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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 13/2021. (XI. 29.) MvM rendelete
az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartását és működtetését végző gazdasági társaság kijelöléséről

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198.  § (2)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14.  § (1)  bekezdés 13.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A közbeszerzésekért felelős miniszter vezetése alatt álló hivatali szervezet által működtetett elektronikus 
közbeszerzési rendszer üzemeltetésére és fenntartására az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft.-t jelölöm ki.

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

3. §  Hatályát veszti az  elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetését és fenntartását végző gazdasági társaság 
kijelöléséről szóló 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 22/2021. (XI. 29.) NVTNM rendelete
a Nemzeti Egészségügyi Kutatási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi 
joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett 
az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről 
szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az  államot megillető tulajdonosi jogok és 
kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  A Rendelet 3.  melléklet I.  pontjában foglalt táblázat A:2 mezőjében a „Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező” 
szövegrész helyébe a „Turisztikai Vagyonkezelő és Ingatlanüzemeltető” szöveg lép.

3. §  Hatályát veszti a Rendelet
a) 1. melléklet VII. pontjában foglalt táblázat 3. sora,
b) 1. melléklet X. pontjában foglalt táblázat 7. sora.

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

  Mager Andrea s. k.,
  nemzeti vagyon kezeléséért felelős  
  tárca nélküli miniszter
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1. melléklet a 22/2021. (XI. 29.) NVTNM rendelethez

A Rendelet 1. melléklet IV. pontjában foglalt táblázat a következő 36. sorral egészül ki:

(A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége)

36.
Nemzeti Egészségügyi Kutatási Ügynökség Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-389952 2022. december 31.

Az agrárminiszter 43/2021. (XI. 29.) AM rendelete
egyes mezőgazdasági tárgyú rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az 1. alcím tekintetében az  állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről szóló 2019. évi  
LVI. törvény 9. § j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a  mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi 
CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés a)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében a  mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi 
CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés s) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási 
rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet módosítása

1. §  A tartási helyek, a  tenyészetek és az  ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 
119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő szöveg lép:
„Az  állattartó a  NÉBIH honlapján közzétett módon, formanyomtatványon vagy elektronikus felületen benyújtott 
kérelemben jelenti be az  Országos Adatbázishoz az  új tenyészetét és tartási helyét, valamint – az adatváltozást 
követő 14 napon belül – a  tenyészet vagy a  tartási hely adataiban bekövetkezett változást, ide nem értve 
a méhcsaládok számában bekövetezett változást, amit kizárólag a méhállományok védelméről és a mézelő méhek 
egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló rendelet szerinti monitoring vizsgálat időszakában kell 
bejelenteni. A  bejelentés tartalmazza az  ENAR-koordinátor, illetve a  hatósági állatorvos ellenjegyzését az  alábbi 
esetekben:”

2. Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások 
igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása

2. §  Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és 
kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 7. § (2a) bekezdésében
a) a „12 500 millió forint” szövegrész helyébe a „12 900 millió forint” szöveg,
b) a „2500 millió forint” szövegrész helyébe a „2700 millió forint” szöveg,
c) a „8500 millió forint” szövegrész helyébe a „8700 millió forint” szöveg
lép.
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3. A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével 
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosítása

3. § (1) A  kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a  kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes 
kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet [a továbbiakban: 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet] 4. § (1c) bekezdés 
i) pont ic) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A mezőgazdasági káresemény (1) bekezdés szerinti bejelentése az alábbi adatokat tartalmazza:
a búzát, a kukoricát, az őszi árpát, a napraforgót, illetve az őszi káposztarepcét érintő aszály bejelentése esetén]
„ic) a tőszám vagy csíraszám (db/ha),”

 (2) A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 4. § (1c) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A mezőgazdasági káresemény (1) bekezdés szerinti bejelentése az alábbi adatokat tartalmazza:]
„k) ültetvény esetén a telepítés (év, hónap) és a termőre fordulás időpontja (év).”

4. §  A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 6. § (6c) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Szőlő- és gyümölcsültetvény esetében, ha az  agrárkár-megállapító szerv a  10.  § (1)  bekezdése szerinti ellenőrzése 
során megállapítja, hogy a  mezőgazdasági termelő saját hozamadataiból számított referencia-időszak hozamadata 
meghaladja az Mkk. tv. 2. § 2a. pontja szerinti átlaghozam kétszeresét, akkor a hozamérték-csökkenés számításához]
„a) a saját referencia-időszak hozamadatát kell figyelembe venni, ha a mezőgazdasági termelő a tárgyévet megelőző 
ötéves időszak teljes időtartama alatt rendelkezett a tárgyévben művelt ültetvényterület legalább felével,
b) az  Mkk. tv. 2.  § 2a.  pontja szerinti átlaghozam-adatát kell figyelembe venni, ha a  mezőgazdasági termelő 
a tárgyévet megelőző ötéves időszak teljes időtartama alatt nem rendelkezett a tárgyévben művelt ültetvényterület 
legalább felével,”

5. §  A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. §  A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet
a) 4. § (12) bekezdésben a „szőlő- és gyümölcsültetvény” szövegrész helyébe az „ültetvény” szöveg,
b) 12. § (4) bekezdésben az „a kárenyhítő juttatás iránti kérelemben szereplő káresemény után a biztosító által 

kifizetett kártérítési összeg” szövegrész helyébe az „a biztosító által a  növénykultúrára kifizetett kártérítés 
összege” szöveg

lép.

4. A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról 
szóló 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet módosítása

7. §  A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló  
54/2014. (IV. 29.) VM rendelet 3. § (2) bekezdésében a „legfeljebb 100 millió forint” szövegrész helyébe a „legfeljebb 
151 millió forint” szöveg lép.

5. Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának 
feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet módosítása

8. §  Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről 
szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet
a) 3. § (1) bekezdésében az „1640 millió forint” szövegrész helyébe az „1740 millió forint” szöveg,
b) 2. mellékletében foglalt táblázat B:2 mezőjében az „1385” szövegrész helyébe az „1420” szöveg
lép.
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6. A szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról szóló  
20/2019. (V. 27.) AM rendelet módosítása

9. §  A szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról szóló 20/2019. (V. 27.) AM rendelet  
[a továbbiakban: 20/2019. (V. 27.) AM rendelet] 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 2021. évben az  (1)  bekezdésben meghatározott időszakon belül támogatási kérelmet be nem nyújtott 
igénylő a támogatási kérelmét – az (1) bekezdésben meghatározott módon – 2021. november 30. és december 6.  
között jogosult benyújtani.”

