 
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

21. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (4a) bekezdésében a „közfeladatok változásával” szövegrész 
helyébe a „közfeladatok változásával, illetve a közfeladat ellátásának módjával, annak helyével, vagy a közfeladatot 
ellátó személyében bekövetkező változásával” szöveg lép.

9. A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 
2011. évi CCII. törvény módosítása

22. §  A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 
2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

10. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosítása

23. § (1) A  büntetőeljárásról szóló 2017.  évi XC.  törvény 10.  § (1)  bekezdés 7.  pont e)  alpontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában
jogi képviselő: az ügyvéd és az ügyvédi iroda, ha)
„e) ügygondnokként,”
(jár el;)

 (2) A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 10. § (1) bekezdés 7. pontja a következő f ) alponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában
jogi képviselő: az ügyvéd és az ügyvédi iroda, ha)
„f ) a magánvádló képviseletében”
(jár el;)

24. §  A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény a következő 769/A. §-sal egészül ki:
„769/A.  § (1) Ha a  sértett a  feljelentésében vagy a  személyes meghallgatás megkezdéséig úgy nyilatkozik, hogy 
a  kibékítés megkísérlését nem kívánja, és a  személyes meghallgatáson való jelenlétről lemond, a  személyes 
meghallgatáson a  feljelentő helyébe jogi képviselő léphet. A  768.  § (2)  bekezdésében foglalt esetben a  sértett 
a (6) bekezdésben foglalt szabályok szerint mondhat le a személyes meghallgatáson való jelenlét jogáról.
(2) Ha a  sértett az  (1)  bekezdés szerinti nyilatkozatot tett, a  magánvádas eljárásban a  nyilatkozattételt követően 
a sértett helyett a jogi képviselője jár el.
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(3) Ha a sértett a személyes meghallgatás megkezdéséig az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot tett, és a személyes 
meghallgatáson jogi képviselő megjelenéséről nem gondoskodik, úgy kell tekinteni, hogy a  feljelentését 
visszavonta. A sértettet erre az idézésben figyelmeztetni kell.
(4) Ha a sértett az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot tett, a személyes meghallgatáson a sértett jogi képviselőjének 
jelenléte kötelező. Ebben az  esetben a  768.  § (3) és (3a)  bekezdése a  jogi képviselő tekintetében alkalmazandó. 
A bíróság erre a jogi képviselőt az idézésben figyelmezteti.
(5) Ha a  sértett az  (1)  bekezdés szerinti nyilatkozatot tett, és a  személyes meghallgatáson megjelenik, vagy úgy 
nyilatkozik, hogy a  személyes meghallgatáson jelen kíván lenni, a  továbbiakban a  sértett jelenléte az  eljárásban 
kötelező, és utóbb az eljárás során a jelenlétről ismételten nem mondhat le.
(6) Ha a  feljelentett a  személyes meghallgatás megkezdéséig úgy nyilatkozik, hogy kibékítés megkísérlését nem 
kívánja, a 430–431. §-ban foglaltak értelemszerű alkalmazásával a személyes meghallgatáson való jelenlét jogáról 
lemondhat.
(7) Ha a  sértett, illetve a  feljelentett úgy nyilatkozott, hogy a  kibékítés megkísérlését nem kívánja, a  bíróság 
a kibékítést annak megkísérlése nélkül eredménytelennek tekinti. Ha a sértett és a  feljelentett is úgy nyilatkozott, 
hogy a  kibékítés megkísérlését nem kívánja, és a  tárgyalás megtartásának nincs akadálya, a  bíróság a  tárgyalást 
nyomban megtarthatja.
(8) Nem akadálya a viszonvád emelésének, ha a magánvádló a személyes meghallgatáson nincs jelen személyesen. 
Ebben az esetben a bíróság a magánvádló vádlottként történő meghallgatását mellőzi.”

25. §  A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 773. §-a a következő (2a)–(2f ) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  magánvádló helyébe a  tárgyaláson jogi képviselő léphet, ha a  magánvádló úgy nyilatkozik, hogy 
a  tárgyaláson személyesen nem kíván jelen lenni. Ha a  magánvádló helyébe jogi képviselő lépett, a  magánvádas 
eljárásban a nyilatkozattételt követően a magánvádló helyett a jogi képviselője jár el.
(2b) Viszonvád esetén a  magánvádló, korábbi nyilatkozataitól függetlenül, a  tárgyaláson való jelenlétről 
a 430–431. §-ban foglalt szabályok szerint mondhat le.
(2c) A  bíróság a  tárgyaláson való jelenlétről lemondott magánvádlót a  tárgyaláson való jelenlétre kötelezheti, 
ha bizonyítási cselekmény lefolytatása vagy szakértő meghallgatása érdekében szükséges.
(2d) Ha a magánvádló a tárgyaláson való jelenlétről lemondott, és a tárgyaláson jogi képviselő megjelenéséről nem 
gondoskodik, úgy kell tekinteni, hogy a vádat ejtette. A magánvádlót erre az idézésben figyelmeztetni kell.
(2e) A  (2a)  bekezdés esetén a  tárgyaláson a  magánvádló jogi képviselőjének jelenléte kötelező, és az  (5) és 
(6) bekezdés a jogi képviselő tekintetében alkalmazandó. A bíróság erre a jogi képviselőt az idézésben figyelmezteti.
(2f ) Ha a tárgyaláson való jelenlétről lemondott magánvádló a tárgyaláson megjelenik vagy úgy nyilatkozik, hogy 
a tárgyaláson jelen kíván lenni, a továbbiakban a magánvádló jelenléte a tárgyaláson kötelező, és utóbb tárgyaláson 
való jelenlétről ismételten nem mondhat le.”

26. § (1) A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 779. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A másodfokú bíróság a magánvádlót a tárgyalásra idézi, és ha a magánvádlónak van képviselője, őt a bíróság 
értesíti. Ha a  magánvádló a  tárgyaláson való jelenlétről lemondott, a  bíróság a  tárgyalásra a  magánvádló jogi 
képviselőjét idézi.”

 (2) A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 779. §-a a következő (1c) és (1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1c) Ha a  773.  § (2e)  bekezdésére tekintettel a  tárgyaláson a  magánvádló jogi képviselőjének jelenléte kötelező, 
az (1a) és (1b) bekezdés a  jogi képviselő tekintetében alkalmazandó. A bíróság erre a  jogi képviselőt az  idézésben 
figyelmezteti.
(1d) Ha a magánvádló a tárgyaláson való jelenlétről lemondott, és a tárgyaláson jogi képviselő megjelenéséről nem 
gondoskodik, úgy kell tekinteni, hogy a  fellebbezést visszavonta. A magánvádlót erre az  idézésben figyelmeztetni 
kell.”

27. §  A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 780. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  harmadfokú bíróság a  magánvádlót a  nyilvános ülésre idézi, és ha a  magánvádlónak van képviselője, őt 
a  bíróság értesíti. Ha a  magánvádló a  nyilvános ülésen való jelenlétről lemondott, a  bíróság a  nyilvános ülésre 
a magánvádló jogi képviselőjét idézi.”
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28. §  A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény
a) 765. § (1) bekezdésében a „kéri” szövegrész helyébe az „indítványozza” szöveg,
b) 768.  § (1)  bekezdésében az  „amelyen a” szövegrész helyébe az  „amelyen törvény eltérő rendelkezése 

hiányában a” szöveg,
c) 769.  § (1)  bekezdésében a  „követően megkísérli” szövegrész helyébe a  „követően – a  769/A.  § 

(7) bekezdésében foglalt kivétellel – megkísérli” szöveg,
d) 769.  § (4)  bekezdésében a „bíróság a” szövegrész helyébe a „bíróság – a  769/A.  § (8)  bekezdésében foglalt 

kivétellel – a” szöveg,
e) 773.  § (2)  bekezdésében a „jelenléte kötelező” szövegrész helyébe a „jelenléte – a  (2a)  bekezdésben foglalt 

kivétellel – kötelező” szöveg,
f ) 773.  § (3)  bekezdésében a  „tárgyalásról értesíti” szövegrész helyébe a  „tárgyalásról – ha jelenléte 

a (2e) bekezdés értelmében nem kötelező – értesíti” szöveg,
g) 786. § (4) bekezdés b) pontjában a „kérheti” szövegrész helyébe az „indítványozhatja” szöveg és
h) 786. § (4) bekezdés c) pontjában a „kérelme” szövegrész helyébe az „indítványa” szöveg
lép.

11. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása

29. § (1) A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 78. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  kormányzati igazgatási szerv a  kormányzati szolgálati jogviszony létesítéséről és megszűnéséről 
a (6) bekezdésben meghatározott módon tájékoztatja az MKK kijelölt szervét.”

 (2) A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 78. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  MKK kijelölt szerve a  tagnyilvántartási adatok körében az  MKK 77.  § (3)  bekezdésében meghatározott 
feladatainak ellátása céljából kezeli a 3. melléklet szerinti közszolgálati alapnyilvántartás adatköréből a 3. melléklet 
I/A. 1–4., 9–11., I/B. 1–2., II.1., III.1., V.7.  pontjában és kizárólag a  korábban fennálló kormányzati szolgálati és 
közszolgálati jogviszony tekintetében a  3.  melléklet III.6., a  IV.1., az  V.1–2., 5. és 8.  pontjában foglalt, valamint 
a tagsági viszonyból eredő jogokkal és kötelezettségekkel összefüggésben keletkezett adatokat. Az MKK által kezelt 
adatokat a kormányzati igazgatási szerv a (6) bekezdésben meghatározott módon adja át az MKK részére. A kezelt 
adatokat a tagsági viszony megszűnését követő öt év elteltével törölni kell.”

 (3) A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 78. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az (1) és a (4) bekezdésben meghatározott adatokról és az azokban bekövetkezett változásokról a kormányzati 
igazgatási szerv minden hónap ötödik napjáig, a  Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 
törvényben meghatározott informatikai rendszer útján – a  Kormány rendeletében meghatározott rendben  – 
közvetlenül nyújt adatszolgáltatást az MKK részére.
(6) Az  MKK tagnyilvántartásában a  kormánytisztviselő kezelt adatait az  (5)  bekezdés szerinti informatikai 
rendszerben képzett és az  (5)  bekezdés szerinti informatikai rendszerből átadott technikai azonosítóval kell 
azonosítani.”

30. §  A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény
a) 27.  § (2)  bekezdésében a „Program kivételével” szövegrész helyébe a „Program, valamint a  Belügyi Alapok 

2021–2027 (Belső Biztonsági Alap, Határigazgatási és Vízumpolitikai Eszköz és a Menekültügyi, Migrációs és 
Integrációs Alap) programjai kivételével” szöveg,

b) 182.  § (3)  bekezdésében a  „Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Birtokpolitikai Tanácsának elnökére vagy 
tagjaira” szövegrész helyébe a „Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Birtokpolitikai Tanácsának elnökére vagy 
tagjaira és a  START Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatóságának 
vagy felügyelőbizottságának tagjaira” szöveg

lép.
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12. A 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenés sikeres megvalósításához,  
továbbá egyes nemzetközi nagyeseményekhez kapcsolódó rendelkezésekről szóló  
2019. évi XIV. törvény módosítása

31. §  A 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenés sikeres megvalósításához, továbbá egyes nemzetközi 
nagyeseményekhez kapcsolódó rendelkezésekről szóló 2019.  évi XIV.  törvény 9.  §-a a  következő (4)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(4) Az  állami tulajdonban álló, Budapest IX. kerület, belterület 38295/2 és 38295/4 helyrajzi számú ingatlanokat 
(a  továbbiakban együtt: Ingatlanok) „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanként kell nyilvántartásba 
venni a  területnek multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnokként történő későbbi használata céljából. 
A  művelés alól kivett terület elnevezése változásának átvezetésére irányuló eljárást a  BMSK Beruházási, Műszaki 
Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság kérelmére az  ingatlanügyi 
hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala folytatja le. A  művelés alól kivett terület elnevezése 
változásának ingatlan-nyilvántartási átvezetésére irányuló kérelemben kizárólag e  törvénynek a  művelés alól 
kivett terület elnevezése változását, valamint az  Ingatlanok helyrajzi számát tartalmazó rendelkezésére kell 
hivatkozni,  további dokumentum benyújtása nem szükséges. Az  ingatlanügyi hatóság ügyintézési határideje 
15 nap.”

13. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről 
szóló 2020. évi LVIII. törvény módosítása

32. §  Nem lép hatályba a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről 
szóló 2020. évi LVIII. törvény 333. §-a, 335. §-a és 337. § c) pontja.

14. A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosítása

33. §  A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény
a) 53/A. § (2) bekezdésében a „készfizető kezesség” szövegrész helyébe a „kezesség” szöveg,
b) 53/A. § (3) bekezdésében a „készfizető kezességet” szövegrész helyébe a „kezességet” szöveg,
c) 53/A. § (4) bekezdésében a „készfizető kezességet” szövegrész helyébe a „kezességet” szöveg,
d) 53/A. § (5) bekezdésében a „készfizető kezesi” szövegrész helyébe a „kezesi” szöveg,
e) 53/A. § (6) bekezdésében a „készfizető kezesség” szövegrész helyébe a „kezesség” szöveg
lép.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2021. évi CIII. törvényhez

A felsőoktatási közfeladatot a felsőoktatási intézmény útján ellátó közfeladatot ellátó közérdekű 
vagyonkezelő alapítványok 2022–2026 évek közötti finanszírozása (ezer forintban)

A B C D E F

1.
Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány 

megnevezése
2022 2023 2024 2025 2026

2. Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány 16 244 375 16 848 756 17 062 583 16 966 847 16 786 901

3. Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány 3 304 386 3 349 466 3 400 148 3 445 850 2 647 174

4.
Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért 
Alapítvány

54 728 095 50 362 203 50 570 956 50 715 077 51 007 001

5. Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány 5 028 480 5 039 898 5 044 050 5 071 039 5 100 104

6.
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért 
Alapítvány

24 930 516 25 040 170 25 047 991 24 813 348 24 633 234

7. Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítvány 2 930 108 2 938 504 2 938 978 2 949 682 2 947 482

8. Marek József Alapítvány 5 986 617 5 961 134 5 997 121 6 049 996 6 100 419

9. Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány 8 468 480 8 349 999 8 385 958 8 309 373 7 947 351

10.
Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért 
Alapítvány

37 587 640 38 430 863 39 000 003 39 590 655 39 734 657

11. Neumann János Egyetemért Alapítvány 4 098 958 4 175 596 4 251 714 4 333 053 4 410 196

12. Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány 6 381 999 6 514 865 6 676 384 6 864 372 6 646 814

13. Pannon Egyetemért Alapítvány 8 682 478 8 720 652 8 767 227 8 825 743 8 870 561

14. Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány 15 155 833 15 278 695 15 714 925 15 973 857 16 304 437

15. Soproni Egyetemért Alapítvány 6 132 949 6 297 639 6 441 808 6 559 261 6 742 679

16. Széchenyi István Egyetemért Alapítvány 17 743 663 18 056 688 18 375 778 18 691 896 19 003 412

17. Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány 44 293 183 44 401 513 44 769 086 46 183 581 49 501 088

18. Színház- és Filmművészetért Alapítvány 4 487 587 5 072 878 5 020 144 5 258 497 5 111 691

19. Testnevelési Egyetemért Alapítvány 6 886 779 7 382 035 7 889 639 7 377 592 7 872 254

20. Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány 1 650 719 1 650 720 1 650 720 1 650 720 650 720

21. Universitas Miskolcinensis Alapítvány 14 506 200 14 566 814 14 972 575 15 215 325 15 411 821

22. Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány 42 613 051 42 381 365 42 685 871 42 924 766 43 127 725

2. melléklet a 2021. évi CIII. törvényhez

 1. A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 
2. melléklet IV. pontja a következő 21a. alponttal egészül ki:
„21a. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett nyári vagy téli olimpiai játékokon, továbbá a  Nemzetközi 
Paralimpiai Bizottság által szervezett nyári és téli paralimpiai játékokon (a  továbbiakban együtt: olimpiai és 
paralimpiai játékok) annak a  magyar állampolgárnak, aki a  magyar nemzeti válogatott tagjaként egyéni számban 
vagy csapattagként első, második vagy harmadik helyezést ért el (a továbbiakban együtt: érmes), valamint az érmes 
felkészítésében közreműködő sportszakember részére – az  olimpiai és paralimpiai játékok  évében – Magyar 
Érdemrend és Magyar Érdemkereszt a 20. pontban meghatározott kereteken felül is adományozható.”
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 554/2021. (IX. 29.) Korm. rendelete
Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a baráti kapcsolatokról és a stratégiai 
partnerségi együttműködésről szóló szerződés kihirdetéséről

1. §  A Kormány e  rendelettel felhatalmazást ad a  Magyarország Kormánya és a  Szerb Köztársaság Kormánya között 
a  baráti kapcsolatokról és a  stratégiai partnerségi együttműködésről szóló szerződés (a  továbbiakban: Szerződés) 
kötelező hatályának elismerésére.

2. §  A Kormány a Szerződést e rendelettel kihirdeti.

3. §  A Szerződés hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. §, a 3. §, valamint az 1. melléklet a Szerződés 28. cikk 1. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) A Szerződés, a 2. §, a 3. §, valamint az 1. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter 

– annak ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

5. §  Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 554/2021. (IX. 29.) Korm. rendelethez

SZERZŐDÉS
Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a baráti kapcsolatokról és 
a stratégiai partnerségi együttműködésről

Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya (a továbbiakban együttesen: a „Felek”)
a két államot és nemzeteiket összekötő barátság tudatában,

figyelembe véve a  két ország közötti, mélyen gyökerező történelmi és kulturális kapcsolatokat, valamint szoros 
szövetségesi viszonyt,

a magyarországi szerb nemzetiség és a szerbiai magyar nemzeti kisebbség támogatásának szellemében,

kifejezve azon meggyőződésüket, hogy a  két állam közötti baráti viszony és meglévő együttműködés megfelelő 
alapot képez kétoldalú kapcsolataik kölcsönösen előnyös további fejlesztéséhez,

megerősítve elkötelezettségüket a  jelen Szerződés által megtestesített együttműködési területek tekintetében 
korábban aláírt és hatályba lépett kétoldalú dokumentumok mellett,

határozottan elkötelezvén magukat az igazságos, békés és demokratikus nemzetközi rend felépítése mellett,

az alábbiakról állapodtak meg:
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1. cikk
A Felek kinyilvánítják szándékukat a  stratégiai partnerségi együttműködés erősítésére elsősorban, de nem 
kizárólagosan, a jelen Szerződés által megtestesített területeken.

2. cikk
A Felek rendszeres párbeszédet folytatnak minden kölcsönös érdeklődésre számot tartó ügyben, továbbá egyeztetnek 
kétoldalú kapcsolataik fejlesztése és elmélyítése céljából, és ösztönzik a  kétoldalú együttműködést minden szinten 
az állami szervek és intézmények, a társadalmi és más szervezetek között, ideértve a helyi szerveket is.
–  Legmagasabb szintű politikai találkozókra, beleértve a  közös kormányzati csúcstalálkozókat, rendszeresen 

sor kerül.
–  A külügyminiszterek és a  Szerb Köztársaság európai integrációs minisztere rendszeres kapcsolatot tartanak 

fenn és figyelemmel kísérik a jelen Szerződés végrehajtásának helyzetét.
–  Más tárcák miniszterei és vezető tisztviselői rendszeres kapcsolatot tartanak fenn egymással.
–  A Felek támogatják a  parlamentek közötti kapcsolatot és a  tapasztalatcserét a  kétoldalú kapcsolatok 

fejlesztése céljából.

3. cikk
A Felek aktívan együttműködnek és, amennyiben szükséges, konzultálnak álláspontjaikról, a  nemzetközi és 
regionális szervezetekben folytatott tevékenységükről, különösen az Egyesült Nemzetek Szervezetének keretében, 
valamint egymás kölcsönös támogatásáról nemzetközi és regionális szervezetekben, bizottságokban történő 
jelölések kapcsán és azokban elfoglalt pozíciókkal kapcsolatban, a két fél szuverenitásának és területi egységének 
kölcsönös tiszteletben tartásával.

4. cikk
 (1) A  Felek készek a  nemzetközi fejlesztéspolitika területén együttműködni, törekedve arra, hogy érdekazonosság 

esetén összehangoltan lépjenek fel.
 (2) Kétoldalú nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenysége során Magyarország törekszik arra, hogy a  Szerb 

Köztársaság számára továbbra is hivatalos fejlesztési támogatást nyújtson mindaddig, amíg a  Szerb Köztársaság 
a  Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet definíciójának értelmében hivatalos fejlesztési támogatásra 
jogosult.

 (3) A  Felek készek a  nemzetközi fejlesztési együttműködés vonatkozásában fennálló jó gyakorlatok és tapasztalatok 
megosztására, hozzájárulva ezáltal nemzetközi fejlesztéspolitikai rendszereik hatékonyságának növeléséhez.

5. cikk
 (1) A  Felek együttműködésük fontos pontjának tekintik a  védelem területén folytatott együttműködést. Ennek része 

a  stratégiai konzultáció, a  közös katonai tevékenységek, az  együttműködés a  nemzetközi béke és a  regionális 
biztonság megőrzése érdekében.

 (2) A  Felek egyetértenek, hogy együttműködnek a  hadisírok és háborús emlékművek gondozásában Magyarország 
Honvédelmi Minisztériumának és a  Szerb Köztársaság Munkaügyi, Foglalkoztatási, Veterán és Szociális Ügyekért 
Felelős Minisztériumának szándéknyilatkozata alapján.

 (3) A  Felek kifejezik készségüket arra, hogy tekintettel az  új globális biztonsági kihívásokra, fejlesztik 
együttműködésüket a  terrorizmus elleni küzdelem, hibrid és kiberfenyegetések, valamint a  rendkívüli helyzetek 
kezelésének vonatkozásában.

 (4) A  Felek megerősítik együttműködési készségüket az  Egyesült Nemzetek Szervezete és – amennyiben a  harmadik 
államok európai uniós műveletekben és missziókban való részvételére vonatkozó uniós szabályozások ezt lehetővé 
teszik – az  Európai Unió szervezésében zajló, illetve létrejövő, a  globális béke és biztonság fenntartására irányuló 
nemzetközi béketámogató műveletek és missziók keretében.

 (5) A  Felek, hangsúlyozva az  országhatárok biztonságának meghatározó fontosságát, továbbra is törekednek 
a  migrációs kihívások közös kezelésére, és folytatják az  e  téren történő együttműködést. A  Felek elkötelezettek 
a  köztük hatályban lévő visszafogadási megállapodás keretében kialakult együttműködési gyakorlatok további 
elmélyítése és fenntartása iránt.

 (6) A  Felek, hangsúlyozva a  határon átnyúló együttműködés fontosságát a  természeti és ipari katasztrófák, tűz- és 
káresetek esetén, folytatják az e téren történő együttműködést.
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 (7) A  Felek bűnüldöző hatóságai törekednek az  együttműködésre a  képzések terén. Ennek keretében közös alap- és 
továbbképzéseket, szemináriumokat, elméleti, illetve gyakorlati képzéseket szervezhetnek, valamint lehetővé 
tehetik saját képzéseiken a másik Fél bűnüldöző hatóságainak – akár ingyenes – részvételét.

6. cikk
Magyarország elkötelezetten támogatja a Szerb Köztársaság európai integrációs törekvéseit, ezért a Felek vállalják 
az  európai integrációval kapcsolatos együttműködés folytatását a  Szerb Köztársaság teljes jogú európai uniós 
tagságának elérése érdekében, tekintettel a  Szerb Köztársaság és az  Európai Unió között 2014. január 21. óta 
folyamatban lévő csatlakozási tárgyalásokra, továbbá Magyarország európai uniós csatlakozási folyamata és tagként 
való működése során szerzett tapasztalataira, összhangban a Magyarország és a Szerb Köztársaság Kormánya között 
létrejött együttműködési megállapodással, amelyet 2019. április 15-én kötöttek Szabadkán az  európai integrációs 
együttműködésről.

7. cikk
 (1) A  Felek egyetértenek abban, hogy a  kohéziós politika Európai Területi Együttműködés célkitűzése keretén belül 

megvalósuló Interreg-IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program eddigi sikeres 
történetét folytatva közös cél a  jövőben is a  határtérség társadalmi-gazdasági kihívásaira adott fejlesztési 
elképzelések közös megvalósítása útján a  jószomszédi viszony fenntartása, a  stabilitás, a  biztonság és a  fejlődés 
támogatása, valamint a két állam kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődésének ösztönzése.

 (2) A Felek szorgalmazzák, hogy minél több önkormányzat váljon az Európai Területi Társulás teljes jogú tagjává. Ennek 
érdekében a  Felek törekedni fognak a  jogszabályi keretek kialakítására, lévén, hogy az  Európai Területi Társulások 
fontos építőkövei a  határon átnyúló együttműködésnek. A  jogi alap megteremtése a  Szerb Köztársaság területén 
lévő helyi önkormányzatok teljes jogú tagságához az  Európai Területi Társulásokban a  kohéziós politika stratégia 
jogi kerettel bíró irányításával kapcsolatos rendszer létrehozásának dinamikáját követi majd.

 (3) A  Felek egyetértenek abban, hogy – tekintettel az  eddigi sikerekre – folytatják a  határon átnyúló 
együttműködést a  gazdaságfejlesztés területén. A  kis- és középvállalatok megerősítése, emellett a  nagyobb 
mértékű munkahelyteremtő befektetések, nagyberuházások elősegítése érdekében támogatják a  határmenti 
gazdaságfejlesztési programok folytatását a  két államban, valamint együttműködnek azok végrehajtása során. 
A  Felek elismeréssel fogadják, hogy a  határon átnyúló együttműködés folytatása mellett további célkitűzés 
a  Magyarország által a  nyugat-balkáni térség fejlesztését szolgáló Nyugat-Balkán Intézményfejlesztési Alap 
létrehozása.