10. §  A 20/2019. (V. 27.) AM rendelet 5. § (2) bekezdésében a „november 15-éig” szövegrész helyébe a „december 31-éig” 
szöveg lép.

7. A komlóültetvény létesítéséhez igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló  
37/2019. (VII. 26.) AM rendelet módosítása

11. §  A komlóültetvény létesítéséhez igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló 37/2019. (VII. 26.)  
AM rendelet 8/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8/E. § Az átmeneti támogatás kifizetése iránti kérelem 2020. október 31. és 2021. június 30. vagy 2021. november 30.  
és december 6. között a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon, postai úton nyújtható be  
a Kincstárhoz.”

8. A mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól szóló  
68/2020. (XII. 23.) AM rendelet módosítása

12. §  A mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól szóló 68/2020. (XII. 23.) AM rendelet 
17. §-ában az „egyedi azonosításra nem alkalmas” szövegrész helyébe az „egyedi azonosításra alkalmas” szöveg lép.

9. Záró rendelkezések

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

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

1. melléklet a 43/2021. (XI. 29.) AM rendelethez

A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 3. melléklet 4. pont 4.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.1. Károsodott növénykultúrára számított kárenyhítő juttatás maximális összege

károsodott 
növény- 
kultúrára 
számított 
kárenyhítő 
juttatás 
maximális 
összege (Ft)

= 0,8 × [növénykultúra 
hozamérték- 
csökkenésének 
összege (Ft)

– növénykultúra 
hozamérték- 
csökkenéséből 
levonásra 
kerülő tételek 
(Ft)]

– a biztosító 
által a növény- 
kultúrára 
kifizetett 
kártérítés 
összege (Ft)

– ugyanazon elszámolható 
költségek tekintetében 
megállapított 
bármely egyéb (állami 
vagy európai uniós 
társfinanszírozású) 
támogatás összege (Ft)”
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Az agrárminiszter 44/2021. (XI. 29.) AM rendelete
a fipronillal szennyezett állatgyógyászati készítmények felhasználása miatt kárt szenvedett méhészek 
támogatásának részletes szabályairól

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a  következőket 
rendelem el:

1. § (1) Az  Országos Magyar Méhészeti Egyesület (a  továbbiakban: OMME) támogatást vehet igénybe a  fipronil 
hatóanyaggal szennyezett Oxxovar 5%-os oldat és Destruktor 3,2%-os koncentrátum (a továbbiakban: káreseményt 
okozó állatgyógyászati készítmény) 2016. január 1. és 2019. december 31. között történő felhasználása miatt 
– a  méhállományok védelméről és a  mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 
70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 1. § 2. pontja szerinti – méhcsaládokban bekövetkezett elhullásból (a továbbiakban: 
káresemény) eredő kárigényre vonatkozó követeléseknek a  2.  § szerinti engedményezővel kötött követelés-
átruházási és engedményezési szerződés (a továbbiakban: engedményezési szerződés) útján történő megszerzése 
érdekében.

 (2) Az  OMME az  (1)  bekezdés szerinti engedményezési szerződést köteles megkötni, ha az  engedményező megfelel 
a 2. § szerinti feltételeknek.

 (3) Az  (1)  bekezdésben foglaltak érdekében az  agrárpolitikáért felelős miniszter (a  továbbiakban: agrárminiszter) 
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1.  melléklet XII. Agrárminisztérium 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Mezőgazdasági feladatok alcím, 2. Mezőgazdasági szakmai 
feladatok jogcímcsoport terhére támogatási okiratot állít ki az OMME részére. Az OMME jogosult támogatási előleg 
igénybevételére.

2. §  Az OMME a  támogatást azon – legkésőbb 2022. június 30-ig teljesített – engedményezési szerződés után veheti 
igénybe, ahol az engedményező
a) a káresemény időpontjában méhészeti tevékenységet folytatott,
b) által felhasznált, a káreseményt okozó állatgyógyászati készítmények valamelyikében, illetve az káreseményt 

okozó állatgyógyászati készítménnyel kezelt és károsodott méhcsaládokból vett mintákban laborvizsgálattal 
igazoltan kimutatható a fipronil jelenléte,

c) által a káreseményt okozó állatgyógyászati készítménnyel kezelt méhcsaládokban a kezelés legalább 50%-os 
elhullást okozott,

d) a kárigényéről nem mondott le, vagy azt másra nem engedményezte, és
e) az engedményezési szerződéssel a teljes kárigényét az OMME-ra ruházza át.

3. § (1) A  2.  §-ban foglaltakon túl a  támogatás igénybevételének feltétele, hogy az  OMME az  engedményezési szerződés 
alapján a (2) bekezdés szerinti adatokról nyilvántartást vezessen.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza:
a) az engedményező azonosító adatai,
b) a káreseménnyel érintett méhészet tartási hely azonosítója és tenyészetkódja,
c) a káresemény észlelésének első időpontja,
d) a káresemény bekövetkezésének helyszíne,
e) a károsodott méhcsalád száma (darab).

 (3) Az  engedményezési szerződésben az  engedményező nyilatkozik arról, hogy a  káresemény vonatkozásában 
felmerült kárigényéről korábban nem mondott le, azt másra nem engedményezte, és teljes egészében az OMME-ra 
kívánja engedményezni, és csatolja a  káreseményt okozó állatgyógyászati készítmény valamelyikében, illetve 
a  károsodott méhcsaládokból vett mintában a  fipronil hatóanyag jelenlétét igazoló laborvizsgálati eredményről 
szóló dokumentumot.
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4. §  Az OMME támogatásként károsodott méhcsaládonként húszezer forint összeg igénybevételére, továbbá 
az  engedményezési szerződés megkötésével és annak teljesítésével kapcsolatban felmerült igazolt költségek 
megtérítésére jogosult.

5. § (1) Az  OMME a  megelőlegezett támogatás felhasználásáról naprakész, elkülönített nyilvántartást vezet, amely 
tartalmazza a követelés-átruházással összefüggésben kifizetett ellenértéket engedményezőnként.

 (2) Az  OMME a  támogatás felhasználásáról 2022. augusztus 31-ig tételes elszámolás keretében tájékoztatja 
az agrárminisztert, amely tájékoztatást egyidejűleg a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal részére is megküld.

 (3) Az OMME az előlegként megkapott és a 4. § szerint járó támogatás különbözetét 2022. augusztus 31-ig visszautalja 
az Agrárminisztérium részére.