8. cikk
 (1) A  Felek támogatják kölcsönös előnyökön alapuló gazdasági kapcsolataik továbbfejlesztését. A  Felek egyetértenek 

abban, hogy a kétoldalú áruforgalom növelése, valamint a beruházási tevekénységek ösztönzése közös érdek.
 (2) A  Felek támogatják a  Magyarország és a  Szerb Köztársaság Vegyes Bizottságának tevékenységét, amely 

a  Magyarország Kormánya és Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa közötti Gazdasági Együttműködési 
Megállapodás 4. cikke szerint jött létre.

 (3) A  Felek különös figyelmet szentelnek a  két állam kis- és közepes méretű vállalkozásainak nagyobb mértékű 
bevonására a kétoldalú gazdasági kapcsolatokba.

 (4) A  Felek elősegítik a  kedvező gazdasági, pénzügyi és jogi feltételek fokozatos megteremtését gazdasági 
tevékenységekhez, beleértve a  kölcsönös tőkebefektetések ösztönzését és védelmét, az  áruk, a  szolgáltatások, 
a munkaerő és a tőke áramlását érintő feltételeket.

 (5) A  Felek szorgalmazzák a  tapasztalatcserét a  gazdasági és regionális fejlesztés terén, közös gazdasági és üzleti 
események megvalósulását, úgymint fórumokat, szemináriumokat, szimpóziumokat, konferenciákat, vásárokat és 
kiállításokat, illetve bátorítják az azokon való részvételt.

9. cikk
 (1) A  Felek folyamatos egyeztetéseket folytatnak infrastrukturális kapcsolataik továbbfejlesztése érdekében. A  Felek 

szorgalmazzák a  vasúti, közúti és vízi közlekedési kapcsolatok és a  határátkelő-hálózat fejlesztését célzó közös 
együttműködési programok megvalósítását. Megerősítik továbbá azon szándékukat, hogy együttműködnek 
a  szükséges fejlesztések előkészítésében, megvalósításában, valamint a  közlekedési infrastruktúra fejlesztéséhez 
szükséges intézkedések végrehajtásában. A  Felek vállalják továbbá, hogy közösen mozdítják elő a  további 
előkészítési és a kivitelezési munkálatokhoz szükséges pénzügyi eszközök beazonosítását.
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 (2) A  Felek megállapodnak abban, hogy rendszeresen vizsgálják a  magyar–szerb határszakaszt érintő közlekedési 
fejlesztésekre vonatkozó lehetőségeket. Meghatározzák továbbá az  elsőbbséget élvező közúti és kerékpáros 
kapcsolatokat, illetve határátkelőhelyeket, valamint megvizsgálják ezek európai uniós forrásból történő 
támogatásának lehetőségét.

 (3) A  Magyarország és a  Szerb Köztársaság infrastruktúra-fejlesztés területén való együttműködésének erősítése 
jegyében a Felek megkülönböztetett jelentőséget tulajdonítanak a két állam kormánya között 2018. február 9-én, 
Budapesten aláírt gazdasági és technikai együttműködési Megállapodásnak. A  Felek kiemelt figyelmet fordítanak 
a Budapest–Belgrád és a Szeged–Szabadka / Baja–Szabadka vasútvonalak felújítására és kiépítésére.

10. cikk
 (1) A  Felek elkötelezik magukat, hogy tiszteletben tartják az  emberi jogok és a  kisebbségi jogok védelméről szóló 

nemzetközi szerződésekben foglalt elveket és rendelkezéseket, különösen a  Magyar Köztársaság és Szerbia és 
Montenegró között a  Magyar Köztársaságban élő szerb kisebbség és a  Szerbia és Montenegróban élő magyar 
kisebbség jogainak védelméről szóló, 2003. október 21-én, Budapesten aláírt Egyezmény rendelkezéseire. 
A  Felek egyetértenek abban, hogy az  Egyezmény végrehajtását figyelemmel kísérő Kormányközi Kisebbségi 
Vegyes Bizottság a  kétoldalú kisebbségvédelmi együttműködés rendszerének fontos fóruma. A  Felek támogatják 
a  Kisebbségi Vegyes Bizottság tevékenységét, annak éves rendszerességgel történő összehívását, és elősegítik 
a Bizottság által elfogadott jegyzőkönyvek végrehajtását.

 (2) A  Felek elkötelezettek a  Magyarországon élő szerb nemzetiség és a  Szerb Köztársaságban élő magyar nemzeti 
kisebbség jogainak biztosítása iránt, biztosítják a  kisebbségi önkormányzatok működését, a  közösségként való 
megmaradásukat szolgáló anyanyelvű intézményhálózat működését és fejlesztését, valamint nemzeti, kulturális és 
nyelvi identitásuk megőrzését.

 (3) A Felek a nemzeti kisebbségek anyanyelvű oktatási intézményrendszerének jelentősebb átalakítását és a kétnyelvű 
oktatást csak az illetékes nemzeti kisebbség önkormányzatának hozzájárulásával támogatják.

 (4) A Felek kiemelt infrastrukturális fejlesztéseik során a két nemzeti kisebbség igényeit figyelembe véve járnak el.
 (5) A Felek törekednek a nemzeti kisebbségek közszférában történő részvételének megvalósulására.
 (6) A Felek tiszteletben tartják a nemzeti kisebbségek által lakott területeken a lakosság etnikai összetételét, és annak 

a megváltoztatására vonatkozóan nem hoznak intézkedéseket.
 (7) A  Felek törekednek arra, hogy a  magyarországi szerb nemzetiség és a  szerbiai magyar nemzeti kisebbség jogait 

védelmezzék, és ne csökkentsék a  nemzeti kisebbségek szerzett jogait, amelyeket Magyarország Alaptörvénye, 
illetve a Szerb Köztársaság Alkotmánya, továbbá az egyéb belső jogszabályok biztosítanak.

 (8) A  közigazgatási és bírósági eljárások lefolytatása során a  Felek nagyobb figyelmet fordítanak a  hivatalos 
használatban lévő nemzeti kisebbségek nyelvein folyó eljárások folytatásának megkönnyítésére.

 (9) A  Felek a  saját belső jogrendjükkel összhangban továbbra is biztosítják a  nemzeti kisebbségek megfelelő szintű 
politikai érdekképviseletét, és szintén biztosítják, hogy a  választási jogszabályok módosítása nem csökkenti 
a nemzeti kisebbségek érdekképviseletének mértékét és hatékonyságát.

11. cikk
A Felek nagy jelentőséget tulajdonítanak az általuk korábban megkezdett történelmi megbékélési folyamatnak, és 
ezzel összhangban támogatják a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság munkáját, illetve annak lezárását.

12. cikk
 (1) A Felek kiemelt célként kezelik a Magyarország és a Szerb Köztársaság közötti határátkelők fejlesztését.
 (2) A  Felek a  Magyar–Szerb Határforgalmi Vegyes Bizottság keretében megvitatják a  Magyarország Kormánya és 

a  Szerb Köztársaság Kormánya által Horgoson 2012. január 24-én aláírt, a  közúti, a  vasúti és a  vízi határforgalom 
ellenőrzésről szóló Megállapodás módosításának szükségességét.

 (3) A  Felek célul tűzik ki a  határforgalom-ellenőrzés idejének csökkentését a  közúti forgalom (teher-, autóbusz és 
személyforgalom) esetében a közös határszakaszon, amely egyben az Európai Unió schengeni külső határa.

 (4) A Felek rendszeresen vizsgálják a vámügyi és rendőri szervek kapacitásbővítési lehetőségét, a határátkelőhelyeken 
a  nyitvatartási idők meghosszabbításának lehetőségét az  emberek és az  áruk gördülékeny határátlépésének 
biztosítása érdekében.
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13. cikk
 (1) A Felek együttműködnek az Egységes Árutovábbítási Egyezmény végrehajtásában, amelynek keretében megosztják 

egymással a fennálló jó gyakorlatokat.
 (2) A Felek megállapodnak abban, hogy vámjogszabályaik végrehajtásában illetékes hatóságaik kölcsönösen kicserélik 

egymással a vámhatáron át bonyolódó áruforgalom ellenőrzése kapcsán kialakított munkamódszereikre, valamint 
az áruforgalmat érintő jogsértő cselekmények elleni fellépésre vonatkozó információkat, tapasztalatokat.

14. cikk
 (1) A  Felek, szem előtt tartva saját államuk és az  egész régió államainak energiabiztonságának és ezzel összefüggő 

versenyképességének erősítését, szorosan együttműködnek az egymáshoz kapcsolódó energetikai infrastruktúráik 
összehangolt, a  nemzetközi és európai uniós jognak és szabványoknak megfelelő működtetésében 
és fejlesztésében. Az  együttműködést, mely elősegítheti energiarendszereik és -piacaik integrációját, 
technológiasemleges módon, az  energiatermelés, szállítás és tárolás összes elérhető lehetőségeit megvizsgálva, 
valamint az összeköttetések révén megnyíló kölcsönös előnyeik kölcsönös kiaknázásával végzik.

 (2) Külön figyelmet fordítanak az  együttműködés mechanizmusának fejlesztésére a  gázellátási zavarok elkerülése, 
illetve bekövetkezésük esetén a  hatások enyhítése céljából, összhangban az  Európai Unió joganyagával, amely 
többek között lehetővé teszi a gáztároló létesítményekhez való, határokon átnyúló hozzáférést, valamint a földgáz 
szabad áramlását a közös határkeresztező pontokon.

 (3) A  Felek elismerik a  magyar–szerb országhatáron áthaladó új földgázszállító vezeték (rendszerösszekötő) 
megvalósításának szükségességét, amely lehetőséget kínál a  szállítási útvonalak és a  beszerzési források 
diverzifikálására, és hosszú távon garantálja a fogyasztók gázellátásának biztonságát.

15. cikk
 (1) A  Felek kifejezik, hogy a  Magyarország Kormánya és a  Szerb Köztársaság Kormánya között Szabadkán,  

2019. április 15-én létrejött környezetügyi együttműködési Egyezményben, továbbá Magyarország Földművelésügyi 
Minisztériuma és a  Szerb Köztársaság Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízügyi Minisztériuma között a  magyar–
szerb élelmiszeripar közös fejlesztéséről és a  jövőbeli együttműködési prioritások meghatározásáról szóló 
2018. február 9-én, Budapesten aláírt Megállapodásban foglaltakat megerősítve továbbra is együttműködnek 
a  környezetvédelem, az  élelmiszeripar és a  mezőgazdaság terén. A  Felek megerősítik a  Szabadkán,  
2019. április 15-én, Magyarország és a  Szerb Köztársaság között az  európai integrációs együttműködés terén 
aláírt megállapodásban foglaltakat, együttműködve mindenekelőtt a  tapasztalatcsere területén az  európai 
integrációs folyamatokban, az  Európai Unió joganyagának átvételében és az  európai uniós források elosztásának 
megszervezésében, valamint az  európai strukturális és beruházási alapok hatékony felhasználási módozatainak 
előkészítésében.

 (2) Magyarország számára kiemelten fontos a  Szerb Köztársaság európai uniós integrációs folyamatának támogatása 
a  mezőgazdaság, az  élelmiszeripar, erdészet, és halászat terén a  hazai gyakorlat bemutatása és átadása által. 
Magyarország ezért minden segítséget megad a Szerb Köztársaság részére, segítendő felkészülését az európai uniós 
források felhasználására.

 (3) Továbbra is prioritás a GMO-mentes mezőgazdaság fenntartása.
 (4) A  Felek együttműködnek a  természeti erőforrások védelmében, azok fenntartható használatában, különös 

tekintettel a talajvédelemre és a biológiai sokféleségre.

16. cikk
 (1) A Felek megállapodnak abban, hogy illetékes hatóságaik és összekötő szerveik tanácsadás és tapasztalatcsere révén 

fejlesztik tovább az eredményes együttműködést a társadalombiztosítás területén.
 (2) A  Felek megosztják egymással a  gazdasági növekedés elérése és az  államadósság csökkentése terén szerzett 

tapasztalatokat, legjobb gyakorlatokat.

17. cikk
 (1) A  Felek támogatják köznevelési és kulturális intézményeik kölcsönös igényeken és érdekeken alapuló közvetlen 

együttműködését. Kiemelt figyelmet fordítanak a  szerb nyelvű oktatás biztosítására, valamint a  szerb történelem 
és kultúra megismertetésére Magyarországon, illetve a  magyar nyelvű oktatás biztosítására, a  magyar történelem 
és kultúra megismertetésére a  Szerb Köztársaságban, továbbá a  Felek közös történelme szempontjából nagy 
jelentőségű helyek értékeinek megőrzésére és azok európai közegben való értelmezésére. A  két ország közötti 
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oktatási és kulturális együttműködés adta keretek között a  Felek hangsúlyozottan támogatják olyan, humán 
területen dolgozó értelmiségiek képzését, akik nem feltétlenül tartoznak a  szerb nemzetiséghez Magyarországon 
vagy a  magyar kisebbséghez a  Szerb Köztársaságban, de alapos ismeretekkel rendelkeznek a  másik állam 
történelméről és kultúrájáról.

 (2) A  Felek továbbra is elősegítik a  területükön lévő magyar és szerb kultúrtörténeti jelentőségű műemlékek 
megőrzését és felújítását, az épített örökség dokumentálását és megóvását.

 (3) A  Felek kölcsönösen elősegítik és támogatják kulturális intézet vagy kulturális központ működését a  másik Fél 
területén. Az  ilyen kulturális intézmények létesítésének és tevékenységének szervezeti és jogi feltételeit kölcsönös 
megállapodás alapján biztosítják.

 (4) A  Felek támogatják a  kölcsönös együttműködést és kölcsönös szerepvállalást a  regionális, európai és nemzetközi 
programokban és nemzetközi szervezetek és kezdeményezések projektjeiben, valamint a  kulturális örökség 
intézményeiben, a  kortárs művészet és kreatív iparágak (Európai Unió – INTERREG IPA Határon Átnyúló 
Együttműködés Magyarország–Szerbia, Kreatív Európa 2021–2027; EU Duna Régió Stratégia (EUDSR); Közép-Európai 
Kezdeményezés (KEK), Európa Tanács (ET), UNESCO, a Duna Bizottság és más aktuális regionális program, hálózat és 
kezdeményezés) terén.

18. cikk
A Felek támogatják a  felsőoktatás és szakképzés területén létrejött aktív kapcsolatok elmélyítését. A  Felek 
törekednek együttműködésük előmozdítására közös képzések megszervezése céljából, egymás felsőoktatási 
intézményeinek bevonásával. A Felek rendszeres párbeszédet folytatnak a kétoldalú hallgatói mobilitás ösztönzése 
érdekében.

19. cikk
A Felek a Magyar Köztársaság Kormánya és Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa között 2004. szeptember 14-én, 
Belgrádban létrejött tudományos és technológiai együttműködési Megállapodás alapján fejlesztik és elmélyítik 
az  államaik közötti tudományos és technológiai együttműködést. Mindkét fél szándéka a  kétoldalú kutatói 
mobilitást támogató pályázatok jobb kihasználásának ösztönzése, valamint az uniós kutatási keretprogramokban és 
egyéb nemzetközi kutatás-fejlesztési programokban való közös részvétel elősegítése.

20. cikk
A Felek együttműködésük céljából szorgalmazzák az  érdekelt egészségügyi intézmények, egyetemek, 
kutatóközpontok, valamint a  két állam szakértői közötti közvetlen együttműködést. Ezen szándékuk keretében 
bátorítják, hogy ezek az együttműködések az azokban részt vevő szervezetek és intézmények között megkötendő 
megállapodások vagy szerződések útján valósuljanak meg.

21. cikk
 (1) A  Felek innovációs együttműködésének fókuszában az  alábbi területek állnak: környezettudatos közlekedés, 

infokommunikáció, tiszta iparpolitika, digitális ágazat, valamint mesterséges intelligencia.
 (2) A  Felek kifejezik elkötelezettségüket a  fent megjelölt területeken való együttműködés erősítése, közös üzleti 

kapcsolatok kiépítése, az üzleti és innovációs tényezők erősítése, az infrastruktúra és a humán tőke fejlesztése, közös 
tárgyalások, kutatások és fejlesztések elősegítése irányában.

22. cikk
 (1) A Felek fejlesztik konzuli kapcsolataikat.
 (2) A Felek külön szerződés alapján lehetővé teszik külképviseleteik közös használatát.

23. cikk
 (1) A  Felek minden erőfeszítést megtesznek a  kétoldalú turisztikai tevékenység fejlesztése és a  két állam közötti 

utazások és turizmus támogatása érdekében.
 (2) A Felek bátorítják az egymás önkormányzatai közötti kapcsolatok fejlesztését.

24. cikk
A Felek különböző szinteken rendszeres eszmecserét folytatnak, és támogatják a  családpolitika és demográfia 
területén történő tapasztalat- és tudáscserét.
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25. cikk
A Felek kifejezik együttműködési szándékukat a  fogyatékos emberekkel és idősekkel kapcsolatos kormányzati 
szakpolitikák és szolgáltatások kérdésére irányuló közös stratégiák kidolgozására.

26. cikk
A Felek kifejezik azon szándékukat, hogy a  sport és az  ifjúság területén történő együttműködésüket az  illetékes 
Minisztériumaikon, valamint a  sport- és ifjúsági szervezeteik és intézményeik bevonásán keresztül folytatják, 
elsődlegesen a  tapasztalatcsere ösztönzése, valamint a  sportszakemberek és -szakértők, valamint az  ifjúság 
területén kijelölt szakértők cseréjének bátorítása révén. A  Felek kifejezik együttműködési szándékukat jó 
gyakorlatok megosztására a tehetségek felismerése és támogatása érdekében.

27. cikk
 (1) Jelen Szerződés nem érinti a Felek harmadik államokkal vagy nemzetközi szervezetekkel korábban kötött, két- vagy 

többoldalú szerződéseiből eredő jogait és kötelezettségeit.
 (2) Jelen Szerződés nem befolyásolja azokat a  kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós tagságából 

fakadnak. Következésképpen jelen Szerződés rendelkezései nem idézhetők vagy értelmezhetők úgy, mint amelyek 
érvénytelenítik vagy bármilyen más módon befolyásolják Magyarországnak az  Európai Unió alapját képező 
szerződésekből származó kötelezettségeit.

28. cikk
 (1) Jelen Szerződés a  diplomáciai úton érkezett azon utolsó írásbeli értesítés kézhezvételétől számított harmincadik 

(30) napon lép hatályba, amelyben a  Felek a  jelen Szerződés hatálybalépéséhez szükséges belső jogi eljárások 
lezárulásáról értesítik egymást.

 (2) Jelen Szerződés tíz évre jön létre és további öt éves időszakokra meghosszabbodik, kivéve, ha a  Felek egyike 
azt diplomáciai úton történő írásbeli értesítés útján a  Szerződés lejárta előtt egy évvel felmondja. A  Szerződés 
megszűnése az  annak alapján megkezdett és a  Szerződés megszűnése időpontjában még folyamatban lévő 
projektekre nincs befolyással, kivéve, ha a Felek ettől eltérően állapodnak meg.

 (3) Jelen Szerződést a  Felek kölcsönös írásos hozzájárulás esetén bármikor kiegészíthetik. A  kiegészítések hatályba 
lépése a 28. cikk első bekezdésében foglalttal megegyező eljárás szerint történik.

Készült Budapesten, 2021. szeptember 8. napján, két eredeti példányban, magyar és szerb nyelven, melyek közül 
mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

 Magyarország Kormánya részéről a Szerb Köztársaság Kormánya részéről
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A Kormány 555/2021. (IX. 29.) Korm. rendelete
a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-
fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában,
a 2.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés  
6. és 27. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési 
beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1.  § (2)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni azokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek az 1. mellékletben felsorolt
a) Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének megkezdéséhez,
b) Beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési munkák megvalósításához
szükségesek.”

2. §  Az R. a következő 3/B. §-sal egészül ki:
„3/B.  § (1) Az  1.  mellékletben foglalt táblázat 16. sora szerinti beruházással érintett ingatlanok tekintetében 
a beépítés szabályait a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy
a) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: OTÉK) előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,
b) ha a  hatályos településrendezési terv vagy az  OTÉK a  beépítés (2)  bekezdésben meghatározott sajátos 
szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a  településrendezési tervet és 
az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.
(2) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 16. sora szerinti beruházással érintett ingatlanokra vonatkozó sajátos beépítési 
szabályok:
a) az elő-, oldal- és hátsókert legkisebb mérete 0 méter,
b) az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához gépjármű- és autóbusz- parkoló- 
és várakozóhelyet nem kell biztosítani.”

3. §  Az R. a következő 11. §-sal egészül ki:
„11.  § E  rendeletnek a  Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 555/2021. (IX. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr6.) megállapított 1. § (2) bekezdését, 
3/B. §-át és az 1. mellékletében foglalt táblázat 16. sorát a Módr6. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási 
hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 555/2021. (IX. 29.) Korm. rendelethez

Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 16. sora helyébe a következő sor lép:

(A B C

1. A beruházás megnevezése Kedvezményezett neve A beruházás azonosító adatai)

16.
Nyíregyháza labdarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztése és 
kapcsolódó közműfejlesztés

Beruházási Ügynökség
Nyíregyháza belterület 1390/1, 1391/1, 
1391/2, 1391/2/A, 1391/3 és 1391/4 
helyrajzi számú ingatlanok. 

A Kormány 556/2021. (IX. 29.) Korm. rendelete
a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló  
479/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5., 6. és 27. pontjában,
a 3.  § tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  A Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 479/2017. (XII. 28.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 2/A. §-sal és 2/B. §-sal egészül ki:
„2/A.  § Az  1.  mellékletben foglalt táblázat 4. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon rekreációs, kulturális, 
oktatás, művelődés, sport, egyéb közösségi szórakoztató funkciójú épület, továbbá szabadidő eltöltését szolgáló 
épület és azok kiszolgáló építményei helyezhetőek el.
2/B.  § (1) Az  1.  mellékletben foglalt táblázat 5. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a  beépítés 
szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy
a) a hatályos településrendezési terv és az  országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
253/1997.  (XII.  20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a  (2)  bekezdésben foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni,
b) ha a  hatályos településrendezési terv vagy az  OTÉK a  beépítés (2)  bekezdésben meghatározott sajátos 
szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a  településrendezési tervet és 
az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.
(2) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 5. sora szerinti ingatlan tekintetében a beépítettség megengedett legnagyobb 
mértéke 50%.”

2. §  Az R. a következő 8. §-sal egészül ki:
„8.  § E  rendeletnek a  Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése keretében megvalósuló beruházással összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
479/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 556/2021. (IX. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: 
Módr2.) megállapított 2/A. §-át, 2/B. §-át és 1. mellékletét a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazni kell.”

3. §  Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 556/2021. (IX. 29.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 479/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A

1. Ingatlan

2. Baja közigazgatási területén fekvő külterület 015/44 helyrajzi számú ingatlan

3. Balassagyarmat közigazgatási területén fekvő belterület 709/14 helyrajzi számú ingatlan

4. Berettyóújfalu közigazgatási területén fekvő belterület 72/5 helyrajzi számú ingatlan

5. Makó közigazgatási területén fekvő, belterület 10405/16 és 10405/57 helyrajzi számú ingatlanok

6. Kecskemét közigazgatási területén fekvő belterület 10208/21 helyrajzi számú ingatlan

7. Kisvárda közigazgatási területén fekvő külterület 0306/52 helyrajzi számú ingatlan

8. Körmend közigazgatási területén fekvő külterület 0286/52 és 0286/53 helyrajzi számú ingatlanok

9. Nagykanizsa közigazgatási területén fekvő belterület 3795/7 helyrajzi számú ingatlan

10. Újfehértó közigazgatási területén fekvő külterület 0174/174 helyrajzi számú ingatlan

11. Pécs közigazgatási területén fekvő belterület 35551/6 helyrajzi számú ingatlan

12. Sárospatak közigazgatási területén fekvő belterület 4087/13 helyrajzi számú ingatlan

13. Szarvas közigazgatási területén fekvő belterület 4609/1 helyrajzi számú ingatlan

14. Szekszárd közigazgatási területén fekvő külterület 01650/15 helyrajzi számú ingatlan

15. Székesfehérvár közigazgatási területén fekvő belterület 3521/25 helyrajzi számú ingatlan

16. Szigetvár közigazgatási területén fekvő belterület 2099/8 és 2099/9 helyrajzi számú ingatlanok

17. Zalaegerszeg közigazgatási területén fekvő belterület 5028 helyrajzi számú ingatlan

”

A Kormány 557/2021. (IX. 29.) 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 69. §-sal egészül ki:
„69.  § 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 557/2021. (IX. 29.) Korm. rendelettel 
(a  továbbiakban: Módr61.) megállapított 2.  mellékletben foglalt táblázat 74. sorát a  Módr61. hatálybalépésekor 
folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

2. §  Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 557/2021. (IX. 29.) Korm. rendelethez

Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 74. sorral egészül ki:

(A B C

1. A beruházás megnevezése A beruházás megvalósításának helyszíne
Koordinációra kijelölt 

kormánymegbízott)

74.
Logisztikai és szolgáltató központ 
létrehozására irányuló beruházás 
Dunaharaszti külterületén

Dunaharaszti külterület 0170/2, 
0170/3, 0170/4, 0170/5, 0172/3, 
0172/4 helyrajzi számú ingatlanok

Pest Megyei 
Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízott

A Kormány 558/2021. (IX. 29.) 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 
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5., 6. és 27. pontjában,
a 3.  §, a  4.  § b)  pontja és az  1.  melléklet tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és f ) pontjában,
a 4. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában, valamint a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés 
c) 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 6/T. §-sal egészül ki:
„6/T. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 75. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat 
B:75 mezőjében megjelölt telkekre és az azokból telekalakítással kialakításra kerülő telkekre a beépítés szabályait és 
az egyedi építési követelményeket a (2) és (3) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy
a) a  hatályos településrendezési terv és az  OTÉK előírásait a  (2) és (3)  bekezdésben foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni,
b) ha a  hatályos településrendezési terv vagy az  OTÉK a  beépítés és az  egyedi építési követelmények (2) és 
(3)  bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes, vagy azokat korlátozza, illetve azzal össze nem 
egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.
(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:75 mezőjében megjelölt telkeken meghatározott sajátos beépítési szabályok 
és egyedi építési követelmények:
a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 50%,
b) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 18 méter,
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c) a megengedett legkisebb épületmagasság 3 méter,
d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,
e) a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 45%,
f ) a szintterületi mutató nem korlátozott,
g) a kialakítható telek legkisebb területe 2000 m2,
h) a g) pont szerint kialakítható telek legkisebb szélessége és mélysége nem korlátozott,
i) a telkeken ipari, kereskedelmi, iroda, szolgáltató és vendéglátó rendeltetésű épületek, illetve ezek kiszolgáló 
építményei elhelyezhetőek,
j) a hatályos településrendezési terv szerinti szabályozási vonalakat nem kell alkalmazni,
k) a parkolóhelyek kialakításánál az  építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához 
előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 50%-ának 
elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is 
alkalmazható,
l) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,
m) a telkek beépítési módja szabadon álló,
n) a telkeken elhelyezhető épületek és rendeltetési egységek száma nem korlátozott.
(3) A Vác belterület 5770/2 helyrajzi számú telken kerítés, valamint közlekedési és közműcélú építmények korlátozás 
nélkül helyezhetőek el, azzal, hogy a tereprendezés mértéke nem korlátozott.”

2. §  Az R. a következő 70. §-sal egészül ki:
„70.  § 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 558/2021. (IX. 29.) Korm. rendelettel 
(a továbbiakban: Módr62.) megállapított 3. § (3) bekezdését, 4. § (1) és (2) bekezdését, 6/T. §-át és 2. mellékletében 
foglalt táblázat 75. sorát a  Módr62. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is 
alkalmazni kell.”

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

4. §  Az R.
a) 3. § (3) bekezdésében a „67. és 69.” szövegrész helyébe a „67., 69. és 75.” szöveg,
b) 4. § (1) és (2) bekezdésében a „69. és 73.” szövegrész helyébe a „69., 73. és 75.” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 558/2021. (IX. 29.) Korm. rendelethez

Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 75. sorral egészül ki:

(A B C

1. A beruházás megnevezése A beruházás megvalósításának helyszíne
Koordinációra kijelölt 

kormánymegbízott)

75.

Raktározás, valamint ahhoz kapcsolódó 
építmények, infrastrukturális fejlesztések 
és kapcsolódó ingatlanfejlesztés 
megvalósítására irányuló beruházás

Vác belterület 5770/1, 5770/2, 5770/4, 
5770/8, 5770/9, 5770/10, 5770/15, 
5770/17, 5770/18, 5770/19, 5782/1 és 
5782/2 helyrajzi számú ingatlanok

Budapest Főváros 
Kormányhivatalát 
vezető 
kormánymegbízott
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A Kormány 559/2021. (IX. 29.) Korm. rendelete
az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) 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,
a 3. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § 16., 16.2. és 17. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) a következő 34. §-sal egészül ki:
„34.  § E  rendeletnek az  egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) 
Korm.  rendelet módosításáról szóló 559/2021. (IX. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr26.) megállapított 
3.  § (4)  bekezdését és 2.  mellékletében foglalt táblázat 51. sorát a  Módr26. hatálybalépésekor folyamatban lévő 
közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

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

3. §  Az R. 3. § (4) bekezdésében a „43. és 50. sora” szövegrész helyébe a „43., 50. és 51. sora” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 559/2021. (IX. 29.) Korm. rendelethez

Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 51. sorral egészül ki:

(A B C

1. A beruházás megnevezése A beruházás megvalósításának helyszíne Koordinációra kijelölt kormánymegbízott)

51.

Nitril orvosi vizsgálókesztyű 
gyártására alkalmas gépsorok 
befogadására alkalmas ipari 
üzemcsarnok kialakítása

Mátészalka belterület  
544/83 helyrajzi számú 
ingatlan

Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízott
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 13/2021. (IX. 29.) MEKH rendelete
a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának  
a 2021-ben induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól szóló  
8/2020. (VIII. 14.) MEKH rendelet módosításáról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A.  § 1. és 2.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12.  § b)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  A földgáz rendszerhasználati díjak, a  külön díjak és a  csatlakozási díjak meghatározásának a  2021-ben induló 
árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól szóló 8/2020. (VIII. 14.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R.)  
2. § (1) bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„2. feltételes kapacitás: a  magyar földgázszállító rendszeren felkínált, minősége tekintetében jogszabályban 
meghatározott feltételhez kötött, kapcsolt vagy nem kapcsolt, nem megszakítható kapacitástermék.”

2. §  Az R. a következő 2/A. alcímmel egészül ki:
„2/A. A feltételes kapacitás keretszabályai
2/A. § (1) Ameddig a jogszabályban meghatározott feltétel nem áll be, a feltételes kapacitás használatának szabályai 
a  nem megszakítható kapacitáséval azonosak. A  feltétel bekövetkezésétől annak megszűnéséig a  feltételes 
kapacitástermék a használatára vonatkozó, az ÜKSZ-ben meghatározott szabályok szerint vehető igénybe.
(2) A  földgázszállító rendszer UGS-2-SZOREG (UGS>TSO) (EIC kód: 21W000000000086O) azonosítójú tárolói 
betáplálási pontján [a továbbiakban: UGS-2-SZOREG (UGS>TSO) azonosítójú tárolói betáplálási pont] igénybe 
vehető feltételes kapacitás alkalmazási feltétele, hogy az  energiapolitikáért felelős miniszter dönt a  földgáz 
biztonsági készletezéséről szóló törvény szerinti esetekben a  földgáz biztonsági készlet felhasználásáról. A  feltétel 
bekövetkezése esetén a  kitárolás ideje alatt a  földgázszállító rendszer UGS-2-SZOREG (UGS>TSO) azonosítójú 
tárolói betáplálási pontjára az ezen ponton rendelkezésre álló 208 333 m3/h (2 254 163 kWh/h) nem megszakítható 
kapacitáson felül meghirdetett 441 666 m3/h (4 779 636 kWh/h) feltételes kapacitás az ÜKSZ-ben rögzített szabályok 
alapján vehető igénybe.”

3. §  Az R. a következő 21. §-sal egészül ki:
„21.  § Az  e  rendelet szerinti feltételes kapacitást első alkalommal éves, negyedéves, havi, napi és napon belüli 
kapacitástermékként a 2022/2023-as gázévre vonatkozóan lehet lekötni.”

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

  Horváth Péter János s. k.,
  elnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 33/2021. (IX. 29.) AM rendelete
a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79.  § 3.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2.  §-a 
a következő (17) bekezdéssel egészül ki:
„(17) A  Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról szóló 
33/2021. (IX. 29.) AM rendelettel (a továbbiakban: MódR7.) megállapított 13.  melléklet rendelkezéseinek nem 
megfelelő, de a  MódR7. hatálybalépésének napját megelőző napon hatályos előírásoknak megfelelő termékek  
a  MódR7. hatálybalépésének napjától számított 12. hónap utolsó napjáig előállíthatóak, és a  minőségmegőrzési 
idejük vagy fogyaszthatósági idejük lejártáig forgalomba hozhatóak.”

2. §  Az R. 3. §-a és 3/A. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § Ez a rendelet
1. a vinilklorid monomert tartalmazó és élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokra és 
tárgyakra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1978. január 30-i 78/142/EGK tanácsi irányelvnek;
2. az emberi fogyasztásra szánt egyes cukorfajták vizsgálatára szolgáló közösségi vizsgálati módszerek 
megállapításáról szóló, 1979. július 26-i 79/796/EGK bizottsági első irányelvnek;
3. az egyes emberi fogyasztásra szánt, részben vagy teljesen dehidratált tartós tejtermékek vizsgálatára szolgáló 
közösségi elemzési módszerek megállapításáról szóló, 1979. november 13-i 79/1067/EGK bizottsági első irányelvnek;
4. az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő kerámiatárgyakra vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről szóló, 1984. október 15-i 84/500/EGK tanácsi irányelvnek, valamint az  ezt módosító 2005/31/EK 
bizottsági irányelvnek;
5. az étkezési kazeinek és kazeinátok vizsgálati módszereiről szóló, 1985. október 25-i 85/503/EGK bizottsági első 
irányelvnek;
6. az étkezési kazeinek és kazeinátok vegyi elemzéséhez szükséges közösségi mintavételi módszerek 
megállapításáról szóló, 1986. július 15-i 86/424/EGK bizottsági első irányelvnek;
7. a tartós tejtermékek vizsgálatára szolgáló vegyi elemzéshez szükséges közösségi mintavételi módszerek 
megállapításáról szóló, 1987. október 6-i 87/524/EGK bizottsági első irányelvnek;
8. az emberi fogyasztásra szánt gyorsfagyasztott élelmiszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről 
szóló, 1988. december 21-i 89/108/EGK tanácsi irányelvnek;
9. az emberi fogyasztásra szánt mélyfagyasztott élelmiszerek hőmérsékletének hatósági ellenőrzéséhez szükséges 
mintavételi eljárás és közösségi vizsgálati módszer meghatározásáról szóló, 1992. január 13-i 92/2/EGK bizottsági 
irányelvnek;
10. a közvetlen emberi fogyasztásra szánt hőkezelt tej elemzési és vizsgálati módszereinek megállapításáról szóló,  
1992. november 14-i 92/608/EGK tanácsi határozatnak;
11. a kávé- és a cikóriakivonatokról szóló, 1999. február 22-i 1999/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;
12. az emberi fogyasztásra szánt kakaó- és csokoládétermékekről szóló, 2000. június 23-i 2000/36/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek;
13. a mézről szóló, 2001. december 20-i 2001/110/EK tanácsi irányelvnek, valamint az  ezt módosító 2014/63/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;
14. az emberi fogyasztásra szánt egyes cukorfajtákról szóló, 2001. december 20-i 2001/111/EK tanácsi irányelvnek;
15. a gyümölcslevekről és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékekről szóló, 2001. december 20-i 
2001/112/EK tanácsi irányelvnek, valamint az ezt módosító 2009/106/EK bizottsági irányelvnek, 2012/12/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek és 1040/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek;
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16. az emberi fogyasztásra szánt gyümölcsdzsemekről, zselékről, marmeládokról és a  cukrozott gesztenyekrémről 
szóló, 2001. december 20-i 2001/113/EK tanácsi irányelvnek;
17. egyes emberi fogyasztásra szánt, részben vagy teljesen dehidratált tartós tejekről szóló, 2001. december 20-i 
2001/114/EK tanácsi irányelvnek, valamint az ezt módosító, 2007/61/EK tanácsi irányelvnek;
18. az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő regenerált cellulózfilmből készült anyagokról és 
tárgyakról szóló, 2007. június 29-i 2007/42/EK bizottsági irányelvnek;
19. az élelmiszerek és az  élelmiszer-összetevők előállítása során felhasznált extrakciós oldószerekre vonatkozó 
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, 
valamint az ezt módosító, 2010/59/EU és (EU) 2016/1855 bizottsági irányelvnek;
20. az emberi fogyasztásra szánt kazeinekre és kazeinátokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről és 
a  83/417/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2203 európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
3/A. § Ez a rendelet
a) az élelmiszerenzimekről, valamint a 83/417/EGK tanácsi irányelv, az 1493/1999/EK tanácsi rendelet, a 2000/13/EK  
irányelv, a  2001/112/EK tanácsi irányelv és a  258/97/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 
1332/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;
b) az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 2008. december 16-i 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;
c) az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező 
élelmiszer-összetevőkről, valamint az  1601/91/EGK tanácsi rendelet, a  2232/96/EK és a  110/2008/EK rendelet, 
valamint a  2000/13/EK irányelv módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1334/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet;
d) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló,  
2011. január 14-i 10/2011/EU bizottsági rendelet 20. cikke;
e) a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az  1924/2006/EK és az  1925/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a  87/250/EGK bizottsági irányelv, a  90/496/EGK tanácsi irányelv, 
az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK  
bizottsági irányelv és a  608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 
1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet;
f ) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az  1184/2006/EK és az  1224/2009/EK tanácsi 
rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i  
1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 37. cikke
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

3. §  Az R. a következő 7. §-sal egészül ki:
„7.  § E  rendelet MódR7.-tel megállapított 13.  melléklete tervezetének a  műszaki szabályokkal és az  információs 
társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról 
szóló, 2015. szeptember 9-i 2015/1535/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7.  cikke szerinti előzetes 
bejelentése megtörtént.”

4. §  Az R. 13. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. §  Hatályát veszti az R. 26. melléklete.

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

7. §  Ez a rendelet
a) az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 2008. december 16-i 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet,
b) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló,  

2011. január 14-i 10/2011/EU bizottsági rendelet és
c) a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az  1924/2006/EK és az  1925/2006/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a  87/250/EGK bizottsági irányelv, a  90/496/EGK tanácsi 
irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK  
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és a  2008/5/EK bizottsági irányelv és a  608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,  
2011. október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

8. §  E rendelet 1. §-a, 3. és 4. §-a, valamint 6–8. §-a tervezetének a műszaki szabályokkal és az  információs társadalom 
szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló,  
2015. szeptember 9-i 2015/1535/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése 
megtörtént.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

1. melléklet a 33/2021. (IX. 29.) AM rendelethez
„13. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/19-1 számú előírása a tejtermékekről

A rész
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I.

 1.  Ez az előírás a tehén-, juh-, kecske- és bivalytejre, valamint az azokból készített termékekre vonatkozik.
 2.  Az  előírásban szereplő tejtermék megnevezések a  forgalomba hozott termékek esetén kizárólag akkor 

használhatók, ha a termékek megfelelnek ezen előírásban foglalt követelményeknek.
 3.  Az  előírás nem alkalmazandó a  mezőgazdasági termékek és az  élelmiszerek minőségrendszereiről szóló,  

2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján oltalom alatt álló földrajzi 
árujelzővel ellátott vagy hagyományos különleges termékként bejegyzett tejtermékekre.

 4.  Az  ebben az  előírásban meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelnie azon termékeknek, 
amelyeket az  Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, 
vagy az  Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő, az  ott 
irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az  irányadó előírások a  fogyasztók védelme vonatkozásában 
az ezen előírásban meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.

II.

Ezen előírás alkalmazásában:
 1. Alvasztás: olyan technológiai művelet, amelynek során a folyékony tej, tejszín stb. kocsonyás (gél) állapotba 

megy át. Az  alvasztás lehet oltó hatására bekövetkező oltós alvadás, sav hatására lejátszódó savas alvadás, 
valamint oltó és sav együttes hatására végbemenő vegyes alvadás.

 2. Alvasztóenzim (oltóenzim): olyan állati, növényi vagy mikroba eredetű készítmény, amely a  tejet édes 
állapotban megalvasztja.

 3. Erjedési lyuk: az  érés során a  sajttésztában képződő szén-dioxid által kialakított többé-kevésbé szabályos, 
kerek lyuk.

 4. Élelmiszer-adalékanyag: az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti fogalom.
 5. Élőflóra: a termékben jelen lévő élő, hasznos mikroorganizmusok összessége.
 6. Felfölöződés: a zsír elkülönülése a tej és a tejszín felszínén.
 7. Fogyasztói tej: a  mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a  922/72/EGK,  

a  234/79/EGK, az  1037/2001/EK és az  1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,  
2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1308/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet) VII. melléklet IV. rész I. pont b) alpontja szerinti fogalom.

 8. Fölözés: a tejnek, savónak zsírban dús és sovány részre való szétválasztása gépi úton.
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 9. Füst ízesítés: olyan művelet, amely során az  engedélyezett füstaromát a  tejtermékbe vagy annak felületére 
juttatják, például bekeverés, injektálás útján.

10. Füstölés: olyan művelet, amelynek célja az előállított füsttel a tejtermék füstölt ízének, esetenként színének, 
továbbá egyéb termékjellemzőinek kialakítása, valamint egyes terméktípusok eltarthatóságának növelése. 
A füstölés keményfa közvetlen, tökéletlen elégetésével vagy regenerált füstaroma használatával történik.

11. Homogénezés: a tej, a tejszín zsírgolyócskáinak elaprózása, esetenként ezekből halmazok képzése.
12. Hőkezelés: a  tej, a  tejszín vagy a  tejtermék melegítésével, hevítésével kapcsolatos művelet, amelynek célja 

a mikroorganizmusok számának csökkentése, elpusztítása. Főbb hőkezelési eljárások a következők:
12.1.  pasztőrözés:

12.1.1.  a  tej, a  tejszín vagy a  tejtermék hőkezelése az  állati eredetű élelmiszerek különleges 
higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 853/2004/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet) előírásainak megfelelően;

12.1.2.  pillanathevítés: olyan hőkezelés, amely során a  tejet, tejszínt vagy a  tejterméket 
100 °C alatti hőmérsékleten olyan hőmérséklet-idő kombinációval kezelik, amely 
eredményeként a  hőkezelés után az  alkalikus-foszfatáz- és a  peroxidáz-próba egyaránt 
negatív;

12.2.  nagyon magas hőmérsékleten végzett hőkezelés (ESL-hőkezelés): olyan 100 °C feletti hőkezelés, 
amely során a  tejet, a  tejszínt vagy a  tejterméket legfeljebb 134 °C hőmérsékleten, legalább  
0,1 másodpercig hevítik;

12.3.  ultramagas hőmérsékleten végzett hőkezelés (UHT-kezelés): a tej, a tejszín vagy a tejtermék hőkezelése 
a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásainak megfelelően.

13. Író: köpüléskor a zsír kiválása után a tejfölből, tejszínből visszamaradó folyékony termék.
14. Ízesítőanyag: gyümölcs-, zöldségkészítmények, fűszerek, növényi kivonatok, cukor, méz, egyéb élelmiszerek, 

az  1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti aromák, amelyeket a  termékek jellegzetes 
ízének elérése érdekében adnak a termékhez.

15. Kéregflóra: a sajt kiszáradt felületén, a kérgén megtelepedő, emberi egészségre ártalmatlan mikroorganizmusok 
összessége.

16. Kultúra (színtenyészet): egyes tejtermékek gyártásához használt, az  emberi egészségre ártalmatlan speciális 
mikrobatenyészet.

17. Laktózmentes: az a tejtermék, amelynek maradék laktóztartalma kevesebb, mint 0,1 g laktóz/100 g tejtermék.
18. Membránszűrés (membránszeparáció): a  szelektív permeabilitás elvén alapuló művelet, amellyel a  folyadék 

egy vagy több komponensét féligáteresztő membránnal, nyomás alkalmazásával szeparálják. A  művelet 
feltétele a  megfelelő pórusméretű membrán, a  szűréshez szükséges hajtóerő (nyomás) és az  elválasztandó 
komponensek közötti méretkülönbség. A  szűrési folyamat eredményeként permeátum és koncentrátum 
(retentátum) keletkezik. Fontosabb membránszűrési eljárás a  reverzozmózis (hiperszűrés), a  nanoszűrés 
(ultraozmózis), az ultraszűrés és a mikroszűrés.

19. Nemespenész: egyes sajtféleségek gyártásához használt penészgomba-tenyészet.
19.1. Fehér nemespenész: a  Penicillium camemberti vagy a  Penicillium caseicolum penészgomba fehér 

színű tenyészete.
19.2. Zöld nemespenész: a Penicillium roqueforti penészgomba tenyészete.

20. Ömlesztés: olyan peptizációval járó kolloidkémiai változás, amelynek során a  sajtfehérje gél állapotból szol 
állapotba megy át.

21. Penészerezés: a  zöld nemespenésszel érő sajtokban az  érés során kialakuló kékeszöld színű penészerek 
hálózata.

22. Permeátum: a membránszűrés során a membránnyílásokon átmenő tejalkotórészeket tartalmazó folyadék.
23. Prebiotikum: olyan tápanyag, amely jellemzően a  probiotikumok kizárólagos tápanyagai, elősegítve azok 

bélbeni elszaporodását, túlsúlyba kerülését.
24. Probiotikum: olyan humán bélbaktérium, amely jótékony hatással van a gazdaszervezet egészségi állapotára.
25. Regenerált füstaroma használata: olyan művelet, amely során engedélyezett füstaroma felhasználásával 

kamrában füstölik a tejterméket.
26. Röglyuk (röghézag): az  össze nem tapadó (forradó) alvadékrögök között a  sajt érése során termelődő 

szén-dioxid hatására képződő szabálytalan hézag, nyílás.
27. Rúzsflóra: vörösesbarna nyálkás bevonatot létrehozó Brevibacterium linens tenyészete a sajt felületén.
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28. Savó: a tejnek a kazeinfehérje eltávolítása (kicsapatása) után visszamaradó része.
29. Savófehérje: a kazein eltávolítása után a savóban visszamaradó fehérjék összessége.
30. Savófehérje-koncentrátum: nagy fehérjetartalmú, meghatározott funkcionális tulajdonságú termék, amely 

a fehérjéknek savóból való elkülönítésével (például membránszeparációval) és vízelvonással készül.
31. Savókiválás: a savó spontán elkülönülése az alvadéktól.
32. Savószín: savóból fölözés útján nyert zsírdús termék.
33. Savóvaj: savószínből köpüléssel előállított vaj.
34. Technológiai segédanyag: az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti fogalom.
35. Tejfehérje-koncentrátum (retentátum): nagy fehérjetartalmú, meghatározott funkcionális tulajdonságú termék, 

amely tejből készül a fehérjék koncentrálásával (például membránszeparációval) és esetenként vízelvonással.
36. Tejsűrítmény: a  tej vákuumbepárlásával vagy azzal egyenértékű művelettel előállított termék, amelyben 

a szárazanyag-összetevők egymáshoz viszonyított aránya megegyezik a tejben lévővel.
37. Utóhőkezelés: a  félkész vagy a  késztermék hőkezelése, a  szennyező, illetve a  kultúrából származó mikrobák 

nagy részének elpusztítása céljából.
38. Vajolaj: a vajzsír szobahőmérsékleten folyékony frakciója.
39. Vízmentes tejzsír: legalább 99,8% tejzsírt és legfeljebb 0,1% vizet tartalmazó termék.

III.

 1.  Ízesített termék esetén az  ízesítőanyag mennyiségének – ahol nincs erre vonatkozó előírás – a  termék 
jellegzetességét biztosító arányúnak kell lennie.

 2.  A csomagolás semmilyen tulajdonságával (így különösen méret, megjelenés, tömeg, térfogat) nem vezetheti félre 
a fogyasztót.

 3.  Tejtermék jelölésénél a  jogszabályi előírások, valamint a  B részben meghatározottak mellett a  következőket kell 
figyelembe venni:
3.1. Megnevezés

3.1.1. Tehéntejből gyártott termék esetén a megnevezésben nem kötelező a tehéntejre utalni. Tehéntejre 
utalás esetén elegendő a „tej” szó használata.

3.1.2. Nem tehéntejből gyártott termék esetén a  megnevezésben utalni kell a  felhasznált tejféleségre 
(például „ízesített tejkészítmény kecsketejből”). Különféle tejelő állatoktól származó tejből, 
illetve tejtermékből (a továbbiakban: kevert alapanyag) készített termék esetén az  állatfaj neve 
kizárólag akkor tüntethető fel a  termék megnevezésében, ha az  egyszerű termékhányad legalább 
70%-a a  megnevezett állatfaj tejéből származik. Az  állatfaj nevének feltüntetése esetén a  kevert 
alapanyagra való utalást a  megnevezésben szintén fel kell tüntetni (például „juhgomolya kevert 
tejből”).

3.1.3. Kevert alapanyagból készített termék esetén a kevert alapanyagra való utalást a megnevezésben fel 
kell tüntetni (például „zsíros, félkemény sajt kevert tejből”).

3.1.4. Ízesített készítmények megnevezésében utalni kell az  ízesítőanyagként használt élelmiszer nevére 
(például „Málnás joghurt”). Többféle ízesítőanyag használatakor a  megnevezésben a  meghatározó 
ízre kell utalni, melynek során az  ízesítőanyagok közismert gyűjtőneve (például „Erdei vegyes 
gyümölcsös joghurt”) is használható. Kizárólag aromával ízesített termék esetén a megnevezésben 
a termék jellegére való utalásként egyedül a(z) „…ízű” kifejezés használható (például „Őszibarackízű 
aludttej”).

3.1.5. „Félzsíros” tejnek a 2,8% zsírtartalmú tej nevezhető.
3.1.6. A fogyasztói tejek jelölésén feltüntetett zsírtartalom érték és az  ellenőrzések során mért érték 

különbsége a  mérési bizonytalanságot is beleértve +/− 0,15% lehet, azonban a  termék mért 
zsírtartalma az  1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott 
kategóriákhoz tartozó zsírtartalmak minimum és maximum értékeit nem lépheti át.