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

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

A honvédelmi miniszter 23/2021. (XI. 29.) HM rendelete
a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésével 
összefüggésben egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238.  § (2)  bekezdés 11. és 43 pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben 
eljárva,
a 2. alcím tekintetében a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238.  § (2)  bekezdés 18. és 20.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107.  §-ában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238.  § (2)  bekezdés 16. és 44.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107.  §-ában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a  honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 93.  § 4. és 35.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107.  §-ában 
meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosítása

1. §  A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) 
HM rendelet 26. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) A Hjt. 237/L. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott munkakörnek minősülnek a honvédek illetményéről 
és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet 7.  mellékletében foglalt táblázat 3. és 
5. pontjában meghatározott egészségügyi katonai szolgálati beosztások akkor, ha a beosztás
a) alezredes vagy ennél magasabb rendfokozattal rendszeresített, vagy
b) főhadnagy, százados vagy őrnagy rendfokozattal rendszeresített, és a  beosztás betöltésének a  feltétele 
a szakirányú egyetemi végzettség.”
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2. A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló  
7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosítása

2. §  A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet (a továbbiakban: R1.) 
III. Fejezete a következő 25/B. alcímmel egészül ki:
„25/B. A Hvt. 36. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feladatok ellátásának díjazása
44/C. § Az állománynak a Hvt. 36. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feladatokban közreműködő tagja a Hjt. 237/H. § 
(1)  bekezdése szerint fokozott igénybevételi illetménypótlékra jogosult, amelynek összege naptári naponként 
tízezer forint.”

3. §  Az R1. 62/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az egészségügyi munkakörű katona esetében nem alkalmazható
a) az I–II. Fejezet a 3. § kivételével,
b) a 29–44. §,
c) a 45–49. §, az 50. § (3) bekezdése, az 50/A. §, az 52/A–57/A. §, a 60. §,
d) az V. Fejezet a 64/A. §, a 67. §, a 68. § és a 73/A–73/F. § kivételével és
e) a VI–VIII. Fejezet.”

4. §  Az R1. VI. Fejezete a következő 74/E. §-sal egészül ki:
„74/E.  § Az  önkéntes tartalékos katona a  Hvt. 36.  § (1)  bekezdés k)  pontja szerinti feladatokban történő 
közreműködés esetén a 44/C. §-ban foglaltak szerinti fokozott igénybevételi illetménypótlékra jogosult.”

5. §  Az R1. 76. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  honvéd tisztjelölt a  Hvt. 36.  § (1)  bekezdés k)  pontja szerinti feladatokban történő közreműködés esetén 
a 44/C. §-ban foglaltak szerinti fokozott igénybevételi illetménypótlékra jogosult.”

6. §  Az R1. 62/A. § (1) bekezdés b) pontjában a „Kormány rendeletében” szövegrész helyébe a „miniszter rendeletében” 
szöveg lép.

3. A katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati 
eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet módosítása

7. §  A katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a  felülvizsgálati eljárásról szóló 
10/2015. (VII. 30.) HM rendelet 73. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Az  egészségügyi szabadságnak a  Hjt. 247/Z.  § (1)  bekezdése szerinti méltányosságból történő 
meghosszabbítására az  MFÜV jogosult. A  méltányosság elbírálásakor az  MH központi egészségügyi szervezete 
illetékes szakorvosának véleményét kell alapul venni.”

4. A honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről szóló  
21/2018. (XII. 28.) HM rendelet módosítása

8. §  A honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről szóló 21/2018. (XII. 28.) HM rendelet 
(a továbbiakban: R2.) a következő 3/B. alcímmel egészül ki:
„3/B. Az egészségügyi honvédelmi alkalmazotti munkakörben foglalkoztatott honvédelmi alkalmazott 
munkaköre betöltésének különös szabályai
12/L. § A Haj.tv. 89/D. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott munkakörnek minősülnek az egyes egészségügyi 
dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás 
igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 1.  melléklet 3. és 5.  pontjában 
meghatározott egészségügyi honvédelmi alkalmazotti munkakörök akkor, ha a  munkakör betöltésének feltétele 
a szakirányú egyetemi végzettség.”
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9. §  Az R2. 38/H. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„38/H. § A Haj.tv. 89/D. § (1) bekezdése szerinti honvédelmi alkalmazott esetében a 17–21. §, a 23/A. §, a 23/B. §, 
a 24. §, valamint a 24/A. § nem alkalmazható.”

5. Záró rendelkezések

10. §  Ez a rendelet 2021. december 1-jén lép hatályba.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

Az igazságügyi miniszter 15/2021. (XI. 29.) IM rendelete
egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7.  § és az  1.  melléklet tekintetében a  népszavazás kezdeményezéséről, az  európai polgári kezdeményezésről, valamint 
a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 17.  § a)  pontja tekintetében a  választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346.  § j)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 17.  § b)  pontja, a  18.  §, valamint a  2–4.  melléklet tekintetében a  választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346.  § 
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109.  § 2.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről szóló  
17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet módosítása