3.1.7. Füstölés, füstölt íz kialakítása esetén a tejtermék megnevezésében a következő jelzőt kell feltüntetni:
3.1.7.1. a füstöléssel előállított tejtermék megnevezésében a „füstölt” jelzőt,
3.1.7.2. a regenerált füstaroma használatával előállított tejtermék megnevezésében a „folyékony 

füsttelt füstölt” vagy „füstoldattal füstölt” jelzőt,
3.1.7.3. a füst ízesítéssel előállított tejtermék megnevezésében a „füst ízű” vagy „füst ízesítésű” 

jelzőt.
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3.1.8. Engedélyezett laktózbontó enzimmel előállított laktózmentes tejtermék megnevezésében 
a „laktózmentes” jelzőt fel kell tüntetni.

3.2. Egyéb jelölés
3.2.1. Az összetevők mennyiségi jelölésére vonatkozó általános szabályoknak megfelelően fel kell tüntetni

3.2.1.1. kevert alapanyagból gyártott termékek esetében a felhasznált tejféleségek mennyiségét is,
3.2.1.2. a nem kizárólagosan aromával ízesített termékek esetén az ízesítőanyag mennyiségét.

3.2.2. A laktózmentes tejtermék maradék laktóztartalmát a  következők szerint kell feltüntetni a  termék 
jelölésén: „laktóztartalom < 0,1 g/100 g”.

 4.  A B részben szereplő tejtermékek előállításához a B részben meghatározottakon túl felhasználható
4.1.  élelmiszer-adalékanyag az  1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott termék 

esetén, az ott megjelölt mennyiségben, az 5. pontban foglaltak kivételével,
4.2.  vitamin, ásványi anyag és bizonyos egyéb anyag, a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok 

élelmiszerekhez történő hozzáadásáról szóló, 2006. december 20-i 1925/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben foglaltaknak megfelelően.

 5.  A  tejföl, a  túró és a  túrósajt esetében élelmiszer-adalékanyag, a  kakaós és a  karamellás tej előállítása során pedig 
színezék hozzáadása nem megengedett.

 6.  Az összetett élelmiszerek esetén az élelmiszer-kategória meghatározása a tejalapú összetevőre vonatkozik.

B rész
TERMÉKCSOPORTOK

1. ÍZESÍTETT TEJKÉSZÍTMÉNYEK; TEJ-, SAVÓ-, ÍRÓ- ÉS PERMEÁTUMALAPÚ ITALOK

1.1. A termékcsoport meghatározása

A termékcsoportba az 1.2. pontban felsorolt összetevőkből vagy azok egy részéből, megfelelő hőkezeléssel készült 
következő termékek tartoznak:

1.1.1. Ízesített tejkészítmények
1.1.1.1. Élelmiszer-kategória az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint: 14.1.4, a kakaós tej és 
a karamellás tej kivételével, amelyekhez nem adható színezék.
1.1.1.2. Ízesített tejkészítmény a  tejből ízesítőanyagok, továbbá színezékek és egyéb élelmiszer-adalékanyagok 
hozzáadásával előállított termék. A  késztermékben a  tejhányad legalább 70% (m/m), az  állomány folyékony, 
zselírozott vagy szilárd.
1.1.1.3. A  termék előállításához – beleértve az  ízesítőanyag, az adalékanyag és a  technológiai segédanyag oldását 
is – nem használható fel hozzáadott víz és olyan egyéb összetevő, amely a  tej komponenseinek helyettesítésére 
szolgál.

1.1.2. Tejalapú italok
1.1.2.1. Élelmiszer-kategória az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint: 14.1.4
1.1.2.2. Tejalapú ital az  a  termék, amelyben a  tejhányad legalább 50% (m/m), de nem éri el a  70%-ot (m/m), és 
az  előállításához savót, írót, permeátumot vagy ezek keverékeit, ízesítőanyagot, továbbá szükség szerint vizet, 
színezéket és egyéb élelmiszer-adalékanyagot is felhasználnak.

1.1.3. Savó-, író- és permeátumalapú italok
1.1.3.1. Élelmiszer-kategória az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint: 14.1.4
1.1.3.2. Savó-, író- és permeátumalapú ital az  a  termék, amelyben a  tejhányad nem éri el az  50%-ot (m/m), és 
az  előállításához savót, írót, permeátumot vagy ezek keverékeit, továbbá ízesítőanyagot, szükség szerint vizet, 
színezéket és egyéb élelmiszer-adalékanyagot is felhasználnak.

1.2. Felhasználható összetevők

1.2.1. Felhasználható összetevők: tej, tejsűrítmény, tejpor, író vagy ezek keveréke, tejfehérje-koncentrátum, 
savófehérje-koncentrátum, ízesítőanyag, laktózbontó enzim, víz.
1.2.2. Savó, permeátum és ezek sűrítményei kizárólag az  1.1.2. és az  1.1.3.  pont szerinti termék előállításához 
használható fel.
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1.3. Minőségi követelmények

1.3.1. Zsírtartalmi követelmények az 1.1.1. és az 1.1.2. pont szerinti termékekre

A B

1. Zsírfokozat Zsírtartalom, % (m/m)

2. Sovány legfeljebb 0,5

3. Zsírszegény
legalább
legfeljebb 

0,6
1,8

4. Félzsíros
legalább
legfeljebb 

1,9
3,4

5. Zsíros legalább 3,5

1.3.2. Fehérjetartalom

A B C

1.
Az 1.1.1. pont szerinti 
termékekre 

fehérjetartalom, 
legalább

2,1% (m/m)

2.
Az 1.1.2. pont szerinti 
termékekre 

fehérjetartalom, 
legalább

1,5% (m/m)

1.3.3. Érzékszervi követelmények

A B C D

1. Ízesített tejkészítmények
Tej-, savó-, író- és permeátumalapú ital

2. Tejital Zselírozott tejkészítmény

3.
Külső Jellegzetes, az ízesítésre 

jellemző színű.
Jellegzetes, az 
ízesítésre jellemző 
színű, fényes felületű.

Egyenletes, az alapanyagra jellemző 
színű, ízesített termék esetén az ízesítő-, 
illetve a színezőanyagra jellemző.

4.

Állomány Pelyhes kicsapódástól, 
felfölöződéstől és 
üledéktől mentes.

Egynemű, sima,  
a zselírozás mértékétől 
függően sűrűn folyó, 
kanalazható vagy 
májas, szájban elomló, 
a csomagolóeszköz 
falához jól tapadó.

Egynemű, kiválástól mentes.

5.
Szag Az ízesítésre jellemző, kellemesen aromás, tiszta. Tiszta, idegen szagtól mentes, 

jellegzetes.

6.
Íz Az ízesítőanyagra vagy az aromára jellemző, 

jellegzetesen zamatos, tiszta.
Tiszta, idegen íztől mentes, jellegzetes. 

1.4. Jelölés

1.4.1. Megnevezés
1.4.1.1. A termék megnevezésében fel kell tüntetni a hőkezelésre utaló kifejezéseket. A megnevezés részeként vagy 
ahhoz kapcsolódóan feltüntethető a  termék zsírtartalma tömegszázalékban, például „Kakaós tej 0,7%”, „Kakaós tej 
0,7% zsírtartalommal”. A  jelölésen feltüntetett zsírtartalomérték és az  ellenőrzések során mért érték különbsége 
a  mérési bizonytalanságot is beleértve +/− 0,15% lehet, azonban a  termék zsírtartalma az  1.3.1.  pontban 
meghatározott zsírfokozatnak megfelelő minimum és maximum értékeket nem lépheti át.
1.4.1.2. Ha a tej összetételében módosítás történt, azt a megnevezéshez kapcsolt szóval vagy szavakkal kell jelezni, 
például „laktózmentes” vagy „csökkentett tejcukortartalmú”.
1.4.1.3. Az 1.1.1. pont szerinti termék megnevezése tartalmazhatja a „tej” szót, például „karamellás tej”, „gyümölcsös 
tejkészítmény”.
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1.4.1.4. Az 1.1.2. és az 1.1.3. pont szerinti termék megnevezésében a „tej” szó nem szerepelhet, még szóösszetételben 
sem, ezért a  csoportmegnevezés sem lehet része a  termék megnevezésének. A  megnevezés lehet például  
„Reggeli ital”, „Kakaós ital”, „Író”.

1.4.2. Egyéb jelölés
1.4.2.1. A termék 1.3. pont szerinti zsírfokozatát fel kell tüntetni. Homogénezés esetén utalni kell a műveletre.

2. SAVANYÚ TEJTERMÉKEK

2.1. A termékcsoport meghatározása

A termékcsoportba a  megfelelően előkészített, hőkezelt tejből és szükség szerinti mennyiségben a  2.2.  pontban 
felsorolt összetevőkből vagy azok egy részéből speciális mikrobatenyészetek hozzáadásával, savanyítással és 
alvasztással készült termékek tartoznak. Savanyú tejnek minősül a  10%-nál (m/m) kisebb zsírtartalmú termék, 
savanyú tejszínnek minősül a legalább 10% (m/m) és azt meghaladó zsírtartalmú termék.

2.1.1. Élőflórás, natúr savanyú tejek és tejszínek
2.1.1.1. Élelmiszer-kategória az  1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint: 01.2, 01.6, a  tejföl 
kivételével, amelyhez nem adható élelmiszer-adalékanyag.
2.1.1.2. Élőflórás natúr savanyú tej és tejszín az  a  termék, amelyet megfelelően előkészített, hőkezelt tejből, 
tejszínből és szükség szerinti mennyiségben a 2.2. pontban felsorolt összetevőkből vagy azok egy részéből speciális 
mikrobatenyészetek, illetve probiotikus mikrobatörzsek hozzáadásával, savanyítással (pH-csökkentés) és alvasztással 
állítottak elő, és a minőségmegőrzési időtartama lejártáig legalább a 2.3. pontban előírt mennyiségben tartalmazza 
a kultúrából származó élő, aktív mikroorganizmusokat. A termék nem tartalmazhat hozzáadott vizet.
2.1.1.3. A savanyú tejek és tejszínek gyártásához a következő mikrobatenyészetek használhatók:
2.1.1.3.1. joghurt: Streptococcus salivarius subsp. thermophilus és Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus 
szimbiotikus tenyészete, egyéb joghurtspecifikus tejsavbaktériumokból készített kultúrák;
2.1.1.3.2. kefir: kefirgombából készített kultúrák (például Lactobacillus kefiri, Leuconostoc-, Lactococcus- és 
Acetobacter-félék jellemző arányban), laktózerjesztő élesztők (például Kluyveromyces marxianus), illetve laktózt 
nem erjesztő élesztők (például Saccharomyces unisporus, Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces exiguus, 
Debaryomyces hansenii);
2.1.1.3.3. más fermentált tejtermékek: specifikus mezofil, illetve termofil tejsavbaktériumok egytörzs- vagy 
keveréktenyészete.

2.1.2. Élőflórás, ízesített savanyú tej- és tejszínkészítmények
2.1.2.1. Élelmiszer-kategória az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint: 01.4
2.1.2.2. Élőflórás, ízesített savanyú tej- és tejszínkészítmény az  a  termék, amelyet a  2.1.1.  pont szerinti termékből 
ízesítőanyagok és szükség szerinti mennyiségben a  2.2.  pontban felsorolt összetevők vagy azok egy részének 
hozzáadásával állítottak elő úgy, hogy a  tejeredetű termékhányad legalább 70% (m/m). A  végtermék 
a  minőségmegőrzési időtartam lejártáig a  2.1.1.  pont szerinti termék arányának megfelelő mennyiségben 
tartalmazza a kultúrából származó élő, aktív mikroorganizmusokat. Ha az  ízesítésre gyümölcsöt használnak, annak 
hányada (az erős ízű, savas gyümölcsök kivételével) a végtermékben legalább 4% (m/m).

2.1.3. Nem élőflórás, natúr savanyú tej- és tejszínkészítmények
2.1.3.1. Élelmiszer-kategória az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint: 01.3
2.1.3.2. Nem élőflórás natúr savanyú tej- és tejszínkészítmény az  a  termék, amelyet olyan mikrobapusztító 
módszerrel (például utóhőkezeléssel) kezeltek, amelyet a  2.1.1.  pont szerinti termékekből és szükség szerinti 
mennyiségben a  2.2.  pontban felsorolt összetevőkből vagy azok egy részéből speciális mikrobatenyészetek 
hozzáadásával, savanyítással és alvasztással állítottak elő. A mikrobapusztítás következtében a termékben a romlást 
okozó, valamint a kultúrából származó mikroorganizmusok száma és aktivitása nagymértékben csökken, lehetővé 
téve a termék hosszabb ideig történő tárolását.

2.1.4. Nem élőflórás, ízesített savanyú tej- és tejszínkészítmények
2.1.4.1. Élelmiszer-kategória az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint: 01.4
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2.1.4.2. Nem élőflórás, ízesített savanyú tej- és tejszínkészítmény az  a  termék, amelyet olyan mikrobapusztító 
módszerrel (például utóhőkezeléssel) kezeltek, amelyet a 2.1.1. pont szerinti termékekből ízesítőanyagok és szükség 
szerinti mennyiségben a 2.2. pontban felsorolt összetevők vagy azok egy részének hozzáadásával állítottak elő úgy, 
hogy a  tejeredetű termékhányad legalább 70% (m/m). A  mikrobapusztítás következtében a  termékben a  romlást 
okozó, valamint a kultúrából származó mikroorganizmusok száma és aktivitása nagymértékben csökken, lehetővé 
téve a termék hosszabb ideig történő tárolását. Ha az ízesítésre gyümölcsöt használnak, annak hányada (az erős ízű, 
savas gyümölcsök kivételével) a végtermékben legalább 4% (m/m).

2.2. Felhasználható összetevők

2.2.1. Felhasználható összetevők: tej, tejsűrítmény vagy ezek keveréke, tejszín, vaj, tejpor, víz, étkezési só, savópor, 
tejfehérje-koncentrátum, savófehérje-koncentrátum, étkezési kazeinátok, prebiotikumok, a  2.1.1.3.  pontban 
meghatározott mikrobatenyészetek.
2.2.2. Ízesítőanyag és zselatin kizárólag a 2.1.2. és 2.1.4. pont szerinti termékekhez használható fel.

2.3. Minőségi követelmények

2.3.1. Zsírtartalmi követelmények
2.3.1.1. Savanyú tejkészítmények

A B

1. Zsírfokozat Zsírtartalom, % (m/m)

2. Zsíros savanyú tejkészítmény
legalább
kevesebb mint

5,0
10,0

3. Savanyú tejkészítmény
legalább
kevesebb mint

3,0
5,0

4.
Zsírszegény savanyú 
tejkészítmény

kevesebb mint 
több mint

3,0
0,5

5. Sovány savanyú tejkészítmény legfeljebb 0,5

2.3.1.2. Savanyú tejszínkészítmények (tejfölök)

A B

1. Zsírfokozat Zsírtartalom, % (m/m)

2. Zsíros savanyú tejszínkészítmény legalább 30

3. Savanyú tejszínkészítmény
legalább
kevesebb mint

18
30

4.
Félzsíros savanyú 
tejszínkészítmény

kevesebb mint 
legalább

18
10

2.3.2. Kémiai és mikrobiológiai követelmények

A B C D

1. Jellemző

Savanyú tejek,

a kefir

kivételével

Kefir Tejföl

2.
Zsírmentes szárazanyag-tartalom, 
legalább, % (m/m)

– –
5,9*

3.
Fehérjetartalom a zsírmentes 
szárazanyagban, legalább,  
% (m/m)

34,0

4. Savfok, SH° – – 25–40
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5.
Kultúrából származó 
tejsavbaktériumok száma, 
legalább, élőcsíra/g

107** 107** 105**

6.
Kultúrából származó élesztők 
száma, legalább, élőcsíra/g

– 104** –

  * Félzsíros tejföl esetén 6,4% (m/m).
** Az élő csíraszám legfeljebb egy nagyságrenddel (10n-1) lehet kevesebb a táblázatban megadott értékeknél, amely eltérés magában foglalja a mérési 
bizonytalanságot is.

2.3.2.1. Ha a  termék jelölésén mikrobát vagy mikrobacsoportot tüntetnek fel (például „Lactobacillus acidophilus”, 
„Bifidobacterium”, „L.casei”, „LA-5”, „BB-12”), a  megnevezett, élő, aktív mikroba vagy mikrobacsoport mennyisége 
a termék minőségmegőrzési idejének végéig legalább 106/g kell hogy legyen.
2.3.2.2. A 2.1.2. és a 2.1.4. pont szerinti termékek esetében a követelmények az egyszerű savanyú termékhányadra 
vonatkoznak az ízesítő- és egyéb anyagok hozzáadása előtt.
2.3.2.3. A 2.1.3. és a 2.1.4. pont szerinti termékekre az élőcsíra-előírások nem vonatkoznak.

2.3.3. Érzékszervi követelmények

A B C

1. Natúr savanyú tej és tejszín
Ízesített savanyú tej-

és tejszínkészítmény

2.

Külső Egyenletesen csontfehér színű, 
felfölöződéstől mentes.

Egyenletes, a termék jellegének megfelelő 
színű, felfölöződéstől és savókiválástól mentes, 
darabos ízesítőanyagok felhasználásakor az 
alvadékban a darabok láthatók, habosítás 
esetén a habszerkezet érzékelhető.

3.

Állomány A májas alvadék egynemű,  
a csomagolóeszköz falához jól tapadó, 
felfölöződéstől és savókiválástól mentes, 
összekeverés után sima, sűrűn vagy hígan 
folyó.
A habart alvadék egynemű, 
felfölöződéstől és savókiválástól mentes, 
sima, sűrűn vagy hígan folyó.

Hígan vagy közepesen sűrűn folyó vagy 
habszerkezetű, felfölöződéstől és savókiválástól 
mentes, darabos ízesítőanyagok használatakor 
az alvadékban a darabok érzékelhetők. 

4.
Szag Kellemesen savanykás, a termék 

jellegének megfelelően aromás.
Kellemesen savanykás, a használt kultúrára és  
az ízesítőanyagra vagy az aromára jellemző.

5.
Íz Kellemesen savanykás, a termék 

jellegének megfelelően zamatos.
Kellemes savanykás-édeskés vagy -sós,  
a használt kultúrára és az ízesítőanyagra vagy  
az aromára jellemző.

2.4. Jelölés

2.4.1. Megnevezés
2.4.1.1. A „joghurt”, a „kefir”, az „aludttej”, az „acidofilusz tej” és a „tejföl” név a 2.1.1. pont szerinti termékekre, valamint 
a 2.1.2. pont követelményeinek is megfelelő ízesített változatai megnevezésében használható.
2.4.1.2. Nem élőflórás termékek esetében a  termék megnevezésében a  „savanyú tej” vagy „savanyú tejszín” 
szókapcsolatot kell feltüntetni, kivéve a tejfölt, ahol a „tejföl” megnevezés használható.

2.4.2. Egyéb jelölés
2.4.2.1. Fel kell tüntetni a  termék 2.3.  pont szerinti zsírfokozatát, ha az  sovány, zsírszegény, félzsíros vagy zsíros. 
A 2.1.2. és a 2.1.4. pont szerinti termékek esetén a zsírfokozatot a natúr termékhányadra vonatkoztatva kell megadni.
2.4.2.2. Savanyú tejkészítmények esetében a  megnevezés részeként vagy ahhoz kapcsolódóan feltüntethető 
a  termék zsírtartalma tömegszázalékban, például „Joghurt 1,5%”, „Joghurt 1,5% zsírtartalommal”. A  jelölésen 
feltüntetett zsírtartalomérték és az ellenőrzések során mért érték különbsége a mérési bizonytalanságot is beleértve 
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+/−0,3% lehet, azonban a  termék zsírtartalma a  zsírfokozatnak megfelelő minimum és maximum értékeket nem 
lépheti át.
2.4.2.3. Savanyú tejszínkészítmények esetében a  megnevezés részeként vagy a  megnevezéshez kapcsolódóan 
jelezni kell a  termék zsírtartalmát tömegszázalékban, például „Tejföl 20%”, „Tejföl 20% zsírtartalommal”. A  jelölésen 
feltüntetett zsírtartalomérték és az ellenőrzések során mért érték különbsége a mérési bizonytalanságot is beleértve 
+/−1,5% lehet, azonban a  termék zsírtartalma a  zsírfokozatnak megfelelő minimum és maximum értékeket nem 
lépheti át.
2.4.2.4. Jelezni kell a  csomagoláson a  nem élőflórás termékek esetén a  mikrobapusztító eljárást (például 
utóhőkezelést), illetve ha a  termék állagát jelentősen befolyásoló egyéb fizikai kezelést (például habosítást) is 
alkalmaztak.
2.4.2.5. Az „élőflórás” kifejezés a 2.1.1. és a 2.1.2. pont szerinti termékekre használható.

3. TEJSZÍNEK ÉS TEJSZÍNKÉSZÍTMÉNYEK

3.1. A termékcsoport meghatározása

Élelmiszer-kategória az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint: 01.6
A termékcsoportba a  tejből fölözés vagy más koncentrálási eljárással nyert, zsírban dúsított, továbbá szükség 
szerinti mennyiségben a  3.2.  pontban felsorolt összetevőkből vagy azok egy részéből készült, megfelelően 
hőkezelt és hűtött, szükség esetén homogénezett, legalább 10% (m/m) zsírtartalmú, „zsír a  vízben” emulzió 
típusú tejtermékek tartoznak. A  termékcsoportba tartozó termék lehet tejszín, továbbá ennek felhasználásával és 
ízesítőanyagok hozzáadásával előállított ízesített tejszínkészítmény.

3.1.1. Tejszínek
A tejszínek csoportba a  különböző zsírtartalommal gyártott, hőkezelt és hűtött, szükség esetén homogénezett 
zsírdús termékek tartoznak, mint a  félzsíros tejszín, a  tejszín, a  zsírdús tejszín, a  habtejszín, a  tejszínhab, a  zsírdús 
habtejszín és a zsírdús tejszínhab.
3.1.2. Ízesített tejszínkészítmények
Ízesített tejszínkészítmények a  3.1.1.  pont szerinti termékekből a  3.2.  pontban felsorolt összetevők szükség szerinti 
hozzáadásával, hőkezeléssel és hűtéssel előállított termékek, amelyeket folyékony vagy habosított formában 
hoznak forgalomba. Az  ízesített késztermékben az  ízesítés előtti tejszínhányad legalább 58% (m/m). Ha az  ízesítésre 
gyümölcsöt használnak, annak hányada (az erős ízű, savas gyümölcsök kivételével) a  végtermékben legalább  
4% (m/m).
3.1.3. Aeroszolos tejszínek és ízesített tejszínkészítmények
Aeroszolos tejszín és ízesített tejszínkészítmény a  3.1.1. és a  3.1.2.  pont szerinti termék inert gázzal működő, 
porlasztószelepes, nyomásálló csomagolóeszközben forgalomba hozva, amelyből a  termék a  szelep nyitásával 
habosított formában nyerhető ki.

3.2. Felhasználható összetevők

3.2.1. Felhasználható összetevők: tej, tejsűrítmény, tejpor, tejfehérje-koncentrátum, savófehérje-koncentrátum, 
étkezési kazeinátok.
3.2.2. Ízesítőanyag, levegő, illetve inert gáz kizárólag a 3.1.2. és a 3.1.3. pont szerinti termékekhez használható fel.

3.3. Minőségi követelmények

3.3.1. Fizikai és kémiai követelmények

A B

1. Zsírfokozat Zsírtartalom, % (m/m)

2. Félzsíros tejszín 
legalább
kevesebb mint 

10
18

3. Tejszín 
legalább 
kevesebb mint 

18
45

4. Zsírdús tejszín legalább 45
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5. Habtejszín és tejszínhab 
legalább 
kevesebb mint 

28
35

6.
Zsírdús habtejszín és zsírdús 
tejszínhab

legalább 35

3.3.2. Érzékszervi követelmények

A B C

1. Tejszín
Ízesített és aeroszolos  

tejszínkészítmény*

2.

Külső Egyenletesen csontfehér színű, 
felfölöződéstől mentes, vagy legfeljebb 
kismértékben felfölöződött, de a 
tejszínréteg keveréssel könnyen 
eloszlatható.

Felfölöződéstől mentes, az ízesítőanyagra 
jellemző színű, darabos ízesítőanyag 
használatakor a darabok láthatók. 

3.
Állomány Sima, egynemű, a zsírtartalomnak 

megfelelően sűrűbben folyó, habbá verve 
a hab kemény, léeresztéstől mentes.

Sima, az ízesítőanyag eloszlása egyenletes, 
darabos ízesítőanyag használatakor a darabok 
érzékelhetők. 

4.
Szag

Tiszta, kellemes, enyhén főtt szagú.
Kellemes, az ízesítőanyagra vagy az aromára 
jellemző.

5.
Íz Enyhén édeskés, telt, tiszta, kellemesen 

főtt ízű.
Kellemesen édes, az ízesítőanyagra vagy az 
aromára jellemző. 

* Habosított termék esetén az  előírások a  habosítás előtti állapotra, illetve aeroszolos tejszínkészítmény esetén értelemszerűen a  tejszínhabra 
vonatkoznak.