1. §  A központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről szóló 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet 
(a továbbiakban: KIMr.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § (1) A  Nemzeti Választási Iroda (a  továbbiakban: NVI) a  választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
(a továbbiakban: Ve.) 76. § (1) bekezdés a) és c)–g) pontjában foglalt feladatainak végrehajtása érdekében biztosítja
a) a  nemzeti adatvagyon körébe tartozó, a  Ve. 76.  § (3)  bekezdése szerinti nyilvántartások elektronikus 
adatfeldolgozását végző,
b) a választási szervek közötti kommunikációt, valamint a választási pénzügyi, logisztikai feladatokat támogató,
c) a választópolgárok számára a központi névjegyzékkel, valamint a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek 
elektronikus benyújtását és elbírálását biztosító,
d) a választások hivatalos honlapjának – beleértve a választási tájékoztató rendszert – működését biztosító,
e) egyes választási iratok digitalizálását, a  választási eredmények, előzetes adatok konzisztenciáját, 
adatmonitorozását, valamint a katasztrófahelyzet elhárítása érdekében üzemeltetett,
f ) az  a) és b)  pont szerinti informatikai rendszerek központi felhasználókezelését és a  felhasználók központi 
azonosítását végző
informatikai rendszert, ideértve ezen informatikai rendszerek biztonságos kommunikációját biztosító informatikai 
hálózatot, továbbá az  a)–f )  pont szerinti informatikai rendszerekkel biztonságos hálózati kapcsolatban lévő 
számítógépes munkaállomásokat (a továbbiakban együtt: választási informatikai rendszer).
(2) A választási informatikai rendszer része
a) az e-közigazgatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kezelt állami nyilvántartások informatikai 
infrastruktúrájának működését biztosító számítóközpontnak,
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b) a  Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti Kormányzati 
Adatközpontnak és
c) az  ezekkel biztonságos hálózati kapcsolatban lévő számítógépes munkaállomásokra épülő informatikai 
rendszernek.
(3) A  miniszter a  NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(a  továbbiakban: NISZ) útján üzemelteti a  választási informatikai rendszer működtetési környezetének 
infrastrukturális hátterét és biztosítja annak elérhetőségét a  választási iroda részére a  Ve.-ben foglalt feladatok 
végrehajtásához.
(4) A  (3)  bekezdés szerinti közszolgáltatások ellentételezését a  miniszter az  általa vezetett minisztérium 
költségvetéséből közszolgáltatási megállapodás útján biztosítja.
(5) Az NVI és a NISZ szolgáltatási szerződésben állapodnak meg a választási informatikai rendszer infrastrukturális 
üzemeltetésének feltételeiről és a szolgáltatási szintekről.
(6) A  választási informatikai rendszer fejlesztője és üzemeltetője a  választási informatikai biztonsági ellenőrzések 
elvégzéséhez a  választásban érintett rendszerek és infrastruktúrák vonatkozásában rendelkezésre bocsátja 
a szükséges naplóállományokat és egyéb információkat, vagy az NVI kérésére – az NVI által megadott szempontok 
alapján – elvégzi ezen naplóállományok vizsgálatát.”

2. §  A KIMr. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A választási iroda a magyarországi lakcímmel nem rendelkező, de Magyarországon élő, a központi névjegyzékbe 
vételét kérő kérelmező központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmét az  SZL és a  választójoggal nem rendelkező 
polgárok nyilvántartása (a továbbiakban: NESZA) adatai alapján bírálja el.”

3. §  A KIMr. 20/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20/C. § (1) A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) választott tagja az NVB ülésén való megjelenése 
kapcsán felmerült, indokolt és az  NVI nevére kiállított számviteli bizonylattal igazolt utazási és – ha Budapesten 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik – szállásköltsége megtérítésére jogosult.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott NVB tag utazásiköltség-térítésként
a) saját tulajdonában lévő gépjárművel történő utazás esetén
aa) üzemanyagköltségként a  közúti gépjárművek, az  egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek 
üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló kormányrendeletben 
a lökettérfogat szerint meghatározott alapnorma-átalány szerinti összeget,
ab) az  üzemanyagköltségen kívüli minden más költség átalányaként a  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 
CXVII. törvény 11. számú mellékletében meghatározott általános személygépkocsi-normaköltség alapul vételével 
számított összeget,
ac) az NVB ülésén való részvétel ideje alatt felmerült parkolási költséget,
b) közforgalmú személyszállítási eszközzel történő utazás esetén a bérlet arányos részét vagy a menetjegy (helyjegy, 
pótjegy) 100%-át,
c) Budapest közigazgatási területének határától számított húsz kilométeres körzeten belül igénybe vett, az NVI által 
a részére biztosított taxikártyával kiegyenlített személytaxi-szolgáltatást
számolhatja el.
(3) Az  (1)  bekezdésben meghatározott NVB tag szállásköltség-térítésként legfeljebb vendégéjszakánként 
harmincezer forintot számolhat el.
(4) Az elszámolás dokumentumát az adott bizottsági ülést követő harminc napon belül kell az NVI-hez benyújtani.
(5) A  jogszerűen elszámolható költség térítését az  NVI legkésőbb az  elszámolás dokumentumának benyújtását 
követő harmincadik napig az NVB választott tagjának fizetési számlájára utalja át.”
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4. §  A KIMr.
a) 2. § (2) bekezdés a) pontjában a „személyazonosító adatait,” szövegrész helyébe a „személyazonosító adatait, 

valamint az adott okmány érvényességének dátumát és az esetleges érvénytelenség tényét,” szöveg,
b) 2. § (2) bekezdés b) pontjában a „személyazonosító adatait,” szövegrész helyébe a „személyazonosító adatait, 

valamint az adott okmány érvényességének dátumát és az esetleges érvénytelenség tényét és okát,” szöveg,
c) 3.  § (1)  bekezdésében az „informatikai rendszerbe” szövegrész helyébe az „1.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontja 

szerinti informatikai rendszerbe” szöveg
lép.

5. §  Hatályát veszti a KIMr. 16. § (1) bekezdése.

2. A helyi népszavazási eljárás során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok 
végrehajtásának részletes szabályairól és a használandó nyomtatványokról szóló  
2/2015. (II. 20.) IM rendelet módosítása

6. §  A helyi népszavazási eljárás során a  választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes 
szabályairól és a  használandó nyomtatványokról szóló 2/2015. (II. 20.) IM rendelet (a  továbbiakban: Hnsz. vhr.) 
a következő 21. §-sal egészül ki:
„21.  § Ez a  rendelet az  állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív 
és passzív választójogának a  helyhatósági választásokon történő gyakorlására vonatkozó részletes szabályok 
megállapításáról szóló, 1994. december 19-i 94/80/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

7. §  A Hnsz. vhr. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok 
végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 
20/2019. (VII. 30.) IM rendelet módosítása

8. §  A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 
választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási 
eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet (a  továbbiakban: Önk. vhr.) 2.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E  rendelet alkalmazásában választási informatikai rendszer (a továbbiakban: informatikai rendszer) a központi 
névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről szóló 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet 1.  § 
(1) bekezdése szerinti választási informatikai rendszer.”

9. §  Az Önk. vhr. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A (3) bekezdésben foglaltak különösen az ajánlóív-nyomtatás, az ajánlás-ellenőrzés, a szavazásnapi napközbeni 
részvételi adatok és a szavazóköri jegyzőkönyvek adatainak rögzítési feladataira terjedhetnek ki.”