3.4. Jelölés

3.4.1. Megnevezés
3.4.1.1. A megnevezés: „tejszín”, „habtejszín”, „tejszínhab”.
3.4.1.2. A  megnevezéshez kapcsolódóan fel kell tüntetni a  hőkezelés módját és a  termék zsírtartalmát 
tömegszázalékban. A  jelölésen feltüntetett zsírtartalom érték és az  ellenőrzések során mért érték különbsége 
a  mérési bizonytalanságot is beleértve +/−1,5% lehet, azonban a  termék zsírtartalma a  zsírfokozatnak megfelelő 
minimum és maximum értékeket nem lépheti át. A  megnevezéshez kapcsolódóan fel lehet tüntetni a  termék 
3.3.  pont szerinti zsírfokozatát, ha az  félzsíros vagy zsírdús, valamint a  felhasználás célját (például kávétejszín, 
főzőtejszín).
3.4.2. Egyéb jelölés
3.4.2.1. Fel kell tüntetni az esetleges homogénezést, illetve aeroszolos termék esetén annak tényét is. A habtejszín 
feliratán jelezni kell, hogy a habbá verhetőség érdekében a tejszínt a habbá verés előtt legalább 12 órán keresztül 
1–5 °C-on kell tartani.
3.4.2.2. Aeroszolos termékek esetében a  termék biztonságos felhasználására vonatkozó jogszabályok jelölési 
előírásait is be kell tartani.

4. OLTÓS ALVASZTÁSÚ, ÉRLELT SAJTOK

4.1. A termékcsoport meghatározása

Élelmiszer-kategória az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint: 01.7.2
A termékcsoportba a  tejből, továbbá szükség szerinti mennyiségben a  4.2.  pontban felsorolt összetevőkből 
vagy azok egy részéből, a  jellegének megfelelő kultúra hozzáadásával, enzimes alvasztással, a  tejfehérje 
részleges vagy teljes koagulálásával, savóelvonással – membránszeparációs technológiával gyártott sajt esetén 
permeátumelvonással – előállított szilárd vagy félszilárd, rövidebb-hosszabb ideig érlelt olyan termékek tartoznak, 
amelyekben a savófehérje-kazein arány nem haladja meg a tejben lévőt. Megfelelő ízesítőanyagok szükség szerinti 
hozzáadásával vagy füstöléssel előállíthatók az oltós alvasztású, érlelt sajtok ízesített (például köményes) és füstölt, 
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füstoldattal füstölt, valamint füst ízű változatai is. Az oltós alvasztású, érlelt sajtok extra kemény, kemény, félkemény 
vagy lágy állományúak.

4.1.1. Extra kemény és kemény sajtok
A kemény és extra kemény sajtokat a  szilárd, kemény sajttészta, általában a  nagy méret és tömeg, szabályos alak 
és a  több hónapos érési idő jellemzi. Egész tömegükben érnek, de egyes esetekben érésükben a kéregflórának is 
szerepe lehet. A kemény és extra kemény sajtok három alcsoportba sorolhatók:
4.1.1.1. Reszelni való sajtok
Legfőbb jellemzőjük a kemény, szemcsés, nehezen vágható, inkább törhető, reszelhető állomány.
4.1.1.2. Erjedési lyukas sajtok
Legfőbb jellemzőjük a  kemény, rugalmas, vágható állomány, a  metszéslapon nagyjából egyenletes eloszlásban 
nagy, kerek (Ementáli típusú) vagy kisebb, kerek (Gruyer típusú), tompafényű vagy fényes erjedési lyukak.
4.1.1.3. Cseddározással gyártott sajtok
Jellemző tulajdonságuk a  kemény, de sajátosan képlékeny állomány, a  zárt vagy legfeljebb kisebb röghézagokat, 
repedéseket mutató sajttészta.

4.1.2. Félkemény sajtok
A félkemény sajtokat a  szilárd, de jól vágható állomány, a  közepes méret és tömeg, a  szabályos alak, valamint 
a többhetes érési idő jellemzi. Egész tömegükben egyenletesen érnek, egyes alcsoportok érésében a kéregflóra is 
szerepet játszik. A félkemény sajtok négy alcsoportba sorolhatók:
4.1.2.1. Erjedési lyukas sajtok
Jellemzőjük a  nagyjából egyenletes eloszlásban, nem túl sűrűn elhelyezkedő, 3–6 mm átmérőjű, kerek erjedési 
lyukakat mutató metszéslap és a száraz vagy kissé nyirkos sajtfelület (kéreg).
4.1.2.2. Röglyukas sajtok
Legfontosabb jellemzőjük a  röglyukas (röghézagos) sajttészta, továbbá, hogy egyes sajtféleségek érésében 
a kéregflórának több-kevesebb szerepe van.
4.1.2.3. Hevített-gyúrt sajtok
Jellemzőjük a  zárt, legfeljebb légzárványokat mutató, kemény, de sajátosan képlékeny sajttészta, az  egész 
tömegben való lassú érés, az enyhe íz.
4.1.2.4. Nemespenészekkel, illetve rúzsflórával érő sajtok
Jellemzőjük a  vágható, zárt vagy röghézagos, esetenként kékeszöld penészerezésű sajttészta, a  jellegzetes, 
karakterisztikus, pikáns, csípős íz, esetleg a fehér penészbevonat.

4.1.3. Lágy sajtok
A lágy sajtokat lágy, a  kenhetőtől a  könnyen vághatóig terjedő állomány, a  kis méret és tömeg, a  rövid érési idő 
jellemzi. A sajtok nagy részének érésében a kéregflóra fontos szerepet játszik, és sok ide tartozó sajt kívülről befelé 
érik. A lágy sajtok öt alcsoportba sorolhatók:
4.1.3.1. Rúzsflórával érő sajtok
Jellemzőjük a  lágy sajttészta, legfeljebb kevés apró erjedési vagy röglyukkal, a  rúzsflóra meghatározó szerepe 
az érésben, a jellegzetes pikáns szag és íz.
4.1.3.2. Fehér nemespenésszel érő sajtok
Legfontosabb jellemzőjük a fehér penészbevonat, a lágy sajttészta, a gombára emlékeztető szag és íz.
4.1.3.3. Belső érésű sajtok
Jellemzőjük a  lágy állomány, a  zárt vagy kevés röglyukat, esetleg erjedési lyukat mutató metszéslap, az  enyhe, 
savanykás íz.
4.1.3.4. Sólében érlelt sajtok
Legfontosabb jellemzőjük, hogy a  sajtok sós, savós-vizes lében, ún. szalamurában érnek és kerülnek rendszerint 
forgalomba. A  fehér, csontfehér sajttészta mérsékelten lágy, képlékeny, de ugyanakkor törékeny, íze jellegzetesen 
savanykás, sós.
4.1.3.5. Nemespenészekkel és rúzsflórával érő sajtok
Jellemzőjük a  lágy, zárt vagy röghézagos, esetenként kékeszöld penészerezésű sajttészta, a  jellegzetes 
karakterisztikus, pikáns, csípős íz, esetleg a fehér penészbevonat.
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4.2. Felhasználható összetevők

4.2.1. Felhasználható összetevők: tej, tejszín, savószín, tejpor, tejsűrítmény, tejfehérje-koncentrátum, savófehérje-
koncentrátum, részben fölözött tej, sovány tej, író vagy ezek kombinációi, tejsavbaktérium-kultúrák, Propionibacterium 
shermanii színtenyészete, Brevibacterium linens színtenyészete, Penicillium roqueforti színtenyészete, Penicillium 
camemberti vagy Penicillium caseicolum színtenyészete, probiotikumok vagy ezek keveréke, továbbá más 
termékspecifikus színtenyészetek, rennin vagy más megfelelő alvasztóenzim, víz, étkezési só.
4.2.2. Ízesítőanyag kizárólag ízesített sajt készítéséhez használható fel.

4.3. Minőségi követelmények

4.3.1. Fizikai és kémiai követelmények

4.3.1.1. Zsírtartalom

A B

1. Zsírfokozat Zsírtartalom a szárazanyagban, % (m/m)

2. Zsírdús legalább 60

3.
Zsíros

legalább 
kevesebb, mint

45
60

4.
Félzsíros

legalább 
kevesebb, mint 

25
45

5.
Zsírszegény

legalább 
kevesebb, mint 

10
25

6. Sovány kevesebb, mint 10

4.3.1.2. Víztartalom

A B

1.
Állomány szerinti megnevezés

Víztartalom a zsírmentes

sajtanyagban (Vzsmsa)*,  % (m/m)

2. Extra kemény sajt < 51

3. Kemény sajt 49–56

4. Félkemény sajt 54–69

5. Lágy sajt > 67

 
 

 

20 
 

2. Zsírdús legalább  60 
3. Zsíros legalább  

kevesebb, mint 
45 
60 

4. Félzsíros legalább  
kevesebb, mint  

25 
45 

5. Zsírszegény legalább  
kevesebb, mint  

10 
25 

6. Sovány kevesebb, mint  10 
 
4.3.1.2. Víztartalom 
 

 A B 
1. Állomány szerinti 

megnevezés 
Víztartalom a zsírmentes 

sajtanyagban (Vzsmsa)*,  % (m/m) 
2. Extra kemény sajt < 51 
3. Kemény sajt 49 – 56 
4. Félkemény sajt 54 – 69 
5. Lágy sajt > 67 

 

*  

 
4.4. Jelölés 
 
4.4.1. Megnevezés 
4.4.1.1. A megnevezés: „sajt”. 
4.4.1.2. A megnevezéshez kapcsolódóan minden sajt esetében fel kell tüntetni a 4.3.1.2. pont 
szerinti állományjellemző csoport nevét.  
 
4.4.2. Egyéb jelölés 
4.4.2.1. Fel kell tüntetni a sajt 4.3.1.1. pont szerinti zsírfokozatát. A szárazanyagra 
vonatkoztatott zsírtartalom feltüntethető tömegszázalékban a következő jelölési módok egyike 
szerint. 
4.4.2.1.1. A szárazanyagra vonatkoztatott zsírtartalom minimum értékének jelölésével, például: 
„zsírtartalom a szárazanyagban legalább 45%”, „zsírtartalom a szárazanyagban min.: 45%”. A 
jelölésen feltüntetett érték és az ellenőrzések során mért érték különbsége a mérési 
bizonytalanságot is beleértve maximum +5% lehet, azonban a termék szárazanyagra 
vonatkoztatott zsírtartalom értéke a zsírfokozatnak megfelelő maximum értékeket nem lépheti 
át. 
4.4.2.1.2. A szárazanyagra vonatkoztatott zsírtartalom tényleges értékének jelölésével, például 
„zsírtartalom a szárazanyagban 48%”. A jelölésen feltüntetett érték és az ellenőrzések során 
mért érték különbsége a mérési bizonytalanságot is beleértve +/- 2,5% lehet, azonban a termék 
szárazanyagra vonatkoztatott zsírtartalom értéke a zsírfokozatnak megfelelő maximum és 
minimum értékeket nem lépheti át. 
A penésszel, rúzsflórával és sólében érlelt sajtok esetén utalni kell erre a sajátosságra.  
 

5. SAVAS ÉS VEGYES ALVASZTÁSÚ SAJTOK 
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4.4. Jelölés

4.4.1. Megnevezés
4.4.1.1. A megnevezés: „sajt”.
4.4.1.2. A  megnevezéshez kapcsolódóan minden sajt esetében fel kell tüntetni a  4.3.1.2.  pont szerinti 
állományjellemző csoport nevét.

4.4.2. Egyéb jelölés
4.4.2.1. Fel kell tüntetni a  sajt 4.3.1.1.  pont szerinti zsírfokozatát. A  szárazanyagra vonatkoztatott zsírtartalom 
feltüntethető tömegszázalékban a következő jelölési módok egyike szerint.
4.4.2.1.1. A  szárazanyagra vonatkoztatott zsírtartalom minimum értékének jelölésével, például „zsírtartalom 
a  szárazanyagban legalább 45%”, „zsírtartalom a  szárazanyagban min.: 45%”. A  jelölésen feltüntetett érték és 
az ellenőrzések során mért érték különbsége a mérési bizonytalanságot is beleértve maximum +5% lehet, azonban 
a  termék szárazanyagra vonatkoztatott zsírtartalom értéke a  zsírfokozatnak megfelelő maximum értékeket nem 
lépheti át.
4.4.2.1.2. A  szárazanyagra vonatkoztatott zsírtartalom tényleges értékének jelölésével, például „zsírtartalom 
a  szárazanyagban 48%”. A  jelölésen feltüntetett érték és az  ellenőrzések során mért érték különbsége a  mérési 
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bizonytalanságot is beleértve +/− 2,5% lehet, azonban a  termék szárazanyagra vonatkoztatott zsírtartalom értéke 
a zsírfokozatnak megfelelő maximum és minimum értékeket nem lépheti át.
A penésszel, rúzsflórával és sólében érlelt sajtok esetén utalni kell erre a sajátosságra.

5. SAVAS ÉS VEGYES ALVASZTÁSÚ SAJTOK

5.1. A termékcsoport meghatározása

A termékcsoportba a  tejből, íróból vagy sajtsavóból, esetleg ezek keverékéből, továbbá szükség szerinti 
mennyiségben az  5.2.  pontban felsorolt összetevőkből vagy azok egy részéből, jellemzően mikrobiológiai 
savas és azt esetleg kiegészítő oltós (vegyes), többnyire hosszú idejű alvasztással, a  tejfehérje részleges vagy 
teljes koagulálásával, majd részbeni savóelvonással – membránszeparációs technológiával gyártott sajt 
esetén permeátumelvonással – előállított olyan termékek tartoznak, amelyekben a  savósajtok kivételével 
a  savófehérje-kazein arány nem haladja meg a  tejben lévőt, és amelyeket frissen vagy rövid érlelés után 
fogyasztanak. Ízesítőanyagok szükség szerinti hozzáadásával vagy füstöléssel előállíthatók a  savas és vegyes 
alvasztású sajtok ízesített (például köményes) és füstölt, füstoldattal füstölt, illetve füst ízű változatai is. A savas és 
vegyes alvasztású sajtok három csoportba sorolhatók.

5.1.1. Friss sajtok
A friss sajtok gyártás után azonnal fogyaszthatók, lágy állományúak és kellemesen savanykás ízűek. A  friss sajtok 
a következő két alcsoportba sorolhatók:
5.1.1.1. Étkezési tehéntúró (tehéntúró, túró)
Tehéntejből tejsavbaktérium-kultúra, esetleg alvasztóenzim hozzáadásával készített savas vagy vegyes alvasztású, 
rögös állományú, kelvirágszerű friss sajt.
5.1.1.2. Tejszínsajtok, érlelés nélküli friss sajtok
5.1.1.2.1. Élelmiszer-kategória az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint: 01.7.1
5.1.1.2.2. Az alcsoportba tartoznak:
5.1.1.2.2.1. a nagy zsírtartalmú, mikrobiológiai savas és azt kiegészítő oltós (vegyes) alvasztással készült tejszínsajtok,
5.1.1.2.2.2. a különböző zsírtartalommal és állománnyal (például krémes, habos), kizárólag mikrobiológiai savas vagy 
azt kiegészítő oltós (vegyes) alvasztással gyártott termékek,
5.1.1.2.2.3. az érlelés nélküli friss sajtok kombinálva tejszínes (például Cottage cheese) vagy tejfölös (Tejfölös túró) 
öntettel,
5.1.1.2.2.4. vegyes alvasztással készített gomolyafélék.

5.1.2. Túrósajtok
A túrósajt alapanyaga tejből készített nagy szárazanyag-tartalmú sovány vagy zsíros savas túró, amelyből a terméket 
megfelelő előkészítés, majd rúzskultúra vagy fehér, vagy kék nemespenész-kultúra hozzáadásával, rövid érleléssel 
állítják elő (például Pogácsasajt). E csoportba tartozik a savanyú túróból főzéssel előállított főzött sajt is.

5.1.3. Savósajtok
5.1.3.1. Élelmiszer-kategória az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint: 01.7.4
5.1.3.2. A  savósajtot savóból, esetleg tejjel, íróval vagy tejszínnel kevert savóból, legfeljebb 4,5 pH-értékig való 
savanyítással és hevítéssel – esetleg membránszeparációval – állítják elő. A termék félszilárd vagy kenhető, krémes 
állományú, natúr vagy ízesített változatú (például Orda, Ricotta).

5.2. Felhasználható összetevők

5.2.1. Felhasználható összetevő: tej, tejsűrítmény, tejszín, író, tejfehérje-koncentrátum, savófehérje-koncentrátum, 
étkezési kazeinátok, tejsavbaktérium-kultúrák, rennin vagy más megfelelő alvasztóenzim, probiotikus 
mikrobatörzsek, prebiotikumok, víz, étkezési só, ízesítőanyagok.
5.2.2. Az 5.1.1.1. pont szerinti termékhez étkezési kazeinát nem használható.
5.2.3. Édes, illetve savanyú sajtsavó, rúzskultúra, nemespenész-kultúrák (kamember, rokfort) az 5.1.2. és az 5.1.3. pont 
szerinti termékekhez használhatók fel.



8276 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 178. szám 

5.3. Minőségi követelmények

5.3.1. Fizikai és kémiai követelmények az 5.1.1. és az 5.1.2. pont szerinti termékekre

A B C D

1. Zsírfokozat
Szárazanyag-tartalom, 

legalább, % (m/m)

Zsírtartalom a szárazanyagban, 

% (m/m)
Savfok*, SH°

2. Zsírdús 40,0 legalább 60,0

60–100

3. Zsíros 35,0
legalább 
kevesebb, mint 

45,0
60,0

4. Félzsíros 25,0
legalább 
kevesebb, mint

25,0
45,0

5. Zsírszegény 20,0
legalább 
kevesebb, mint 

10,0
25,0

6. Sovány 15,0 kevesebb, mint 10,0 60–90

*A savfok kizárólag az 5.1.1.1. pont szerinti termék esetében minőségi követelmény.

5.3.2. Fizikai és kémiai követelmények az 5.1.3. pont szerinti termékekre

A B

1. Megnevezés
Zsírtartalom a szárazanyagban, 

% (m/m)*

2. Tejszínes savósajt legalább 33,0

3. Savósajt
legalább
kevesebb, mint

10,0
33,0

4. Sovány savósajt kevesebb, mint 10,0

* A szárazanyag a laktóz kristályvizét is tartalmazza.

5.3.3. Érzékszervi követelmények

A B C D E

1.
Tejszínsajt, érlelés nélküli friss 

sajt

Étkezési tehéntúró (túró, 

tehéntúró)
Túrósajt Savósajt

2.

Külső Egyenletesen 
csontfehér, a tejszínsajt 
selymesen vagy 
nedvesen fénylő, a 
krémes állományú friss 
sajt tompa fényű.

Egyenletesen 
csontfehér színű.

Jellemzően 
korongformájú, sima 
és hézagmentes 
felületű, a használt 
kultúrára jellemző 
színű.

Egyenletesen 
csontfehér, tompa 
fényű.

3.

Állomány A tejszínsajt 
vágásfelülete zárt, 
kisebb hézagok 
elfogadhatók.
A krémes állományú 
friss sajt jól kenhető, 
nyeléskor enyhén 
tapadó.

Laza rögökbe 
összeálló, kelvirágra 
emlékeztető 
halmazok. Gépi úton 
csomagolt termékek 
(például tégelyes) 
esetén egynemű 
tömb, amely laza 
rögökből álló 
halmazokra törhető. 
Szájban jól 
érzékelhetően rögös 
állományú. 

Halványsárga, 
áttetsző, lyuk nélküli, 
rugalmas, szájban 
elomló, legfeljebb 
kis túrós maggal.

Sima, egynemű, 
kissé tapadós, 
szájban elomló 
vagy krémes.
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4.

Szag Kellemesen savanykás, jellegzetesen aromás, 
tiszta, idegen szagtól mentes.

Jellegzetesen pikáns, 
aromás, idegen 
szagtól mentes.

Jellegzetesen 
aromás, savanykás, 
idegen szagtól 
mentes.

5.

Íz Jellegzetesen aromás, 
kellemesen savanykás, 
friss, tiszta, a tejszínsajt 
kellemesen sós, idegen 
íztől mentes.

Kellemesen 
savanykás, 
jellegzetesen 
zamatos, tiszta, 
idegen íztől mentes.

Kellemesen sós, 
jellegzetesen 
zamatos, pikáns, 
enyhén savanykás, 
idegen íztől mentes.

Kellemesen sós, 
enyhén savanykás, 
tiszta, idegen íztől 
mentes.

5.4. Jelölés

5.4.1. Megnevezés
5.4.1.1. A termék megnevezésére hagyományosan ismert terméknevek, az 5.1.1., az 5.1.2. és az 5.1.3. pont szerinti, 
valamint a termék jellegét meghatározó nevek, például „Friss sajt”, „Ricotta”, „Túrósajt”, „Savósajt” használható.
5.4.1.2. Az „étkezési tehéntúró”, a „tehéntúró” vagy a  ”túró” megnevezés kizárólag az  5.1.1.1.  pont szerinti termék 
esetén használható. Az étkezési tehéntúróétól eltérő állományú friss sajtok esetében ezek a megnevezések önállóan 
nem használhatóak, a  megnevezésben elő- vagy utótagként fel kell tüntetni a  friss sajt állományára jellemző 
tulajdonságot, például „krémtúró”, „túróhab”.

5.4.2. Egyéb jelölés
5.4.2.1. Fel kell tüntetni a  termék 5.3.  pont szerinti zsírfokozatát. A  szárazanyagra vonatkoztatott zsírtartalom 
feltüntethető tömegszázalékban a következő jelölési módok egyike szerint.
5.4.2.1.1. A  szárazanyagra vonatkoztatott zsírtartalom minimum értékének jelölése, például „zsírtartalom 
a  szárazanyagban legalább 45%”, „zsírtartalom a  szárazanyagban min.: 45%”. A  jelölésen feltüntetett érték és 
az ellenőrzések során mért érték különbsége a mérési bizonytalanságot is beleértve maximum +5% lehet, azonban 
a  termék szárazanyagra vonatkoztatott zsírtartalom értéke a  zsírfokozatnak megfelelő maximum értékeket  
nem lépheti át.
5.4.2.1.2. A  szárazanyagra vonatkoztatott zsírtartalom tényleges értékének jelölése, például „zsírtartalom 
a  szárazanyagban 48%”. A  jelölésen feltüntetett érték és az  ellenőrzések során mért érték különbsége a  mérési 
bizonytalanságot is beleértve +/− 2,5% lehet, azonban a  termék szárazanyagra vonatkoztatott zsírtartalom értéke 
a zsírfokozatnak megfelelő maximum és minimum értékeket nem lépheti át.

6. SAJTKÉSZÍTMÉNYEK

6.1. A termékcsoport meghatározása

A termékcsoportba a  savas vagy oltós alvasztású sajtból, illetve ezek keverékéből, továbbá szükség szerinti 
mennyiségben a 6.2. pontban felsorolt összetevőkből vagy azok egy részéből, speciális technológiai műveletekkel 
(például darálás, simítás, kutterozás) előállított, általában kenhető állományú termékek tartoznak, amelyek 
készülhetnek friss, rövidebb minőségmegőrzési idejű, esetenként élőflórás és tartós, hőkezelt változatban. 
A sajtkészítmények három csoportba sorolhatók.

6.1.1. Natúr sajtkészítmények
6.1.1.1. Élelmiszer-kategória az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint: 01.7.6.
6.1.1.2. A  natúr sajtkészítmény savas, illetve oltós alvasztású sajtokból, esetleg más tejeredetű termékek 
hozzáadásával készül (például gomolyatúró, vajas márványsajt).

6.1.2. Ízesített sajtkészítmények
6.1.2.1. Élelmiszer-kategória az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint: 01.7.6.
6.1.2.2. Ízesített sajtkészítmény a  savas, illetve oltós alvasztású sajtokból ízesítőanyagok hozzáadásával előállított 
termék (például körített tehéntúró, sonkás krémsajt). A termékben a tejeredetű termékhányad legalább 70% (m/m).
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6.1.3. Desszertjellegű sajtkészítmények
6.1.3.1. Élelmiszer-kategória az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint: 16.
6.1.3.2. A termék desszert jellegét az ízesítőanyag használata (például gyümölcsös túróhab) vagy bevonatként való 
alkalmazása (például csokoládébevonatos vagy kakaóbevonatos túródesszert) adja. A  termékek sajttöltetében 
a tejeredetű termékhányad legalább 50% (m/m).

6.2. Felhasználható összetevők

6.2.1. Savas és oltós alvasztású sajtok, tejszín, vaj, vízmentes tejzsír, tejsűrítmény, tejpor, savópor, írópor, tejfehérje-
koncentrátum, savófehérje-koncentrátum, étkezési kazeinátok, egyéb tejszármazékok, étkezési só, inert gázok, víz.
6.2.2. Ízesítőanyagok, zselatin kizárólag a 6.1.2. és 6.1.3. pont szerinti termékekhez használható fel.

6.3. Minőségi követelmények

6.3.1. Fizikai és kémiai követelmények a 6.1.1. pont szerinti termékekre

A B C

1. Zsírfokozat
Szárazanyag-tartalom, 

legalább, % (m/m)

Zsírtartalom a szárazanyagban, 

% (m/m)

2. Zsírdús 50,0 legalább 60,0

3. Zsíros 40,0
legalább 
kevesebb, mint 

45,0
60,0

4. Félzsíros 30,0
legalább 
kevesebb, mint 

25,0
45,0

5. Zsírszegény 25,0
legalább 
kevesebb, mint 

10,0
25,0

6. Sovány 20,0 kevesebb, mint 10,0

6.3.2. Érzékszervi követelmények

A B C D

1. Natúr sajtkészítmény Ízesített sajtkészítmény Desszertjellegű sajtkészítmény

2.

Külső Az alapanyagsajtokra 
jellemző.

Az alapanyagsajtokra 
emlékeztető.

Rétegezett termékek esetén a rétegek 
elhatároltak, bevonatos termékek esetén 
a bevonat egyenletesen fedi a terméket. 
Habosított termékek esetében 
a habeloszlás egyenletes és finom. 

3.

Állomány Sima, jól kenhető, 
szájban olvadó.

Jól kenhető, az 
ízesítőanyag darabjai, 
szemcséi érzékelhetőek.

Az alapanyagréteg, -töltet finoman 
szemcsés, a bevonat ép, könnyen 
harapható. Habosított termékek esetén  
az állomány könnyű.

4.
Szag Kellemes, jellegzetes, 

az alapanyagra 
emlékeztető.

Kellemes, jellegzetesen 
aromás, az ízesítőanyagra 
emlékeztető.

Kellemes, tiszta, az alapanyagsajtra, 
illetve az ízesítőanyagra vagy a bevonatra 
emlékeztető.

5.
Íz Kellemesen sós, 

zamatos, az 
alapanyagra jellemző.

Kellemes, jellegzetesen 
zamatos, az 
ízesítőanyagra jellemző.

Kellemesen édes, illetve az ízesítőanyagra 
vagy a bevonatra jellemző.

6.4. Jelölés

6.4.1. Megnevezés
6.4.1.1. Hagyományosan ismert terméknevek, a  6.1.1., a  6.1.2., a  6.1.3.  pont szerinti, illetve a  termék jellegét 
meghatározó nevek, például „Gomolyatúró”, „Juhtúró”, „Túrókrém”, „Vajas márványsajt”, „Sonkás sajtkrém”.
6.4.1.2. Túrókészítmények esetén a sajt elnevezés használata nem kötelező.
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6.4.2. Egyéb jelölés
6.4.2.1. A 6.1.1. pont szerinti termékek esetében fel kell tüntetni azok 6.3. pont szerinti zsírfokozatát. A szárazanyagra 
vonatkoztatott zsírtartalom feltüntethető tömegszázalékban a következő jelölési módok egyike szerint.
6.4.2.1.1. A  szárazanyagra vonatkoztatott zsírtartalom minimum értékének jelölése, például „zsírtartalom 
a  szárazanyagban legalább 45%”, „zsírtartalom a  szárazanyagban min.: 45%”. A  jelölésen feltüntetett érték és 
az ellenőrzések során mért érték különbsége a mérési bizonytalanságot is beleértve maximum +5% lehet, azonban 
a  termék szárazanyagra vonatkoztatott zsírtartalom értéke a  zsírfokozatnak megfelelő maximum értékeket  
nem lépheti át.
6.4.2.1.2. A  szárazanyagra vonatkoztatott zsírtartalom tényleges értékének jelölése, például „zsírtartalom 
a  szárazanyagban 48%”. A  jelölésen feltüntetett érték és az  ellenőrzések során mért érték különbsége a  mérési 
bizonytalanságot is beleértve +/− 2,5% lehet, azonban a  termék szárazanyagra vonatkoztatott zsírtartalom értéke 
a zsírfokozatnak megfelelő maximum és minimum értékeket nem lépheti át.

7. ÖMLESZTETT SAJTOK ÉS ÖMLESZTETT SAJTKÉSZÍTMÉNYEK

7.1. A termékcsoport meghatározása

Élelmiszer-kategória az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint: 01.7.5.
A termékcsoportba egy vagy több sajtféleségből, tejalkotórészek, illetve egyéb ízesítő élelmiszerek hozzáadásával 
vagy ezek nélkül, aprítással, keveréssel, hőkezeléssel (ömlesztéssel) és emulgeálással előállított tejtermékek tartoznak, 
amelyek készíthetőek vágható vagy kenhető állománnyal. A  vágható állományú termékeket a  legfeljebb 90,  
a  kenhetőeket a  91–240 közötti, 18 °C hőmérsékleten mért penetrációs érték jellemzi. Az  ömlesztett sajtok és 
ömlesztett sajtkészítmények három csoportba sorolhatók.

7.1.1. Megnevezett sajtféleségű ömlesztett sajt
7.1.1.1. Megnevezett sajtféleségű ömlesztett sajt a  kizárólag sajtból vagy sajtokból, a  víz- és a  zsírbeállításhoz 
szükséges tejzsír (tejszín, vaj, vajzsír, vajolaj) hozzáadásával, ömlesztéssel előállított termék. A  termékben 
a megnevezett sajtféleség(ek) mennyisége a sajthányad legalább 75%-a (m/m) a vágható és a kenhető állományú 
sajtokban egyaránt. A fennmaradó sajthányad hasonló típusú sajtból áll.
7.1.1.2. A  megnevezett sajtféleségből előállított vágható állományú ömlesztett sajt szárazanyag-tartalma 
legfeljebb 4%-kal (m/m) kisebb, mint a  gyártáshoz felhasznált megnevezett sajté, vagy mint a  felhasznált sajtok 
szárazanyagainak számtani középértéke.
7.1.1.3. Ízesítőanyagok (cukor kivételével) hozzáadásával előállítható az ebbe a csoportba tartozó termékek ízesített 
változata is.

7.1.2. Ömlesztett sajt
7.1.2.1. Ömlesztett sajt a  sajtból vagy sajtokból, a  víz- és a  zsírbeállításhoz szükséges tejzsír és egyéb tejtermékek 
hozzáadásával, ömlesztéssel előállított termék. A  végtermékben a  tejcukor mennyisége nem haladja meg  
az 5%-ot (m/m).
7.1.2.2. Ízesítőanyagok (cukor kivételével) hozzáadásával előállítható az ebbe a csoportba tartozó termékek ízesített 
változata is.

7.1.3. Ömlesztett sajtkészítmény (például ömlesztett sajtkrém)
7.1.3.1. Ömlesztett sajtkészítmény a  sajtból vagy sajtokból, a  víz- és a  zsírbeállításhoz szükséges tejzsír, valamint 
egyéb tejtermékek hozzáadásával, ömlesztéssel előállított termék. A végtermék szárazanyagában a sajt mennyisége 
legalább 51% (m/m), a tejcukortartalom nincs korlátozva.
7.1.3.2. Ízesítőanyagok hozzáadásával előállítható az ebbe a csoportba tartozó termékek ízesített változata is.

7.2. Felhasználható összetevők

7.2.1. Felhasználható összetevő: sajt, víz, tejszín, vaj, vajolaj, baktériumkultúrák, ízesítőanyagok a cukrok kivételével, 
étkezési só.
7.2.2. Tej, tejsűrítmény, tejpor, tejfehérje-koncentrátum, savófehérje-koncentrátum, savószín, savóvaj, savópor, 
étkezési kazeinát kizárólag a 7.1.2. és a 7.1.3. pont szerinti termékekhez használható fel.
7.2.3. Cukrok kizárólag a 7.1.3. pont szerinti termékekhez használhatók fel.
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7.3. Minőségi követelmények

7.3.1. Fizikai és kémiai követelmények

A B C

1.

Zsírfokozat

Zsírtartalom a sajt-szárazanyagban, 

% (m/m)

Szárazanyag-tartalom, legalább, % (m/m)

2.

Vágható ömlesztett 

sajtok és 

sajtkészítmények*

Kenhető ömlesztett sajt és 

ömlesztett sajtkészítmény

3. Zsírdús legalább 60 52 44

4. Zsíros
legalább 
kevesebb, mint

45
60

48 41

5. Félzsíros
legalább 
kevesebb, mint 

25
45

40 31

6. Zsírszegény
legalább 
kevesebb, mint

10
25

36 29

7. Sovány kevesebb, mint 10 34 29

* A megnevezett sajtféleségű vágható ömlesztett sajtok vonatkozásában a 7.1.1. pontban előírtak az irányadóak.

7.3.2. Érzékszervi követelmények

A B

1. Alak Szabályos alakú ömlesztett sajtdarabok

2. Külső

A termék kéreg nélküli, felülete sima, a csomagolóanyag hézagmentesen simul a felülethez, 
a hajtogatás ráncaiban nem lehet sajtanyag. Felületi ízesítés esetén az ízesítőanyag a sajt 
felületén egyenletes eloszlásban helyezkedik el. Tégelybe csomagolt termék esetén a fedőfólia 
hegesztése folyamatos. Füstölt ömlesztett sajtok esetében a kéregszerű felület egyenletes és 
egyöntetűen sárgásbarna színű. 

3. Belső
A termék színe egyöntetű, tompa vagy selyemfényű, a sajt jellegének megfelelő. A sajt 
szerkezete tömör, lyuk nélküli, egy-két légbuborék megengedett. A sajttésztába kevert 
ízesítőanyag szemcséi a metszéslapon egyenletes eloszlásban láthatók.

4. Állomány Jól vágható vagy kenhető, sima, szájban könnyen olvadó.

5. Szag
Sajtszerű, típusmegnevezés esetén a felhasznált sajtra, illetve ízesítés esetén az ízesítőanyagra 
emlékeztető.

6. Íz
Megnevezett sajtféleségű termék esetén a felhasznált sajtra jellemző, ízesítés esetén  
az ízesítőanyagnak megfelelő, az ízesítőanyag szemcséi a szájban észlelhetőek.

7.4. Jelölés

7.4.1. Megnevezés
7.4.1.1. Az „ömlesztett sajt”, „ömlesztett sajtkrém” vagy „sajtkészítmény” megnevezés használható.
7.4.1.2. Használhatóak a hagyományosan ismert terméknevek, valamint a termék jellegét meghatározó nevek is.

7.4.2. Egyéb jelölések
7.4.2.1. Fel kell tüntetni a  termék 7.3.  pont szerinti zsírfokozatát és állományát, továbbá a  szárazanyagra 
vonatkoztatott zsírtartalmát 5%-ban, vagy annak egész számú többszöröseként (ez az érték mindig az az 5%, illetve 
többszöröse, amely közvetlenül a valós érték alatt van, azaz például valós érték: 47%, feltüntetendő érték: 45%).
7.4.2.2. A  7.1.2., valamint a  7.1.3.  pont szerint többféle sajtból előállított ömlesztett sajtok esetén utalni lehet 
a  termék jellegzetes ízét adó sajttípus nevére. A  100 °C feletti hőmérsékleten végzett ömlesztést a  termék 
csomagolásán kizárólag akkor kell feltüntetni, ha a hőkezelés steril terméket eredményez.
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C rész
VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

A B részben meghatározott minőségi paraméterek az alábbi módszerekkel kerültek meghatározásra, így a minőségi 
paraméterek ellenőrzésekor a táblázatban megadott vagy azokkal egyenértékű módszereket kell alkalmazni:

A B

1. Mintavétel MSZ EN ISO 707 Tej és tejtermékek. Mintavételi útmutató

2.

Zsírtartalom 
meghatározása

MSZ EN ISO 1211 Tej. A zsírtartalom meghatározása. Gravimetriás módszer 
(referencia-módszer)

3.
MSZ EN ISO 7208 Fölözött tej, savó és író. A zsírtartalom meghatározása. 
Gravimetriás módszer (referencia-módszer)

4.
MSZ EN ISO 2450 Tejszín. A zsírtartalom meghatározása. Gravimetriás módszer 
(referencia-módszer)

5.
MSZ EN ISO 1735 Sajtok és ömlesztett sajtok. A zsírtartalom meghatározása. 
Gravimetriás módszer (referencia-módszer)

6.
MSZ EN ISO 1854 Savósajt. A zsírtartalom meghatározása. Gravimetriás módszer 
(referencia-módszer)

7. MSZ 3703 Tej és ízesített tejitalok zsírtartalmának meghatározása

8.
MSZ 9602 Tejszín, savanyú tej-, tejszínkészítmények és ízesített tejtermékek 
zsírtartalmának meghatározása

9.
MSZ EN ISO 17678 Tej és tejtermékek. A tejzsír tisztaságának meghatározása 
triglicerides gázkromatográfiás módszerrel (referencia-módszer) (angol nyelvű)

10.

Szárazanyag-tartalom

MSZ 3727-1 Tejföl, tejszín és ízesített tejszínhab vizsgálata. A szárazanyag-
tartalom meghatározása és a zsírmentes szárazanyag-tartalom kiszámítása

11.
MSZ EN ISO 5534 Sajtok és ömlesztett sajtok. A szárazanyag-tartalom 
meghatározása (referencia-módszer)

12.
Zsírmentes 

szárazanyag-tartalom
MSZ 3727-1 Tejföl, tejszín és ízesített tejszínhab vizsgálata. A szárazanyag-
tartalom meghatározása és a zsírmentes szárazanyag-tartalom kiszámítása

13.

Savfok

MSZ 3727-2 Tejföl, tejszín és ízesített tejszínhab vizsgálata. A titrálható savasság 
meghatározása és a plazmasavfok kiszámítása

14.
MSZ 3728 Sajt, ömlesztett sajt és túró titrálható savasságának (savfokának) és 
hidrogénion-koncentrációjának (pH) meghatározása

15. Sótartalom
MSZ EN ISO 5943 Sajtok és ömlesztett sajtok. A kloridtartalom meghatározása. 
Potenciometriás titrálásos módszer

16.

Fehérjetartalom

MSZ EN ISO 8968-1 Tej és tejtermékek. A nitrogéntartalom meghatározása.  
1. rész: Kjeldahl-módszer és a nyersfehérje kiszámítása (angol nyelvű)

17.
MSZ EN ISO 8968-3 Tej. A nitrogéntartalom meghatározása.  
3. rész: Blokkroncsolásos módszer (félmikro gyors rutinmódszer)

18.

MSZ EN ISO 8968-4 Tej és tejtermékek. A nitrogéntartalom meghatározása. 
4. rész: A protein és a nem proteineredetű nitrogéntartalom meghatározása, 
valamint a valódi proteintartalom kiszámítása (referencia-módszer) (angol 
nyelvű)

19.
MSZ EN ISO 14891 Tej és tejtermékek. A nitrogéntartalom meghatározása. 
Dumas-elven alapuló égetéses rutinmódszer (angol nyelvű)
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20.

Kultúrából származó 
tejsavbaktériumok és 

bifidobaktériumok 
száma

ISO 27205 Fermented milk products – Bacterial starter cultures – Standard of 
identity (angol nyelvű)

21.
ISO 19344 Milk and milk products – Starter cultures, probiotics and fermented 
products – Quantification of lactic acid bacteria by flow cytometry (angol nyelvű)

22.
MSZ ISO 15214 Élelmiszerek és takarmányok mikrobiológiája. Horizontális 
módszer a mezofil tejsavtermelő baktériumok megszámlálására. Telepszámlálási 
technika 30 °C-on

23.
ISO 17792 Milk, milk products and mesophilic starter cultures – Enumeration of 
citrate-fermenting lactic acid bacteria – Colony-count technique at 25 degrees C 
(angol nyelvű) 

24.
MSZ ISO 7889 Joghurt. A jellemző mikroorganizmusok meghatározása. 
Telepszámlálásos eljárás 37 °C-on 

25.

ISO 20128 Milk products – Enumeration of presumptive Lactobacillus 
acidophilus on a selective medium – Colony-count technique at 37 degrees 
(angol nyelvű)

ISO 29981 Milk products – Enumeration of presumptive bifidobacteria –  
Colony count technique at 37 degrees C (angol nyelvű)

26.

Kultúrából származó 
élesztő-

és penészszám

MSZ ISO 7954 Mikrobiológia. Általános útmutató élesztők és penészek 
számlálásához. Telepszámlálási technika 25 °C-on

27.
MSZ ISO 21527-1 Élelmiszerek és takarmányok mikrobiológiája.  
Horizontális módszer az élesztők és a penészek számlálására.  
1. rész: Telepszámlálásos technika a 0,95-nél nagyobb vízaktivitású termékekre

28.
MSZ ISO 21527-2 Élelmiszerek és takarmányok mikrobiológiája.  
Horizontális módszer az élesztők és a penészek számlálására.  
2. rész: Telepszámlálásos technika legfeljebb 0,95 vízaktivitású termékekre

29. Laktóztartalom
MSZ ISO 22662 Tej és tejtermékek. Laktóztartalom meghatározása nagy 
hatékonyságú folyadékkromatográfiával (referencia-módszer)

30.

Érzékszervi vizsgálat

MSZ ISO 22935-1 Tej és tejtermékek. Érzékszervi vizsgálat. 1. rész: Általános 
útmutató a bírálók toborzásához, kiválasztásához, képzéséhez és folyamatos 
ellenőrzéséhez

31.
MSZ ISO 22935-2 Tej és tejtermékek. Érzékszervi vizsgálat. 2. rész: Érzékszervi 
vizsgálathoz ajánlott módszerek

32.
MSZ ISO 22935-3 Tej és tejtermékek. Érzékszervi vizsgálat. 3. rész: Útmutató 
a termékleírásban szereplő érzékszervi tulajdonságoknak való megfelelés 
pontozásos értékelési módszerére

”
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VIII. A Kúria határozatai

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5018/2021/4. számú határozata
 

Az ügy száma: Köf.5018/2021/4.
A tanács tagja: Dr. Balogh Zsolt a  tanács elnöke, Dr. Kiss Árpád Lajos előadó bíró, Dr. Dobó Viola bíró,  
Dr. Patyi András bíró, Dr. Varga Zs. András bíró
Az indítványozó: Pécsi Törvényszék
Az érintett önkormányzat: Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi utca 2.)
Az ügy tárgya: helyi adó

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa
– megállapítja, hogy a  Köf.5.042/2016/5. számú határozatával törvénysértőnek nyilvánított, Harkány Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a  helyi adókról szóló 31/2015. (XI. 30.) számú önkormányzati 
rendelete, 2016. december 31. napjáig hatályban volt, 17. § a) pontja nem alkalmazható a Pécsi Törvényszék 
előtt 1.K.701.259/2020. számon folyamatban lévő ügyben;

– Harkány Város Képviselő-testületének a  helyi adókról szóló 31/2015. (XI. 30.) számú rendelete 13.  §  
(1)  bekezdés e)  pontjának „a magánszemély tulajdonában lévő” szövegrésze megsemmisítésére, valamint  
jelen perben való alkalmazási tilalma kimondására irányuló bírói indítványt visszautasítja;

– elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét;
– elrendeli, hogy a  határozat közzétételére – a  Magyar Közlönyben való közzétételt követő 8 napon belül –  

az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

 [1] Harkány városban a  Bartók Béla utca sávjától délre az  indítványozó bíróság előtti per felperese kizárólagos 
tulajdonában állnak a következő „kivett művelési ág” megnevezésű, de belterületi ingatlanok:
 1. 2366/4 hrsz-ú (276 m2)
 2. 2366/8 hrsz-ú (29 m2)
 3. 2366/9 hrsz-ú (31 m2)
 4. 2366/12 hrsz-ú (290 m2)
 5. 2366/32 hrsz-ú (574 m2)
 6. 2366/68 hrsz-ú (196 m2)
 7. 2366/74 hrsz-ú (2748 m2)
 8. 2366/65 hrsz-ú (7075 m2)
 9. 2366/28 hrsz-ú (1 ha, 0815 m2)
10. 2370/7 hrsz-ú (8244 m2)
11. 2370/8 hrsz-ú (8229 m2)
12. 2366/73 hrsz-ú (4 ha, 3030 m2)
13. 2366/82 hrsz-ú (9704 m2)
Az ingatlanokra Harkány Város Önkormányzatának elővásárlási joga van bejegyezve.

 [2] Fenti ingatlanok gyakorlatilag egy tömbben helyezkednek el, e  tömböt északi-déli irányba húzódó keskeny 
önkormányzati terület szeli ketté. Az  ingatlantömb Harkány város észak-nyugati területén, a  Bartók Béla út, 
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Lankacsatorna, Siklósi út által határolt területen fekszik. A  terület keleti határa egyben a  bel- és külterület 
határa is. Valamennyi telek sík-, kissé mély területen helyezkedik el, bekerítetlenek, korábban mezőgazdasági 
művelésben álltak. A nyugati terület és a keleti terület déli része kaszálóként, a keleti terület északi része szántóként 
funkcionál a  gyakorlatban. A  tömb keleti határán a  Lanka-csatorna, illetve a  külterület-belterületi határ mellett 
helyezkedik el a 2366/4, 8, 9, 12, 28, 32, 65, 68, 74 hrsz.-ú telkek, a tömb centrumában pedig a 2366/73, 82 hrsz-ú 
telkek, míg az  elválasztó önkormányzat sávjától nyugatra találhatóak a  2370/7, 8 hrsz-ú telkek. Valamennyi telek 
közművesítetlen területen helyezkedik el, közművesítésük jelentős költségekkel járna. A 2016-os Építési Szabályzat 
szerint a telkek Üü-5 vagy Üü-8 besorolás alá estek. Az ingatlanoknak közúti közterületi megközelíthetősége nincs, 
így a beépítésük sem lehetséges.

 [3] Harkány Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 598-15/2016. számú határozatával a  felperes terhére  
2016 évtől a fenti 13 ingatlan után összesen 15.393.350 forint telekadó megfizetésére kötelezte évente a felperest. 
A határozattal szemben a felperes fellebbezéssel élt. A fellebbezés folytán eljárt alperes a 2016. június 2. napján kelt 
BAB/12/752.5/2016. számú határozatával az elsőfokú határozatot helybenhagyta.

 [4] A helyi adó megfizetésére kötelező határozat ellen a felperes keresettel fordult a bírósághoz, melyben indítványozta, 
hogy a  bíróság a  Kúria Önkormányzati Tanácsa előtt a  Harkány Város Képviselő-testületének a  helyi adókról 
szóló 31/2015. (XI. 30.) számú rendeletének (a továbbiakban: Ör.) felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárást 
kezdeményezzen.

 [5] A Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 4.K.27.207/2016 számú perében a  fenti kereset alapján már 
indítványozta a Kúria Önkormányzati Tanácsának eljárását. A Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5026/2018/4. számú  
határozatával az  Ör. 2016. december 31. napjáig hatályban volt 17.  § a)  pontjának a  Pécsi Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróság előtt folyamatban lévő fenti perében való alkalmazási tilalmának kimondására irányuló bírói 
indítványt elutasította, míg az Ör. 2016. december 31. napjáig hatályban volt 17. § a) pontjának megsemmisítésére 
irányuló bírói indítványt visszautasította.

 [6] Ezt követően a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 4.K.27.019/2019/11. számú ítéletével a felperes keresetét 
elutasította. Ezen ítéletet a  felperes felülvizsgálati kérelme folytán a  Kúria Kfv.I.35.461/2019/11. számú végzésével 
a  felülvizsgálati kérelemmel nem támadott részét nem érintve, a  felülvizsgálati kérelemmel támadott részében 
hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasította.

 [7] A hatályon kívül helyezés folytán megismételt eljárásban a bíróság a korábbi szakértői véleményt mellőzte, annak 
a  perben bizonyítékként való alkalmazhatóságát hiányos, homályos, az  ismert tényekkel ellentmondó volta 
miatt és azért, mert a  szakértő a  felperes észrevételeire, alapos kifogásaira adekvát válaszokat adni nem tudott, 
az ellentmondásokat nem tudta feloldani, kizárta, és új szakértőt rendelt ki. Így a megismételt eljárásban beszerzett 
szakértői vélemény alapján az alábbi táblázatban szereplő tények állapíthatóak meg:

ingatlan helyrajzi száma és 

területe

forgalmi érték forintban kivett adó éves összege az előbbi kettő százalékos 

aránya

2366/4 hrsz-ú 
(276 m2)

55.200 55.200 100

2366/8 hrsz-ú 
(29 m2)

5.800 5.800 100

2366/9 hrsz-ú 
(31 m2)

6.200 6.200 100

2366/12 hrsz-ú 
(290 m2)

58.000 58.000 100

2366/32 hrsz-ú 
(574 m2)

114.800 114.800 100

2366/68 hrsz-ú 
(196 m2)

39.200 39.200 100

2366/74 hrsz-ú 
(2748 m2)

549.600 549.600 100

2366/65 hrsz-ú 
(7075 m2)

2.122.500 1.311.200 61

2366/28 hrsz-ú 
(1 ha, 0815 m2)

3.244.500 1.872.250. 57
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2370/7 hrsz-ú 
(8244 m2)

2.473.200 1.486.600 60

2370/8 hrsz-ú 
(8229 m2)

2.468.700 1.484.350 60

2366/73 hrsz-ú 
(4 ha, 3030 m2)

12.909.000 6.704.500 51

2366/82 hrsz-ú 
(9704 m2)

2.911.200 1.705.600 58

Az indítvány és az önkormányzat védirata

 [8] A Pécsi Törvényszék 1.K.701.259/2020/24. számú végzésében indítványozta a  Kúria Önkormányzati Tanácsának 
eljárását és egyidejűleg a per tárgyalását felfüggesztette. A végzés az Ör. 2016. december 31. napjáig hatályban volt 
17. § a) pontjának a perben való alkalmazási tilalma kimondására, valamint az Ör. 13. § (1) bekezdés e) pontjának 
„a magánszemély tulajdonában lévő” szövegrésze megsemmisítésére és a  perben való alkalmazási tilalmának 
kimondására irányult.

 [9] Az indítványozó bíróság álláspontja szerint a  Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5026/2018/4. számú határozatára 
figyelemmel a perbeli esetben ítélt dologról nem beszélhetünk, hiszen a Kúria fenti döntését eltérő tányállás mellett, 
ennél magasabb forgalmi értékek alapján eljárva állapította meg.

 [10] A bíróság hivatkozott a  Kúria Köf.5.042/2016/5. számú – az  Ör. jelen indítvánnyal is támadott 17.  § a)  pontjának 
más ügyben való alkalmazási tilalmát kimondó – határozatára, valamint az  Alkotmánybíróság 3233/2021. (VI. 4.)  
AB határozatára. Ezek alapján kiemelte, hogy a  perbeli esetekben a  konfiskáló jelleg megállapítható, hiszen 
a 13 db ingatlanból 7 db esetében az adó éves összege azonos az  ingatlanok értékével, így már két év alatt eléri 
az  érték kétszeresét, míg a  többi hat esetben is meghaladja az  50%-ot és nagyjából három-három és fél év alatt  
az  ingatlanok kétszeres értéke az  adóteherrel felemésztésre kerül. A  bíróság szerint a  helyi adókról szóló  
1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Hatv.) 6. § c) pontja szerinti rendelkezésbe ütközik az Ör. 17. § a) pontja azért is, 
mert a szabályozás a helyi sajátosságokhoz nem igazodik.