10. § (1) Az Önk. vhr. 5. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A HVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –)
„k) átveszi az  ajánlóív iránti igényt tartalmazó nyomtatványt, azt ellenőrzi, a  nyomtatvány benyújtásáról átvételi 
elismervényt ad ki, továbbá az igénybejelentő nyomtatványt az informatikai rendszerben regisztrálja; ha az ajánlóív 
iránti igény nem teljesíthető, haladéktalanul határozatot hoz az ajánlóív kiadásának megtagadásáról, és azt átadja 
vagy megküldi az igénylőnek,”

 (2) Az Önk. vhr. 5. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A HVI továbbá
az ajánlóíveken adott ajánlásokat – a HVB döntésének előkészítése érdekében – a központi névjegyzék és a szavazókörök 
és választókerületek nyilvántartása alapján ellenőrzi; az ellenőrzés kiterjed arra, hogy)
„ab) az ajánlást gyűjtő polgár adatai – az ajánlóív kiadása és leadása közötti időszak bármely napjára vonatkozóan – 
megegyeznek-e a polgárok személyi és lakcímadatait tartalmazó nyilvántartásban, az útiokmány-nyilvántartásban 
vagy a vezetőiengedély-nyilvántartásban szereplő adataival,”
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 (3) Az Önk. vhr. 5. § (2) bekezdés s) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A HVI továbbá)
„s) átvezeti a  szavazólap elkészülte után bekövetkező változásokat a  szavazólapokon, vagy az  átvezetés 
szükségességéről tájékoztatja az SZSZB-t,”

 (4) Az Önk. vhr. 5. § (2) bekezdése a következő t) ponttal egészül ki:
(A HVI továbbá)
„t) a  megismételt szavazásról értesítőt nyomtat az  informatikai rendszerből, és annak megküldésével tájékoztatja 
a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárokat.”

11. § (1) Az Önk. vhr. 7. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A HVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –)
„j) gondoskodik a  választási iratok biztonságos tárolásáról; a  szavazást követő kilencvenedik napot követő 
munkanapon megsemmisíti a  szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket, valamint az  azok elbírálása 
során keletkezett döntéseket, a  szavazóköri névjegyzék és a  mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének 
kinyomtatott példányát, a  nemzetiségi megfigyelők nyilvántartott személyes adatait, az  ajánlóíveket, 
a  visszautasítottak jegyzékét és az  ellenőrző lapokat, valamint – a  büntetőeljárásnak a  bíróság jogerős ügydöntő 
határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő befejezése, illetve az  ügyészségnek vagy 
a  nyomozó hatóságnak további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozata meghozatala 
után – a szavazólapokat,”

 (2) Az Önk. vhr. 7. §-a a következő k) ponttal egészül ki:
(A HVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –)
„k) az informatikai rendszerben rögzíti a kompenzációs listán szereplő jelölt lemondását a jelöltségről.”

12. §  Az Önk. vhr. a következő II/A. fejezettel egészül ki:
„II/A. FEJEZET
ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA
7/A. § Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda
a) ellátja a TVI vezetője által meghatározott oktatási feladatokat,
b) a  TVI vezetőjének döntése alapján közreműködik a  központi biztosítású választási kellékekkel összefüggő 
logisztikai feladatok ellátásában, továbbá
c) az országgyűlési egyéni választókerülethez tartozó más településen illetékes HVI illetékességi területén működő 
SZSZB-be megbízott tag bejelentését az informatikai rendszerben továbbítja az illetékes HVI-hez.”

13. § (1) Az Önk. vhr. 9. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A TVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –)
„i) a  civil szervezetek országos névjegyzékében ellenőrzi a  jelölő szervezet létezését, bejelentett adatait és azt, 
hogy a  választás kitűzésekor a  bírósági nyilvántartásban jogerősen szerepelt-e, továbbá nemzetiségi jelölő 
szervezet esetén a  bíróság megkeresése útján ellenőrzi a  nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
(a továbbiakban: Nektv.) 2. § 14. pontjában foglalt feltétel teljesülését,”

 (2) Az Önk. vhr. 9. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A TVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –)
„k) átveszi az  ajánlóív iránti igényt tartalmazó nyomtatványt, azt ellenőrzi és az  informatikai rendszerben rögzíti; 
ha az ajánlóív iránti igény nem teljesíthető, haladéktalanul határozatot hoz az ajánlóív kiadásának megtagadásáról, 
és azt átadja vagy megküldi az igénylőnek; a nyomtatvány benyújtásáról átvételi elismervényt ad ki,”

 (3) Az Önk. vhr. 9. § (1) bekezdés p) pont pb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A TVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
az ajánlóíveken adott ajánlásokat – a TVB döntésének előkészítése érdekében – a központi névjegyzék és a szavazókörök 
és választókerületek nyilvántartása alapján ellenőrzi; az ellenőrzés kiterjed arra, hogy)
„pb) az ajánlást gyűjtő polgár adatai – az ajánlóív kiadása és leadása közötti időszak bármely napjára vonatkozóan – 
megegyeznek-e a polgárok személyi és lakcímadatait tartalmazó nyilvántartásban, az útiokmány-nyilvántartásban 
vagy a vezetőiengedély-nyilvántartásban szereplő adataival,”
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14. § (1) Az Önk. vhr. 11. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A TVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –)
„j) gondoskodik a  választási iratok biztonságos tárolásáról; a  szavazást követő kilencvenedik napot követő 
munkanapon megsemmisíti az ajánlóíveket,”

 (2) Az Önk. vhr. 11. §-a a következő k) ponttal egészül ki:
(A TVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –)
„k) az informatikai rendszerben rögzíti a megyei listán, a fővárosi kompenzációs listán és a területi nemzetiségi listán 
szereplő jelölt lemondását a jelöltségről.”

15. § (1) Az Önk. vhr. 12. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az NVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –)
„g) a civil szervezetek országos névjegyzékében ellenőrzi a jelölő szervezet létezését, bejelentett adatait és azt, hogy 
a  választás kitűzésekor a  bírósági nyilvántartásban jogerősen szerepelt-e, továbbá nemzetiségi jelölő szervezet 
esetén a bíróság megkeresése útján ellenőrzi a Nektv. 2. § 14. pontjában foglalt feltétel teljesülését,”

 (2) Az Önk. vhr. 12. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az NVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –)
„h) átveszi az  ajánlóív iránti igényt tartalmazó nyomtatványt, azt ellenőrzi, a  nyomtatvány benyújtásáról átvételi 
elismervényt ad ki, továbbá az igénybejelentő nyomtatványt az informatikai rendszerben regisztrálja; ha az ajánlóív 
iránti igény nem teljesíthető, haladéktalanul határozatot hoz az ajánlóív kiadásának megtagadásáról, és azt átadja 
vagy megküldi az igénylőnek,”