 [11] Az indítványozó bíróság szerint az  Alaptörvény XV.  cikk (1)  bekezdése, valamint az  egyenlő bánásmódról és 
az  esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebtv.) 1., 7. és 8.  §-ai értelmében az  Ör. 13.  § 
(1)  bekezdésének e)  pontja hátrányos megkülönböztetést valósít meg, mivel minden indok nélkül korlátozza 
az  adómentességet csak a  magánszemélyek számára a  közútról vagy közterületről, illetőleg magánútról nem 
megközelíthető telkek vonatkozásában.

 [12] Az Önkormányzati Tanács a  közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.)  
140.  § (1)  bekezdése alapján alkalmazandó 42.  § (1)  bekezdése alapján az  érintett önkormányzatot felhívta 
az indítványra vonatkozó nyilatkozata megtételére.

 [13] Az Önkormányzat védiratában kifejtette, hogy a  bírói indítvány Ör. 17.  § a)  pontja alkalmazhatósági tilalmának 
kimondására vonatkozó részéhez kapcsolódó kérdés megítélése egyértelműen szakértői feladat volt, amelynek 
a megismételt eljárásban az újonnan kirendelt ingatlanforgalmi szakértő eleget is tett. Az adó mértéke konfiskáló 
jellegének megítélése kizárólag az  ingatlan forgalmi értékének meghatározása után értelmezhető, ezen második, 
kirendelt szakértő által megállapított értékek figyelembevételével az  indítvány ezen részét az  Önkormányzat 
tudomásul veszi.

 [14] Az indítvány második részével összefüggésben az Önkormányzat hivatkozott arra, hogy a Hatv. 6. § d) pontjában, 
7. § e) pontjában, valamint az 52. § 26. pontjában foglalt rendelkezéseket egybevetve a helyi jogalkotó nem kívánt 
diszkriminatív módon eljárni a  vállalkozók tulajdonában álló telkek vonatkozásában, hanem egyszerűen csak 
a  Hatv. által a  helyi jogalkotó számára kijelölt korlátok nem tették lehetővé a  mentességek körének ilyen típusú 
kiterjesztését. Az Önkormányzat szerint, ha itt diszkriminatív szabályozásról beszélünk, akkor nem a helyi rendeletet, 
hanem a Hatv. vonatkozó rendelkezésit kell górcső alá venni.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

 [15] Az indítvány részben megalapozott.
 [16] Az Ör. vitatott rendelkezései a következők:
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 [17] „17. § 1. Az adó mértéke a következő:
a) Belterületen lévő telek esetén:
aa.) 5000 m2-ig: 200,-Ft/m2

ab.) 5000 m2 feletti rész: 150,-Ft/m2

b) Külterületen fekvő vállalkozó üzleti célt szolgáló telke esetében: 10,-Ft/m2”
„13. § (1) Mentes az adó alól:
e.) magánszemély tulajdonában lévő telek, amely közútról, közterületről, magánútról nem megközelíthető;”

 [18] A Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5042/2016/5. számú határozatában már megállapította, hogy az  Ör. 17.  § 
(1) bekezdésének a) pontja törvénysértő volt. Az Ör. 17. § (1) bekezdését Harkány Város Önkormányzat képviselő-
testületének a helyi adókról szóló 31/2015.(XI. 30.) sz. rendelete módosításáról szóló 25/2016 (XI. 30.) rendeletének 
5.  §-a 2017. január 1. napjával módosította úgy, hogy kiegészítette egy további c)  ponttal, mely szerint  
„c) Amennyiben az  ingatlan legalább 50%-a a mindenkor hatályos helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati 
rendelethez csatolt rendezési terv szerint E, EV, Z, ZKP városrendezési kategóriába vagy a  rendezési terv szerint 
tervezett (még meg nem valósult) közút kategóriába tartozik az ingatlanra vonatkozó telekadó mértéke 10 Ft/m2”.

 [19] A Kúria Önkormányzati Tanácsa több korábbi határozatában rögzítette, hogy az  Önkormányzati Tanács bírói 
kezdeményezés esetén azt a  jogot vizsgálja, amelyet a  bírónak alkalmaznia kell. Így kerülhet sor hatályon 
kívül helyezett, vagy a  későbbiekben módosult önkormányzati rendeletek vizsgálatára (Köf.5012/2016/4., 
Köf.5083/2012/4., Köf.5024/2019/4. sz. határozatok).

 [20] A Kúria Önkormányzati Tanácsának jelen ügy kapcsán elsőként abban a  kérdésben kellett állást foglalnia,  
hogy a  Köf.5042/2016/5. számú határozatában az  egyedi ügyre kimondott alkalmazási tilalom megállapítható-e  
a Pécsi Törvényszék előtt folyamatban lévő, 1.K.701.259/2020. sz. ügyre is a Kp. 147. §-a alapján.

 [21] Az indítvány alapjául szolgáló ügy tárgya a  felperes 2016. évi adókötelezettsége, amelyre tekintettel a  Kúria 
elsődlegesen az Ör. 17. § a) pontjának az ekkor hatályos Hatv. 6. § c) pontjába ütközését vizsgálta.

 [22] A 2016. december 31-ig hatályos Htv. 6.  § c)  pontja értelmében „[a]z önkormányzat adómegállapítási joga arra 
terjed ki, hogy: […] c) az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez 
és az  adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan – az  e  törvényben meghatározott felső határokra, illetőleg 
a 16. § a) pontjában, a 22. § a) pontjában, a 26. §-ában, a 33. §-ának a) pontjában meghatározott felső határoknak 
2005. évre a  KSH által 2003. évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árszínvonal-változással, 2006. évtől pedig  
a 2003. évre és az adóévet megelőző második évig eltelt évek fogyasztói árszínvonal változásai szorzatával növelt 
összegére (a felső határ és a felső határ növelt összege együtt: adómaximum) figyelemmel – megállapítsa.”

 [23] A Kúria Önkormányzati Tanácsa több döntésében vizsgálta a  korábban hatályos Hatv. 6.  § c)  pontjában foglalt 
követelményrendszert, és kialakította annak érvényesülésével kapcsolatos gyakorlatát. A  Köf.5042/2016/5. 
határozatában is kifejtette, hogy a  telekadóról szóló szabályozás során a  törvényben meghatározott elvek 
alkalmazása körében igazodni kell ahhoz a  szemponthoz, mely alapján az  adómérték az  adótárgy telek forgalmi 
értékéhez képest ne legyen túlzott.

 [24] A Kúria Önkormányzati Tanácsának ítélkezési gyakorlata értelmében az  adó konfiskáló jellegének megállapítására 
csak kivételesen és szélsőséges esetben kerülhet sor (l. többek között Köf.5.013/2017/4. és Köf.5004/2021/3. 
sz. határozatok). Így az  az adómérték, amely évente a  vagyon értékének közel 60–70%-át teszi ki súlyosan 
aránytalannak minősül, mivel belátható időn belül felemészti az  adótárgyat. A  Köf.5.081/2012/4. számú ügyben 
az  adótárgy értékének 70%-át kitevő adóteher minősült túlzónak azzal, hogy az  eloldódott a  vagyontömeg 
értékétől. A Köf.5.024/2016/5. számú határozat pedig a telek értékének 64%-át kitevő éves adómértéket minősítette 
konfiskálónak arra tekintettel, hogy a következő adóévekben az adóteher összege meghaladta a telek értékét.

 [25] Az adómérték konfiskáló jellegének vizsgálatakor telekadó esetén az  ingatlan forgalmi értékének van alapvető 
jelentősége, hiszen az  adó mértéke ehhez képest minősülhet elkobzó, az  ingatlan értékét felemésztő jellegűnek. 
(l. Köf.5.034/2018/4. és Köf.5004/2021/3. sz. határozatok) A  Köf.5026/2018/4. sz. határozatban a  fenti 13 ingatlan 
tekintetében a  Kúria Önkormányzati Tanácsa az  ügyben indítványozó bíró által – akkor – megállapított tényállás 
alapján úgy ítélte meg, hogy az adó mértéke nem minősíthető konfiskatóriusnak, ezért a  folyamatban lévő ügyre 
vonatkozóan nem tartotta indokoltnak az alkalmazási tilalom kimondását. A Kúria Önkormányzati Tanácsa korábbi, 
a Köf.5042/2016/5. határozatával összhangban hangsúlyozta, hogy eljárásában nem foglalkozhatott a forgalmi érték 
tételes megállapításával. A bírói kezdeményezésben foglaltakat vette alapul, és az abban rögzített megállapítások 
kizárólag okszerűségének vizsgálatára szorítkozott (Köf.5026/2018/4. sz. határozat, [30] pont).

 [26] A Kúria Önkormányzati Tanácsa egyetért ugyanakkor az  indítványozó bírósággal abban, hogy a  Köf.5026/2018/4. 
számú határozatra figyelemmel jelen perbeli esetben ítélt dologról nem beszélhetünk, hiszen a  Kúria 
Önkormányzati Tanácsa ezen döntését eltérő tányállás mellett, az  érintett ingatlanok magasabb forgalmi értéke 
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alapján eljárva állapította meg. Az e határozatot követő megismételt, Pécsi Törvényszék előtti eljárásban a korábbi 
szakértői vélemény mellőzésére tekintettel új szakértő állapította meg a  fenti táblázat szerinti forgalmi értékeket, 
amelyek jelentősen eltérnek a Kúria Önkormányzati Tanácsa által a Köf.5026/2018. sz. ügyben ismert, a bíróság által 
közölt és a Kúria Önkormányzati Tanácsa által nem felülvizsgálható korábbi értékektől.

 [27] A Kúria Önkormányzati Tanácsa a  Köf.5.042/2016/5. számú határozatában kimondta, hogy az  a  vagyon típusú 
adó, amely egy év alatt felemészti az  ingatlan forgalmi értékét, ellentétes a  közteherviselés általános elveivel, 
ezért ebben az esetben a több évet átfogó adóztatási gyakorlat vizsgálatára már nincs is szükség. A  fenti táblázat 
szerint a  1–7. számú ingatlanok esetében ez  megvalósult, a  többi ingatlan esetében pedig a  forgalmi értéket két 
év alatt már meghaladja minden esetben a kivetett adó. Az Alkotmánybíróság 3233/2021. (VI. 4.) AB határozatának  
[40] pontja szerint „az indítványozókat terhelő telekadó fizetési kötelezettség mértéke (kb. 42%) olyan szintet ér el 
az  alkotmányjogi panasz alapját képező esetekben, hogy a  telkek forgalmi értékének a  kétszeresét is meghaladja 
a  fizetendő adó összege az  általános adóügyi elévülési ciklus alatt.” E  döntés értelmében tehát konfiskáló 
jellegű lehet az  az helyi adó, amely az  általános, öt éves elévülési időn belül az  adótárgy kétszeres értékét eléri.  
A  Kúria Önkormányzati Tanácsa egyetért az  indítványozó bíróság érvelésével, mely szerint jelen perbeli esetekben 
a konfiskáló jelleg ennél még inkább megállapítható, hiszen a 13 db ingatlanból 7 db esetében az adó éves összege 
azonos az  ingatlanok értékével, így már két év alatt eléri az érték kétszeresét, míg a  többi hat esetbe is meghaladja 
az 50%-ot és nagyjából három-három és fél év alatt az ingatlanok kétszeres értéke az adóteherrel felemésztésre kerül.

 [28] A fentiekre tekintettel a Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította, hogy az Ör. 17. § a) pontjának a bírói indítvány 
alapjául szolgáló ügyben való alkalmazása ellentétes a Hatv. 2016. évben hatályos 6. § c) pontjával. Erre tekintettel 
a  Kúria Önkormányzati Tanácsa a  Kp. 147.  § (1)  bekezdése alapján elrendelte, hogy az  Ör. 17.  § a)  pontja nem 
alkalmazható a Pécsi Törvényszék előtt folyamatban lévő 1.K.701.259/2020. számú ügyben. A Kúria Önkormányzati 
Tanácsa szerint ugyanakkor az általános alkalmazási tilalom kimondása a Kp. 147. § (2) bekezdése értelmében jelen 
ügyben nem indokolt, mivel van olyan jogviszony, amelyben a  17.  § a)  pontja nem törvényellenes tartalommal 
hatályosul (Köf.5.042/2016/5. és Köf.5026/2018/4. sz. határozatok; ennek megfelelően a  Kúria Önkormányzati 
Tanácsa a  Köf.5.042/2016. sz ügyben sem mondott ki általános alkalmazási tilalmat). A  norma törvénysértő volta 
nem feltétlenül jelenti azt, hogy minden eseti jogviszonyban, amelyre alkalmazzák törvénysértő állapot keletkezik 
(Köf.5026/2018/4. sz. határozat).

 [29] A bírói indítvány második része az  Ör. 13.  § (1)  bekezdésének e)  pontja vizsgálatára irányult. Figyelemmel arra 
azonban, hogy a bírói indítvány első része kapcsán a Kúria Önkormányzati Tanácsa az egyedi ügyben alkalmazási 
tilalmat rendelt el, a mentességi szabály a továbbiakban nem tekinthető az indítványozó bíróság által alkalmazandó 
rendelkezésnek, így az indítvány ezen részét az Önkormányzati Tanács a Kp. 144. §-a és a 140. § (1) bekezdés alapján 
alkalmazandó 48. § (1) bekezdés d) pontja alapján visszautasította.

Záró rész

 [30] Az Önkormányzati Tanács az  indítványt a  Kp. 141.  § (2)  bekezdése szerint tárgyaláson kívül bírálta el, a  más 
jogszabályba ütközés jogkövetkezményeit a Kp. 146. § (1) bekezdés b) pontja alapján állapította meg.

 [31] A Magyar Közlönyben történő közzététel a  Kp. 146.  § (2)  bekezdésén, a  helyben történő közzététel a  Kp. 142.  § 
(3) bekezdésén alapul.

 [32] A Kúria a  jogszabályba ütközés alkalmazásra vonatkozóan az  általános alkalmazási tilalom mellőzéséről az  eset 
körülményeinek mérlegelése mellett, a jogbiztonság védelme érdekében, a Hatv. jelen ügyben még alkalmazandó 
2016. december 31. napjáig hatályos 6. § c) pontja alapján, a Kp. 147. § (2) bekezdése szerint döntött.

 [33] A Kp. 141.  § (4)  bekezdése alapján az  önkormányzati rendelet törvényességének vizsgálatára irányuló eljárásban 
a feleket teljes költségmentesség illeti meg és saját költségeiket maguk viselik.

 [34] A határozat elleni jogorvoslatot a Kp. 116. § d) pontja és a 146. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2021. szeptember 21.

Dr. Balogh Zsolt s. k. a tanács elnöke, Dr. Kiss Árpád Lajos s. k. előadó bíró, Dr. Dobó Viola s. k. bíró, Dr. Patyi András s. k. bíró, 
Dr. Varga Zs. András s. k. bíró
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1675/2021. (IX. 29.) Korm. határozata
a 2021–2027 közötti időszakban az európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló 
Interreg CENTRAL EUROPE, Interreg Europe, Interact IV és ESPON 2030 programok elfogadásáról

A Kormány
 1.  egyetért az  Európai Unió 2021–2027 közötti költségvetési időszakában, az  európai területi együttműködés 

célkitűzés keretében megvalósuló Interreg CENTRAL EUROPE, Interreg Europe, Interact IV és ESPON 2030 
programok részére bemutatott prioritásaival és kereteivel;

 2.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  Kormány nevében írja alá az  Interreg CENTRAL EUROPE, az  Interreg Europe, 
az Interact IV, valamint az ESPON 2030 programok tartalmával való egyetértésről és annak végrehajtásához történő 
nemzeti hozzájárulás megfizetéséről szóló nyilatkozatokat;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 3.  felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Kormány nevében írja alá az ESPON 2030 program végrehajtásáról, monitoring- 
és kontrollrendszeréről szóló megállapodást.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2022. február 28.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1676/2021. (IX. 29.) Korm. határozata
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2020. évi pályázati kiírása keretében támogatott CEF projektek 
hazai társfinanszírozásának biztosításáról, valamint a 2021–2024. években rendelkezésre álló CEF technikai 
segítségnyújtás pályázat benyújtásáról

A Kormány
 1. egyetért az  Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.)  

Korm. rendelet 5. §-a alapján
a) a „Budapest–Varsó NSV magyarországi szakaszának előkészítő tevékenységei” és
b) az „Új vasúti kapcsolat a  Mediterrán és az  Orient/East – Med TEN-T korridorokon Budapest belvárosán 

keresztül”
tárgyú, az  Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz által társfinanszírozott projektek (a továbbiakban: projektek) 
megvalósításához szükséges hazai költségvetési támogatás összegével és forrásszerkezetével, az 1. melléklet szerint;

 2. egyetért a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok 
felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés f ) pontja alapján a projektek 
1.  pont szerinti hazai költségvetési támogatásának a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló  
2020. évi XC. rörvény 1.  mellékletének és a  későbbi évek központi költségvetéseinek XIX. Gazdaság-újraindítási 
Alap uniós fejlesztései fejezet, 3. Központi kezelésű előirányzatok cím, 6. Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 
projektek 2014–2020 alcíme terhére történő finanszírozásával;

 3. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – összhangban az  Európai Bizottság  
C(2021) 5754 számú végrehajtási határozatban foglaltakkal – gondoskodjon az  Európai Bizottság nevében 
és felhatalmazása alapján eljáró Európai Klíma, Infrastruktúra és Környezetvédelmi Projektek Végrehajtási 
Ügynökségének az  „Új vasúti kapcsolat a  Mediterrán és az  Orient/East – Med TEN-T korridorokon Budapest 
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belvárosán keresztül” című projekt Magyarország általi, az  1.  mellékletben foglalt táblázat 2. sora szerinti 
megvalósítására irányuló tájékoztatásáról;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2021. szeptember 30.

 4. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a  NIF Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársasággal és a  BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen 
Működő Részvénytársasággal mint a projektek végrehajtó szerveivel történő támogatási szerződések megkötéséről, 
az 1. melléklet szerint;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

 5. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – összhangban az  Európai Bizottság  
C(2021) 5763 számú végrehajtási határozatban foglaltakkal – gondoskodjon az  1.  mellékletben foglalt táblázat 
3. sora szerinti, az  Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2021. évben kiírásra kerülő technikai segítségnyújtásra 
vonatkozó pályázat benyújtásáról, és az  Európai Bizottság támogató döntése esetén gondoskodjon a Támogatási 
Megállapodás aláírásáról, az 1. mellékletben foglalt táblázat 3. sora szerint.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a pályázat benyújtása tekintetében a pályázati kiírás megküldését követően azonnal   

a Támogatói Megállapodás aláírása tekintetében az  Európai Bizottság támogató döntését 
követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1676/2021. (IX. 29.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I J

Sorszám
Kapcsolódó 

program 
megnevezése

Projektjavaslat 
megnevezése

Kedvezményezett Végrehajtó Szerv
Projekt költsége

(nettó, forint)

Projekt 
összköltsége

(bruttó, forint) 

Európai Hálózat- 
finanszírozási 

Eszköz terhére 
biztosítandó 
támogatás 

összege 
(nettó, forint)

Hazai 
költségvetési 

támogatás 
tervezett összege 

(bruttó, forint)

Saját erő (forint) Projektjavaslat rövid bemutatása

1.

Európai 
Hálózat- 
finanszírozási 
Eszköz (CEF)

Budapest – 
Varsó NSV 
magyarországi 
szakaszának 
előkészítő 
tevékenységei – 
Környezetvédelmi 
munkarészek

Innovációs és 
Technológiai 
Minisztérium

NIF Zrt. Nemzeti 
Infrastruktúra 

Fejlesztő 
zártkörűen működő 

Részvénytársaság

2 300 000 000 2 921 000 000 1 955 000 000 966 000 000 0

A Budapest–Varsó nagy sebességű vasútvonalra jelenleg 
hazai forrásból készülő Megvalósíthatósági Tanulmány 
befejezését követő előkészítési lépések első üteme 
keretében tervezett főbb szakmai előkészítési feladatok 
elvégzése. Ezek a környezeti vizsgálatok elkészítése, 
környezeti hatástanulmány összeállítása, környezetvédelmi 
engedély megszerzése.

2.

Európai 
Hálózat- 
finanszírozási 
Eszköz (CEF)

Új vasúti 
kapcsolat  
a Mediterrán 
és az Orient/
East – Med TEN-T 
korridorokon 
Budapest 
belvárosán 
keresztül – 
Környezetvédelmi 
munkarészek és 
környezetvédelmi 
engedélyezés

Innovációs és 
Technológiai 
Minisztérium

BFK Budapest 
Fejlesztési 

Központ Nonprofit 
zártkörűen működő 

Részvénytársaság

1 000 000 000 1 270 000 000 500 000 000 770 000 000 0

A Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia  
(a továbbiakban: Stratégia) meghatározta Budapest 
vasúti átjárhatóságának fejlesztési feladatait, stratégiai 
programját. A hálózatos szemléletű, a transzeurópai  
áru- és személyszállítást, a belföldi és a TEN-T vonalakon 
zajló elővárosi személyszállítást is figyelembe vevő 
fejlesztési program kiemelt fontosságú ütőere  
Budapest-Kelenföld és Budapest-Nyugati vasútállomások 
összeköttetése új, részben alagúti törzsvonali szakasszal, 
amely a Stratégiában foglalt forgalmi vízió alapján 
Magyarország legnagyobb forgalmú, legsűrűbb 
vonatforgalommal rendelkező nagyvasúti vonalszakasza 
lesz. Jelen projekt tárgya a 2040. évi kitekintéssel,  
azon belül több ütemben megvalósítandó teljes stratégiai 
program időarányos, ütemezett előrehaladásának 
biztosítása a tárgyi, Kelenföld állomás és Nyugati 
pályaudvar közötti törzsvonali szakaszra, a Stratégia és 
a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány eredményeit 
felhasználva és azokra építkezve, a Környezetvédelmi 
Hatástanulmány elkészítésével, a környezetvédelmi 
engedély megszerzésével, az egyéb, környezetvédelmi 
vonatkozású organizációs munkarészek elkészítésével, 
az engedélyezési tervek készítését megelőző utolsó 
lépcsőként. 
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3.

Európai 
Hálózat- 
finanszírozási 
Eszköz (CEF)

CEF2 technikai 
segítségnyújtás – 
2021–2024.

Innovációs és 
Technológiai 
Minisztérium

n./a. 506 559 200 643 330 184 506 559 200 136 770 984 0

A CEF 2021–2024 közötti technikai segítségnyújtásra 
vonatkozó felhívás szerinti tartalom alapján az alábbiak 
szerint: 
1. feladat: CEF 21–27 időszak kommunikációs feladatai,  
a CEF projektjavaslatainak értékelése és a CEF 2021–2024 
időszakban támogatott CEF projektek megvalósításának 
nyomon követése;
2. feladat: CEF 14–20 időszakban támogatott CEF projektek 
megvalósításával kapcsolatos feladatok, pénzügyi és 
műszaki nyomon követés;
3. feladat: A TEN-T törzshálózati folyosók koordinátoraival 
való együttműködés és kapcsolódó feladatok;
4. feladat: Együttműködés a vasúti árufuvarozási 
folyosókon belül, biztosítva a megfelelő koordinációt  
a törzshálózati folyosók koordinátoraival;
5. feladat: A TENtec rendszeren keresztül folytatott 
jelentéstétel és adatcsere automatizálásához kapcsolódó 
tagállami feladatok.
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A Kormány 1677/2021. (IX. 29.) Korm. határozata
Budapest-Kelenföld – Ferencváros vasútvonalszakasz kapacitásbővítésének építési munkái  
(Déli körvasút II. ütem) projekt forrásának biztosításáról és ezzel összefüggésben 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  Budapest-Kelenföld – Ferencváros vasútvonalszakasz kapacitásbővítésének építési munkái (Déli körvasút 
II. ütem) megnevezésű kiemelt projekt (a továbbiakban: projekt) megvalósításával, az 1. melléklet szerint;

b) egyetért a  projekt támogatásának az  Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2. prioritás 
többletkötelezettség-vállalásának terhére történő finanszírozásával;

c) felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter 
bevonásával – gondoskodjon a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti megkötéséről;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 

Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

d) felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  Miniszterelnökséget vezető miniszter 
bevonásával biztosítsa, hogy az  Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, valamint a  2021–2027 közötti 
európai uniós programozási időszak Magyarország számára elérhető európai uniós források felhasználása 
keretrendszerének tervezése és kialakítása során élvezzen elsőbbséget, és tegye meg a  szükséges 
intézkedéseket a projekt európai uniós elszámolhatósága érdekében;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 

Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

e) felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a  b)  alpont szerinti 
364 310 000 000 forint összegű többletkötelezettség-vállalásnak a 2021–2027 közötti európai uniós forrásai 
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 1. pont e) alpont szerinti átforgatás megvalósulásig a projektek 2023. december 31-ét 
követően felmerült költségeire ideiglenesen az  Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program hazai 
társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön biztosításra a fedezet.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat]
a) 1. pont f ) alpont fa) pont faa) alpontjában a „179,49%-áig” szövegrész helyébe a „252,24%-áig” szöveg,
b) 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:2 mezőjében a „898,659” szövegrész helyébe az „1262,962” szöveg
lép.