 (3) Az Önk. vhr. 12. § (1) bekezdés m) pont mb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az NVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
az  ajánlóíveken adott ajánlásokat – az  NVB döntésének előkészítése érdekében – a  központi névjegyzék és 
a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján ellenőrzi; az ellenőrzés kiterjed arra, hogy)
„mb) az ajánlást gyűjtő polgár adatai – az ajánlóív kiadása és leadása közötti időszak bármely napjára vonatkozóan – 
megegyeznek-e a polgárok személyi és lakcímadatait tartalmazó nyilvántartásban, az útiokmány-nyilvántartásban 
vagy a vezetőiengedély-nyilvántartásban szereplő adataival,”

16. § (1) Az Önk. vhr. 14. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az NVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –)
„h) gondoskodik a  választási iratok biztonságos tárolásáról; a  szavazást követő kilencvenedik napot követő 
munkanapon megsemmisíti a  szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek, valamint az  azok elbírálása során 
keletkezett döntések, a szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének elektronikus 
példányát, a  nemzetiségi megfigyelők nyilvántartott személyes adatait, az  ajánlóíveket és az  ajánlóívekről 
az informatikai rendszerbe rögzített adatokat,”

 (2) Az Önk. vhr. 14. §-a a következő j) ponttal egészül ki:
(Az NVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –)
„j) az informatikai rendszerben rögzíti az országos nemzetiségi listán szereplő jelölt lemondását a jelöltségről.”

17. §  Az Önk. vhr.
a) 2. § (2) bekezdés h) pontjában az „a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény” szövegrész helyébe 

az „a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.)” szöveg,
b) 17. §-ában az „1–46. melléklet” szövegrész helyébe az „1–47. melléklet” szöveg
lép.

18. § (1) Az Önk. vhr.
a) 13. melléklete helyébe a 2. melléklet,
b) 15. melléklete helyébe a 3. melléklet
lép.

 (2) Az Önk. vhr. a 4. melléklet szerinti 47. melléklettel egészül ki.
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19. §  Hatályát veszti az Önk. vhr.
a) 5. § (2) bekezdés g) és h) pontjában az „elektronikus adathordozón” szövegrész,
b) 9. § (2) bekezdés a) pontjában az „oktatási terv alapján történő” szövegrész.

4. Záró rendelkezések

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

21. §  Ez a  rendelet az  állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív 
választójogának a helyhatósági választásokon történő gyakorlására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról 
szóló, 1994. december 19-i 94/80/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Dr. Varga Judit s. k., 
  igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 15/2021. (XI. 29.) IM rendelethez
„4. melléklet a 2/2015. (II. 20.) IM rendelethez 1. melléklet a …. (....) IM rendelethez 

„4. melléklet a 2/2015. (II. 20.) IM rendelethez 

Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről 
 
(születési idő)  
(születési név, ha a viselt névtől eltér) 

(név) 
(lakcím) 

ÉRTESÍTŐ 
a szavazóköri névjegyzékbe vételről 

 
 
Tisztelt Választópolgár! 
 
Tájékoztatom, hogy …………………………………………. megyében/fővárosban/településen helyi népszavazást 
tűztek ki a következő kérdésben: 

 

 

 
Ön szavazhat a helyi népszavazáson 

.......................... megye .................. településen /Budapest .... kerületében a(z) …. számú egyéni 

választókerületben a(z) ..... számú szavazókörben. 

A szavazás helye: 
.............................................................................................................................. 
A szavazóhelyiség akadálymentesített / nem akadálymentesített. 
 
A szavazás ideje: (a szavazás napja) 6 és 19 óra között 
 
A véleményét úgy tudja kifejezni, hogy elmegy szavazni. 
 
Szavazni csak személyesen, a fenti címen lehet. 
Ha nem tud elmenni, kérheti, hogy az otthonában szavazzon. 
Erről a levél 2. oldalán tudhat meg többet. 
 
Mit kell magával vinnie a szavazáshoz? 
A szavazáshoz hozza magával a következő érvényes igazolványokat: 
 
magyar állampolgár értesítőjén: 

● lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány vagy 
  útlevél vagy 
  vezetői engedély (jogosítvány) 
 vagy 
● régi, papíralapú személyi igazolvány (ez lakcímkártya nélkül is érvényes). 
 

uniós állampolgár értesítőjén: 
 az állampolgársága szerinti tagállam hatósága által kiállított útlevél / személyazonosító igazolvány 

és 
 lakcímigazolvány. 
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bevándorolt, letelepedett, menekült választópolgár értesítőjén: 

● lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány vagy 
  vezetői engedély (jogosítvány) 
 vagy 
● régi, papíralapú személyi igazolvány (ez lakcímkártya nélkül is érvényes). 
 

A szavazás előtt ellenőrizze, hogy az igazolványai nem jártak-e le. 
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KÉRELMEK 

 
A TARTÓZKODÁSI HELYEMEN SZERETNÉK SZAVAZNI (Átjelentkezési kérelem) 
Ha nem a lakóhelyén, hanem a bejelentett tartózkodási helyén szeretne szavazni, át kell jelentkeznie. 
Akkor jelentkezhet át, ha lakóhelye és tartózkodási helye is a helyi népszavazással érintett területen van, továbbá 
tartózkodási helyét legkésőbb (a népszavazás kitűzését megelőző 30. nap) napjáig bejelentette. Az átjelentkezéshez 
kérelmet kell kitölteni és benyújtani. 
A kérelmet akkor fogadják el, ha beérkezik (a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig. 

NEM TUDOK ELMENNI SZAVAZNI, MOZGÓURNÁT KÉREK (Mozgóurna iránti kérelem) 
Az a választópolgár is szavazhat, aki beteg, vagy letartóztatták. 
Ha nem tud elmenni szavazni, akkor a bizottság megy el Önhöz.  
Szavazólapokat és mozgóurnát visznek. A mozgóurna egy zárt doboz, melyben leadhatja a szavazatát. 
Ha mozgóurnát szeretne, kérelmet kell benyújtania az alábbi módok egyikén: 

ONLINE 
 ügyfélkapus azonosítás nélkül (a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig, 
 ügyfélkapus azonosítással: (a szavazás napja) 12 óráig. 

A POSTÁN történő igénylésnek (a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig kell megérkeznie. 

SZEMÉLYESEN történő igénylés (a szavazást megelőző 2. nap) 16 óráig nyújtható be. 

Írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés  
 (a szavazást megelőző 2. nap) 16 óráig a helyi választási irodához vagy 
 (a szavazás napja) 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be. 

Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐ (hozzátartozó vagy egyéb személy) útján 
 (a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig a helyi választási irodához vagy 
 (a szavazás napja) 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be. 

AKADÁLYMENTES SZAVAZÁST KÉREK 
(Fogyatékossággal élő választópolgár választójogának gyakorlásához szükséges segítség igénylése iránti kérelem) 

● Kérhet Braille-írásos sablont a szavazólap kitöltéséhez ((a szavazást megelőző 9. nap) 16 óráig be kell érkeznie). 
● Kérheti, hogy akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson ((a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig 

be kell érkeznie). 
Erre a népszavazásra már nem, de jövőbeli választásokra, népszavazásokra kérheti Braille-írással készült értesítő vagy 
könnyen érthető tájékoztató megküldését. 

NEM ENGEDEM, HOGY HASZNÁLJÁK A SZEMÉLYES ADATAIMAT 
(Személyes adatok kiadásának megtiltása iránti kérelem) 
Megtilthatja, hogy mások használják a személyes adatait. Ehhez kérelmet kell benyújtania. 

A népszavazással kapcsolatos további kérdéseire a www.valasztas.hu honlapon találhat választ, vagy a polgármesteri 
hivatalban működő választási irodától kérhet részletes tájékoztatást. 

Választási Iroda” 
 

A kérelmek itt érhetők el: http://www.valasztas.hu/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-rendelkezoknek 
A kitöltött kérelmet küldje el a lakóhelye szerinti helyi választási irodának. 
A kérelmet személyesen is benyújthatja a polgármesteri hivatalban, ott segítenek a kitöltésben. 
A helyi választási irodák címét itt találja meg: http://www.valasztas.hu/elerhetosegek 
A kérelmet postán vagy interneten is elküldheti. 
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    Ajánlóív  
 

(Jelölt neve és jelölő szervezet neve vagy 
„Független jelölt”, a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választásán 
nemzetiségi jelöltként induló jelölt esetén a 
nemzetiség megjelölése / Jelölő szervezet neve) 

AJÁNLÓÍV 
Polgármester / Főpolgármester / Önkormányzati képviselő-jelölt / Megyei lista / 

 ……………………… települési nemzetiségi önkormányzati képviselő-jelölt /  
……………………… területi nemzetiségi lista / ……………………… országos nemzetiségi lista 

ajánlásához 
(VÁLASZTÓKERÜLET MEGJELÖLÉSE) 

Sorszám: 
 

 

  

1. 

Olvasható családi és utónév: Lakcím (település, utca, házszám): 
 

Aláírás: 
 

Személyi azonosító:   -       -      

 

2. 

Olvasható családi és utónév: Lakcím (település, utca, házszám): 
 

Aláírás: 
 

Személyi azonosító:   -       -      

 

3. 

Olvasható családi és utónév: Lakcím (település, utca, házszám): 
 

Aláírás: 
 

Személyi azonosító:   -       -      

 

4. 

Olvasható családi és utónév: Lakcím (település, utca, házszám): 
 

Aláírás: 
 

Személyi azonosító:   -       -      

 

5. 

Olvasható családi és utónév: Lakcím (település, utca, házszám): 
 

Aláírás: 
 

Személyi azonosító:   -       -      

 

6. 

Olvasható családi és utónév: Lakcím (település, utca, házszám): 
 

Aláírás: 
 

Személyi azonosító:   -       -      

 

7. 

Olvasható családi és utónév: Lakcím (település, utca, házszám): 
 

Aláírás: 
 

Személyi azonosító:   -       -      

 

8. 

Olvasható családi és utónév: Lakcím (település, utca, házszám): 
 

Aláírás: 
 

Személyi azonosító:   -       -      

 
Egy választópolgár egy jelöltet/listát csak egy alkalommal támogathat! 

az ajánlást gyűjtő polgár neve: személyi azonosítója vagy személyazonosító igazolványának/útlevelének/vezetői engedélyének száma: aláírása: 
               

 
 

Az ajánlóívet azonosító kód helye 

KÉRELMEK 

 
A TARTÓZKODÁSI HELYEMEN SZERETNÉK SZAVAZNI (Átjelentkezési kérelem) 
Ha nem a lakóhelyén, hanem a bejelentett tartózkodási helyén szeretne szavazni, át kell jelentkeznie. 
Akkor jelentkezhet át, ha lakóhelye és tartózkodási helye is a helyi népszavazással érintett területen van, továbbá 
tartózkodási helyét legkésőbb (a népszavazás kitűzését megelőző 30. nap) napjáig bejelentette. Az átjelentkezéshez 
kérelmet kell kitölteni és benyújtani. 
A kérelmet akkor fogadják el, ha beérkezik (a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig. 

NEM TUDOK ELMENNI SZAVAZNI, MOZGÓURNÁT KÉREK (Mozgóurna iránti kérelem) 
Az a választópolgár is szavazhat, aki beteg, vagy letartóztatták. 
Ha nem tud elmenni szavazni, akkor a bizottság megy el Önhöz.  
Szavazólapokat és mozgóurnát visznek. A mozgóurna egy zárt doboz, melyben leadhatja a szavazatát. 
Ha mozgóurnát szeretne, kérelmet kell benyújtania az alábbi módok egyikén: 

ONLINE 
 ügyfélkapus azonosítás nélkül (a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig, 
 ügyfélkapus azonosítással: (a szavazás napja) 12 óráig. 

A POSTÁN történő igénylésnek (a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig kell megérkeznie. 

SZEMÉLYESEN történő igénylés (a szavazást megelőző 2. nap) 16 óráig nyújtható be. 

Írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés  
 (a szavazást megelőző 2. nap) 16 óráig a helyi választási irodához vagy 
 (a szavazás napja) 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be. 

Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐ (hozzátartozó vagy egyéb személy) útján 
 (a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig a helyi választási irodához vagy 
 (a szavazás napja) 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be. 

AKADÁLYMENTES SZAVAZÁST KÉREK 
(Fogyatékossággal élő választópolgár választójogának gyakorlásához szükséges segítség igénylése iránti kérelem) 

● Kérhet Braille-írásos sablont a szavazólap kitöltéséhez ((a szavazást megelőző 9. nap) 16 óráig be kell érkeznie). 
● Kérheti, hogy akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson ((a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig 

be kell érkeznie). 
Erre a népszavazásra már nem, de jövőbeli választásokra, népszavazásokra kérheti Braille-írással készült értesítő vagy 
könnyen érthető tájékoztató megküldését. 