 4. Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1677/2021. (IX. 29.) Korm. határozathoz

Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 65.r 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)

65.r IKOP-2.1.0-15

Budapest-Kelenföld és 
Ferencváros vasútvonalszakasz 

kapacitásbővítésének építési 
munkái (Déli körvasút II. ütem) 

NIF Zrt. (konzorciumvezető) és 
BFK Nonprofit Zrt. konzorciuma

364,31
Budapest-Kelenföld és Ferencváros vasútvonalszakasz  
3 (egyes szakaszokon 4) vágányúsítása és rekonstrukciója 
Közvágóhíd és Nádorkert megállóhelyek létesítésével.
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A Kormány 1678/2021. (IX. 29.) Korm. határozata
a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő átcsoportosításról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva  

5 330 664 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 
2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi 
kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoport  
(a továbbiakban: GÚP előirányzat) terhére, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. a Kvtv. 17.  §-a, valamint 4.  melléklet 7.  pontja alapján jóváhagyja a  GÚP előirányzatnak az  1.  pont szerinti 
átcsoportosítás alapján az  eredeti előirányzaton felül – az  eddig jóváhagyott összegen túl további –  
5 330 664 000 forinttal történő túlteljesülését.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1678/2021. (IX. 29.) Korm. határozathoz

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

 forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

348695 6

K5 Egyéb működési célú kiadások 5 330 664 000
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

1 Központi kezelésű előirányzatok
1 Központi tartalékok

385484 1 Gazdaság-újraindítási programok
K5 Egyéb működési célú kiadások -5 330 664 000

forintban

Államháztartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

azonosító csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása

 forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

Államháztartási szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
egyedi csop. szám szám csop. név évre 

azonosító szám név áthúzódó
hatása

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok

348695 6 5 330 664 000

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos   
egyéb: azonnal 5 330 664 000 5 330 664 000

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

Magyar Államkincstár  1 példány

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

B E V É T E L

Kiemelt előirányzat

Kiemelt előirányzat

T Á M O G A T Á S 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

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

Külgazdasági és külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok 
támogatása

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

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

K I A D Á S O K 

Kiemelt előirányzat 

Külgazdasági és külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok 
támogatása
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A Kormány 1679/2021. (IX. 29.) Korm. határozata
egyes vízkár-elhárítási tevékenységek fedezetének biztosításáról

A Kormány
 1.  jóváhagyja a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a  továbbiakban: 

Kvtv.) 17.  §-a alapján, a  Kvtv. 4.  mellékletében foglalt táblázat 2.  pont 94. sorában biztosított jogkörében eljárva 
a  vízügyi igazgatási szervek 2020. december 1. és 2021. május 31. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség 
alapján végzett árvíz, belvíz, helyi vízkár elleni védekezés, vízminőségi kárelhárítás, jég elleni védekezés, valamint  
a  2020. december 1. utáni időszakban a  károsodott vízi létesítmények, védművek helyreállításának finanszírozása 
céljából a  Kvtv. 1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati 
célfeladatok alcím, 50. Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás jogcímcsoport 1 274 672 000 forint 
összeggel történő túllépését;

 2.  tudomásul veszi, hogy az 1. pont szerinti előirányzat-túllépés összegéből 1 013 320 000 forint – az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 39.  §-ában foglaltak figyelembevételével – 
a  Kvtv. 1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 17. Vízügyi igazgatóságok cím 2021. évi személyi juttatások 
eredeti költségvetési kiadásai előirányzatának növelésére irányul.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1680/2021. (IX. 29.) Korm. határozata
jogszabályváltozások miatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladat- és hatáskörébe került feladatok 
ellátásával, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Magyar Államkincstár informatikai 
rendszereinek üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggésben felmerülő többletforrás biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a 2021. évben többletforrás biztosítása szükséges

a) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) költségvetése javára
aa) a jogszabályváltozások miatt a  NAV feladat- és hatáskörébe került gépjárműadóval kapcsolatos 

adóhatósági feladatok ellátásával, a  nem környezetvédelmi jellegű egyes meghatározott 
cselekmények végrehajtásával, az  új környezetvédelmi jellegű hulladékkezelési feladatok 
végrehajtásával, illetve a Központi Bűnjelnyilvántartó Rendszer üzemeltetésével összefüggésben,

ab) a NAV meglévő informatikai rendszereinek üzemeltetésével, a  meglévő informatikai infrastruktúra 
éves fejlesztési és kapcsolódó fenntartási igényével összefüggésben, valamint

b) a Magyar Államkincstár költségvetése javára az informatikai feladatok ellátásával összefüggésben;
 2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az 1. pontban foglalt feladatok ellátása érdekében

a) a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 
1.  melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 2. Nemzeti Adó- és Vámhivatal cím javára összesen 
14 445 800 000 forint;

b) a Kvtv. 1.  melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 8. Magyar Államkincstár cím javára összesen 
6 764 700 000 forint

többletforrás biztosításáról.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1681/2021. (IX. 29.) Korm. határozata
az Úszó Nemzet Programmal összehangolt, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program  
III. ütemében javasolt tanuszoda-fejlesztések előkészítéséhez szükséges további intézkedésekről

A Kormány az  Úszónemzet Programmal összehangolt, a  Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program III. ütemében 
javasolt tanuszoda-fejlesztések előkészítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1662/2020. (X. 15.) Korm. határozatban 
foglaltakra tekintettel
 1. a részére bemutatott koncepció szerint egyetért az  1.  melléklet szerinti helyszíneken javasolt tanuszoda-

beruházások (a továbbiakban: Beruházások) további előkészítésével, valamint egy új tanuszoda-beruházás 
(a továbbiakban: Fejlesztés) előkészítésével;

 2. a Beruházások további előkészítésének és a  Fejlesztés előkészítésének kormányzati felelőseként az  emberi 
erőforrások miniszterét jelöli ki;

 3. a Beruházások további előkészítésére és a Fejlesztés előkészítésére a Nemzeti Sportközpontokat jelöli ki;
 4. egyetért azzal, hogy a  Beruházások és a  Fejlesztés megvalósítója a  Beruházási Ügynökség legyen azzal, hogy 

a  Beruházások és a  Fejlesztés során létrejövő vagyonelemek a  Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésébe 
kerüljenek;

 5. a Beruházásoknak a  Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (2) bekezdés n), o) és p) pontja szerinti előkészítő fázisaira 670 675 976 forint 
forrást biztosít azzal, hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb 2022. március 31-ig kell megvalósítani;

 6. a Fejlesztésnek a  Korm. rendelet 2.  § (2)  bekezdés a) és g)  pontjában rögzített előkészítési fázisaira legfeljebb 
4  522  500 forint forrást biztosít azzal, hogy az  előkészítési fázisokat legkésőbb 2021. november 30-ig meg kell 
valósítani;

 7. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 
az előkészítési fázisok finanszírozása érdekében 675 198 476 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, 
a fel nem használt, valamint a nem rendeltetésszerűen felhasznált rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel 
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 
2.  Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezet, 3. Nemzeti Sportközpontok cím javára, a 2. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
Az elszámolás, a fel nem használt, valamint a nem rendeltetésszerűen felhasznált rész visszafizetése tekintetében

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: az 5. pont tekintetében 2022. június 30. 

a 6. pont tekintetében 2022. január 31.
 8. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  Beruházások megvalósítására 

lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a  Kormány részére 
a  Beruházások megvalósításáról, a  kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a  kifizetések 
ütemezésének, valamint – az  emberi erőforrások minisztere és a  Nemzeti Sportközpontok bevonásával  – 
az üzemeltetési költségeknek a bemutatásával.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a Beruházások megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárást követő 60 napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1681/2021. (IX. 29.) Korm. határozathoz

Település/járásközpont Fejlesztés

1. Bóly T3B Uszoda

2. Kunszentmiklós T3B Uszoda

3. Nagykőrös T3B Uszoda

4. Püspökladány T3A Uszoda

5. Siófok T3B Uszoda

6. Tiszafüred T3B Uszoda

7. Vasvár T3A Uszoda



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2021. évi 178. szám

 
8299

2. melléklet az 1681/2021. (IX. 29.) Korm. határozathoz

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

forintban

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

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

hatása
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

1 Központi kezelésű előirányzatok
1 Központi tartalékok

375739 2 Beruházás Előkészítési Alap
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -675 198 476

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
298224 3 Nemzeti Sportközpontok

K6 Beruházások 675 198 476
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 Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása

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

forintban

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

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

hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
298224 3 Nemzeti Sportközpontok 675 198 476

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 675 198 476 675 198 476

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

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár  1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma



8300 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 178. szám 

A Kormány 1682/2021. (IX. 29.) Korm. határozata
a KEHOP-5.1.1-17 azonosító jelű, „Megújuló alapú zöldáram-termelés elősegítése 4 MW beépített 
teljesítményt meghaladó villamosenergia termelő rendszerek telepítésével” című felhívás keretében 
megvalósuló egyes projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról

A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott jogkörében eljárva
 1.  egyetért

a) a KEHOP-5.1.1-17-2021-00008 azonosító számú „Fotovoltaikus erőmű létesítése Debrecenben” című,
b) a KEHOP-5.1.1-17-2021-00009 azonosító számú „Kunmadarasi napelempark létesítése” című,
c) a KEHOP-5.1.1-17-2021-00010 azonosító számú „PV erőmű megvalósítása Kunmadarason” című,
d) a KEHOP-5.1.1-17-2021-00011 azonosító számú „Szegedi naperőmű építése” című,
e) a KEHOP-5.1.1-17-2021-00012 azonosító számú „Fotovoltaikus beruházás megvalósítása Szegeden” című,
hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok (a továbbiakban együtt: projektek) 
1. melléklet szerinti támogatásával;

 2.  felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a  projektek támogatási 
szerződésének 1. melléklet szerinti megkötéséről.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a támogatói döntést követő 60 nap

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1682/2021. (IX. 29.) Korm. határozathoz

A B C D E

1.
Projekt

azonosító száma

Projekt  

megnevezése

Támogatást 

igénylő neve

Támogatás  

(forint)
Projekt rövid bemutatása

2.
KEHOP-5.1.1-

17-2021-00008

Fotovoltaikus 
erőmű 

létesítése 
Debrecenben

MVM Zöld 
Generáció 
Korlátolt 

Felelősségű 
Társaság

4 296 960 579

A projekt célja egy 28,8 MWp beépített 
teljesítményű, 24 MW névleges teljesítőképességű 
fotovoltaikus erőmű megvalósítása. A projekt 
helyszíne Debrecen. A projekt révén évente 
átlagosan 33 568 066 kWh villamos energia 
értékesíthető a kötelező átvételi rendszerben. 
A projekt eredményeként a megújuló 
energiaforrásból előállított energiamennyiség 
évente hozzávetőlegesen 121 000 GJ-lal növekszik, 
az üvegházhatást okozó gázok mennyisége évente 
hozzávetőlegesen 33 000 tonnával csökken.

3.
KEHOP-5.1.1-

17-2021-00009

Kunmadarasi 
napelempark 

létesítése

MVM Zöld 
Generáció 
Korlátolt 

Felelősségű 
Társaság

4 251 742 433

A projekt célja egy 28,728 MWp beépített 
teljesítményű, 24 MW névleges teljesítőképességű 
fotovoltaikus erőmű megvalósítása. A projekt 
helyszíne Kunmadaras I. (Kunmadaras hrsz. 042/23). 
A projekt révén évente átlagosan 33 773 938 kWh 
villamos energia értékesíthető a kötelező átvételi 
rendszerben. A projekt eredményeként a megújuló 
energiaforrásból előállított energiamennyiség 
évente hozzávetőlegesen 122 000 GJ-lal növekszik, 
az üvegházhatást okozó gázok mennyisége évente 
hozzávetőlegesen 33 000 tonnával csökken.
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4.
KEHOP-5.1.1-

17-2021-00010

PV erőmű 
megvalósítása 
Kunmadarason

MVM Zöld 
Generáció 
Korlátolt 

Felelősségű 
Társaság

4 270 244 614

A projekt célja egy 28,728 MWp beépített 
teljesítményű, 24 MW névleges teljesítőképességű 
fotovoltaikus erőmű megvalósítása. A projekt 
helyszíne Kunmadaras II. (Kunmadaras hrsz. 042/20). 
A projekt révén évente átlagosan 33 773 938 kWh 
villamos energia értékesíthető a kötelező átvételi 
rendszerben. A projekt eredményeként a megújuló 
energiaforrásból előállított energiamennyiség 
évente hozzávetőlegesen 122 000 GJ-lal növekszik, 
az üvegházhatást okozó gázok mennyisége évente 
hozzávetőlegesen 33 000 tonnával csökken.

5.
KEHOP-5.1.1-

17-2021-00011

Szegedi 
naperőmű 

építése

MVM Zöld 
Generáció 
Korlátolt 

Felelősségű 
Társaság

3 574 748 206

A projekt célja egy 23,6368 MWp beépített 
teljesítményű, 19,98 MW névleges 
teljesítőképességű fotovoltaikus erőmű 
megvalósítása. A projekt helyszíne Szeged.  
A projekt révén évente átlagosan 27 983 575,4 kWh 
villamos energia értékesíthető a kötelező átvételi 
rendszerben. A projekt eredményeként a megújuló 
energiaforrásból előállított energiamennyiség 
évente hozzávetőlegesen 101 000 GJ-lal növekszik, 
az üvegházhatást okozó gázok mennyisége évente 
hozzávetőlegesen 27 000 tonnával csökken.

6.
KEHOP-5.1.1-

17-2021-00012

Fotovoltaikus 
beruházás 

megvalósítása 
Szegeden

MVM Zöld 
Generáció 
Korlátolt 

Felelősségű 
Társaság

3 606 302 266

A projekt célja egy 23,7762 MWp beépített 
teljesítményű, 19,98 MW névleges 
teljesítőképességű fotovoltaikus erőmű 
megvalósítása. A projekt helyszíne Szeged.  
A projekt révén évente átlagosan 28 497 470 kWh 
villamos energia értékesíthető a kötelező átvételi 
rendszerben. A projekt eredményeként a megújuló 
energiaforrásból előállított energiamennyiség 
évente hozzávetőlegesen 103 000 GJ-lal növekszik, 
az üvegházhatást okozó gázok mennyisége évente 
hozzávetőlegesen 28 000 tonnával csökken.
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A Kormány 1683/2021. (IX. 29.) Korm. határozata
az EFOP-4.1.2-17-2017-00078 azonosító számú, „A Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, 
Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése” című projekt 
támogatásának növeléséről

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

rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a) egyetért az  EFOP-4.1.2-17-2017-00078 azonosító számú, „A Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános 

Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése” című projekt  
(a továbbiakban: projekt) összköltségének 1. melléklet szerinti növelésével,

b) hozzájárul az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról 
szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A.  §-a alapján ahhoz, hogy 
a projekt keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra,

c) egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2021. október 31.

 2. egyetért azzal, hogy a  projekt esetén az  1.  mellékletben foglalt táblázat F oszlopában meghatározott, 
összesen legfeljebb 304 527 134 forint összegű, európai uniós forrás terhére el nem számolható költség  
– a  Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok 
felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 9.  § (1)  bekezdés f )  pontja alapján –  
az  Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) hazai társfinanszírozáson felüli 
felhasználásával kerüljön biztosításra.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1683/2021. (IX. 29.) Korm. határozathoz

  A B C D E F G H

1.

Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Kedvezményezett 

neve

Eredeti 

támogatás 

(forint)

Többlettámogatás legfeljebb

(forint)

Megnövelt 

összköltség 

legfeljebb 

(forint)

Projekt rövid 

bemutatása
2.

Az EFOP keretében 

finanszírozandó 

összeg (forint)

A 481/2021.  

(VIII. 13.)  

Korm. rendelet 9. § 

(1) bekezdés  

f ) pontja alapján 

az EFOP hazai 

társfinanszírozás 

terhére 

finanszírozandó 

összeg 

(forint)

3.
EFOP-4.1.2-17-

2017-00078

A Tiszakécskei 
Móricz 

Zsigmond 
Általános Iskola, 

Gimnázium, 
Kollégium 

és Alapfokú 
Művészeti Iskola 
infrastrukturális 

fejlesztése

Kecskeméti 
Tankerületi 

Központ
496 814 566 118 144 405 304 527 134 919 486 105

A projekt célja
a 6060 Tiszakécske, 

Erkel fasor 10.,
6060 Tiszakécske, 
József Attila u. 6., 

valamint a
6060 Tiszakécske, 

Kőrösi u. 27.
számok alatti 
köznevelési 

intézmények 
infrastrukturális 

fejlesztése.
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A Kormány 1684/2021. (IX. 29.) Korm. határozata
a Márton Áron Szakkollégium további felújításáról és a kollégiumi infrastruktúra javításáról

A Kormány a Márton Áron Szakkollégium 1037 Budapest, Kunigunda útja 35. szám alatti épületének teljes körű felújításáról és 
a kollégiumi infrastruktúra javításáról szóló 1856/2016. (XII. 27.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében
 1. egyetért a Márton Áron Szakkollégium felújításának és a kollégiumi infrastruktúra javításának további munkálataival 

(a továbbiakban: Beruházás) az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest belterület 18777 helyrajzi számú ingatlanon, 
azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek az Eötvös Loránd Tudományegyetem vagyonkezelésébe 
kerüljenek;

 2. a Beruházás 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 7 832 328 913 forintban határozza meg;

 3. 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 727 918 982 forint forrás 
biztosításáról a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló XC. törvény 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-
újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások cím, 1. Egyedi 
magasépítési beruházások alcím, 2. Márton Áron Szakkollégium felújítás megvalósítása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében
 4. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 

gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2022–2023. évi részeinek 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 címen belül,

b) a 2023. év tekintetében a 2023. évi központi költségvetés kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat 
finanszírozó fejezetében.
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 

pénzügyminiszter
Határidő: az a)  alpont tekintetében a  2022. évi központi költségvetés végrehajtása során, a  felmerülés 

ütemében
 a b) alpont tekintetében a 2023. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1685/2021. (IX. 29.) Korm. határozata
a csepeli Jedlik Ányos Gimnázium fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány az  egyes csepeli és soroksári fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 2057/2017.  
(XII. 27.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében
 1. egyetért a  csepeli Jedlik Ányos Gimnázium teljes körű felújításának (a  továbbiakban: Felújítás) az  állami 

magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4.  § (7)  bekezdés a)  pontja 
és (8)  bekezdése szerinti kormányzati magasépítési beruházásként történő további előkészítésével és 
megvalósításával, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest belterület, 208395 helyrajzi számú ingatlanon;

 2. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert és az  emberi erőforrások miniszterét, hogy 
az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatával (a  továbbiakban: 
Önkormányzat) együttműködve gondoskodjanak a  Felújítás előkészítése és megvalósítása folyamatban lévő 
feladatainak az Önkormányzat és a Beruházási Ügynökség közötti átadás-átvételéről;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos
 3. a 2.  pontban foglaltakkal összhangban felkéri az  Önkormányzatot a  Felújítás további előkészítésére és 

megvalósítására irányuló vállalkozási szerződés aláírására, majd ezt követően az  átadás-átvételi eljárás 
megkezdésére;

 4. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az  Önkormányzat részére a  Felújítás céljára 
biztosított központi költségvetési forrásokkal való, az  Önkormányzat részéről történő elszámolásról és a  fel nem 
használt, valamint a nem rendeltetésszerűen felhasznált források visszafizettetéséről;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2021. október 31.

 5. egyetért a  Dél-Pesti Tankerületi Központ új székhelyen történő elhelyezéséhez szükséges ingatlan-felújítási 
munkák elvégzésével, és annak finanszírozása érdekében felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások 
minisztere kezdeményezése alapján gondoskodjon 228 600 000 forint forrás biztosításáról a Magyarország 2021. évi 
központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,  
18. Klebelsberg Központ cím javára.

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1686/2021. (IX. 29.) Korm. határozata
a Kőszegi Bálház rekonstrukciójának megvalósításához szükséges további intézkedésekről

A Kormány a Kőszegi Bálház rekonstrukciójának megvalósításáról szóló 1783/2020. (XI. 11.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 
Korm. határozat) foglaltakra figyelemmel
 1. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 

Zártkörűen működő Részvénytársaság útján tegye meg a  Korm. határozat 1.  pontja szerinti Felújítás 
megvalósításához szükséges intézkedéseket;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: 2023. március 31.

 2. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 
gondoskodjon a  Felújítás megvalósításához 586 112 000 forint biztosításáról a  Magyarország 2022. évi központi 
költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1.  melléklet XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és 
kiadások fejezet, 1. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Az MNV Zrt. rábízott 
vagyonával kapcsolatos kiadások alcím, 1. Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások jogcímcsoport, 
1. Ingatlan beruházások, ingatlan és egyéb eszközök vásárlása jogcím javára;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter  
pénzügyminiszter

Határidő: a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
 3. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 

gondoskodjon a  Felújítás megvalósításához 233 494 000 forint rendelkezésre állásáról a  2023. évi központi 
költségvetés XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetében.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a 2023. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1687/2021. (IX. 29.) Korm. határozata
a Kovács Sándor – Törőcsik Mari Ház (Pély) beruházással kapcsolatos további intézkedésekről

A Kormány a  Törőcsik Mari Ház fejlesztéséről szóló 1834/2018. (XII. 27.) Korm. határozatban foglalt feladatok végrehajtása 
érdekében
 1.  felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  Kovács Sándor – Törőcsik Mari Ház 

(Pély) fejlesztését célzó beruházás (a  továbbiakban: Beruházás) megvalósítása érdekében, a  Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján gondoskodjon az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 
Pély belterület 108/2 helyrajzi számú ingatlan (a  továbbiakban: Ingatlan) állami tulajdonba kerülése érdekében 
szükséges előzetes hozzájárulás kiadásáról a  BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és 
Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: 2021. október 15.

 2.  felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Beruházás megvalósítása érdekében, 
a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
útján tegye meg a szükséges intézkedéseket az  Ingatlan per-, teher- és igénymentes tulajdonjogának – legfeljebb 
a  független ingatlanforgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi értéken – az  állam javára adásvétel útján 
történő megszerzése érdekében, ennek sikertelensége esetén tegye meg a  szükséges intézkedéseket az  Ingatlan 
tulajdonjogának – a  kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 2.  § s)  pontja szerinti közérdekű cél érdekében – 
kisajátítás útján történő megszerzése érdekében.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: 2021. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1688/2021. (IX. 29.) Korm. határozata
a nyíregyházi stadion beruházás megvalósításáról szóló 1089/2021. (III. 3.) Korm. határozat módosításáról

A nyíregyházi stadion beruházás megvalósításáról szóló 1089/2021. (III. 3.) Korm. határozat 1.  pont b)  alpontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kormány a  Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-
fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet 1.  melléklete szerinti táblázat  
„A” oszlopának 16. sorában meghatározott sportlétesítmény-fejlesztés előkészítése és megvalósítása érdekében
egyetért]
„b) a  Beruházáshoz kapcsolódó egyéb szabadidős és sportcélú, valamint közműfejlesztéseknek (a  továbbiakban 
együtt: Fejlesztések) az  állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4.  § 
(7) bekezdés a) pontja és (8) bekezdése szerinti kormányzati magasépítési beruházásként történő előkészítésével és 
megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás szerinti Nyíregyháza belterület 1390/1, 1391/1, 1391/3 és 1391/4 helyrajzi 
számú ingatlanokon;”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1689/2021. (IX. 29.) Korm. határozata
a Dunaharaszti külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

A Kormány a  termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11.  § (2) és (3)  bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja a  Dunaharaszti közigazgatási területén fekvő, az  ingatlan-
nyilvántartás szerint Dunaharaszti külterület 0170/2, 0170/3, 0170/4, 0172/3, 0172/4 helyrajzi számú földrészleteket, 
valamint az  ezen földrészletekből a  telekalakítási eljárásokban hozott döntések véglegessé válását követően 
kialakított földrészleteket.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1690/2021. (IX. 29.) Korm. határozata
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről Ukrajna között a közös légtér létrehozásáról szóló 
megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért az  egyrészről az  Európai Unió és tagállamai, és másrészről Ukrajna között a  közös légtér létrehozásáról 

szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza az  innovációért és technológiáért felelős minisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Megállapodás 

bemutatott szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges 

meghatalmazási okiratot adja ki;
 4. elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges 

megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány 
az innovációért és technológiáért felelős minisztert jelöli ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 56/2021. (IX. 29.) ME határozata
a Magyarország és Kanada Ontario tartománya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és 
cseréjéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5.  § (1)  bekezdése szerinti hatáskörömben 
eljárva, az  innovációért és technológiáért felelős miniszternek a  külgazdasági és külügyminiszterrel egyetértésben tett 
előterjesztése alapján
 1. egyetértek a Magyarország és Kanada Ontario tartománya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és 

cseréjéről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
 2. felhatalmazom az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – az  érintett miniszterekkel 

egyetértésben – a tárgyaláson részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom az  innovációért és technológiáért felelős minisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy 

a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 5. felhívom az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, a  külgazdasági és külügyminisztert, valamint 

az  igazságügyi minisztert, hogy a  Megállapodás létrehozását követően a  Megállapodás szövegének végleges 
megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

A miniszterelnök 57/2021. (IX. 29.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya közötti film koprodukciós együttműködési 
megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
az emberi erőforrások minisztere és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya közötti film koprodukciós együttműködési 

megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
 2. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét, hogy a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként 

előálló szövegtervezetet a kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 5. felhívom az  emberi erőforrások miniszterét, a  külgazdasági és külügyminisztert, valamint az  igazságügyi 

minisztert, hogy a Megállapodás létrehozását követően a Megállapodás szövegének végleges megállapítására való 
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

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