NEM ENGEDEM, HOGY HASZNÁLJÁK A SZEMÉLYES ADATAIMAT 
(Személyes adatok kiadásának megtiltása iránti kérelem) 
Megtilthatja, hogy mások használják a személyes adatait. Ehhez kérelmet kell benyújtania. 

A népszavazással kapcsolatos további kérdéseire a www.valasztas.hu honlapon találhat választ, vagy a polgármesteri 
hivatalban működő választási irodától kérhet részletes tájékoztatást. 

Választási Iroda” 
 

A kérelmek itt érhetők el: http://www.valasztas.hu/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-rendelkezoknek 
A kitöltött kérelmet küldje el a lakóhelye szerinti helyi választási irodának. 
A kérelmet személyesen is benyújthatja a polgármesteri hivatalban, ott segítenek a kitöltésben. 
A helyi választási irodák címét itt találja meg: http://www.valasztas.hu/elerhetosegek 
A kérelmet postán vagy interneten is elküldheti. 

2. melléklet a 15/2021. (XI. 29.) IM rendelethez
„13. melléklet a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelethez
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3. melléklet a 15/2021. (XI. 29.) IM rendelethez
„15. melléklet a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelethez

Egyéni jelölt bejelentése a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán 
 

E3  NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  1 
 

EGYÉNI KÉPVISELŐJELÖLT BEJELENTÉSE 
 
A …………………….. nemzetiség ……. év ……. hónap ….. napjára kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választásán 
 

                         
 

településen  
 

 kérem nyilvántartásba vételem a következő adatokkal 

 nyilvántartásba vett adataimat az alábbiak szerint módosítom 

(1) A jelölt  
családi neve:                                  

 

 
                     

 

 
utóneve(i):                    

 

                    
 

(2) A jelölt személyi azonosítója:  -       -     
 

 
(3) A jelölt lakcíme, elérhetőségei: 

postai irányítószám:     
 

  
település + kerület:                             

 

 
közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcsőház, szint (fsz., emelet stb.), ajtó: 

 
                               

 

                     
 

telefonszám:                               
 

 
faxszám:                               

 

 
e-mail-cím:                               

 

 
  

Egyéni jelölt bejelentése a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán 
 

E3  NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  1 
 

EGYÉNI KÉPVISELŐJELÖLT BEJELENTÉSE 
 
A …………………….. nemzetiség ……. év ……. hónap ….. napjára kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választásán 
 

                         
 

településen  
 

 kérem nyilvántartásba vételem a következő adatokkal 

 nyilvántartásba vett adataimat az alábbiak szerint módosítom 

(1) A jelölt  

családi neve:                                  
 

 
                     

 

 
utóneve(i):                    

 

                    
 

(2) A jelölt személyi azonosítója:  -       -     
 

 
(3) A jelölt lakcíme, elérhetőségei: 

postai irányítószám:     
 

  
település + kerület:                             

 

 
közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcsőház, szint (fsz., emelet stb.), ajtó: 

 
                               

 

                     
 

telefonszám:                               
 

 
faxszám:                               

 

 
e-mail-cím:                               
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E3  NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  2 
 

(4) A jelöltet állító jelölő szervezet(ek) száma:   
 

A jelölő szervezet bírósági azonosítója és neve 
(közös jelölt esetén a jelölő szervezetek neve az alábbi sorrendben 

lesz feltüntetve a szavazólapon) 

A jelölő szervezet 
képviseletére jogosult 

neve és aláírása: 

1 

 
  -   -        

 
                               
                               
                               

olvasható név: 

aláírás: 

2 

 
  -   -        

 
                               
                               
                               

olvasható név: 

aláírás: 

3 

 
  -   -        

 
                               
                               
                               

olvasható név: 

aláírás: 

4 

 
  -   -        

 
                               
                               
                               

olvasható név: 

aláírás: 

5 

 
  -   -        

 
                               
                               
                               

olvasható név: 

aláírás: 

6 

 
  -   -        

 
                               
                               
                               

olvasható név: 

aláírás: 

7 

 
  -   -        

 
                               
                               
                               

olvasható név: 

aláírás: 

(5)  Kérem, hogy a szavazólap és a választások hivatalos honlapja a nevemet a nemzetiség nyelvén is tartalmazza 
(a nevet MS Word fájlban kell mellékelni, a fájl neve: „a jelölt személyi azonosítója_nemzetiseginev”). 

(6)  Hozzájárulok fényképem közzétételéhez a választások hivatalos honlapján (a fényképet JPEG kiterjesztésű, 240×340 pixel 
felbontású, álló formátumú fájlban kell mellékelni, a fájl neve: „a jelölt személyi azonosítója_foto”). 

 
 
Kelt: ………………………….………………. ,           

 a jelölt aláírása” 
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4. melléklet a 15/2021. (XI. 29.) IM rendelethez
„47. melléklet a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelethez

4. melléklet a …/2021. (…….) IM rendelethez 
„47. melléklet a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelethez 

Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről 
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, 

valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők megismételt választásán 
 

(születési idő)  
(születési név, ha a viselt névtől eltér) 

(név) 
(lakcím) 

ÉRTESÍTŐ 
a szavazóköri névjegyzékbe vételről a megismételt szavazáson 

 
 
Tisztelt Választópolgár! 
 
Tájékoztatom, hogy Ön szavazhat a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek / nemzetiségi 

önkormányzati képviselők választásán kitűzött megismételt szavazáson 

.......................... megye .................. településen /Budapest .... kerületében a(z) …. számú egyéni 

választókerületben a(z) ..... számú szavazókörben. 

A szavazás helye: 
.............................................................................................................................. 
A szavazóhelyiség akadálymentesített / nem akadálymentesített. 
 
A szavazás ideje: (a szavazás napja) 6 és 19 óra között 
 
Szavazni csak személyesen, a fenti címen lehet. 
 
Mit kell magával vinnie a szavazáshoz? 

A szavazáshoz hozza magával a következő érvényes igazolványokat: 
 
magyar állampolgár értesítőjén: 

● lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány vagy 
  útlevél vagy 
  vezetői engedély (jogosítvány) 
 vagy 
● régi, papíralapú személyi igazolvány (ez lakcímkártya nélkül is érvényes). 
 

uniós állampolgár értesítőjén: 
 az állampolgársága szerinti tagállam hatósága által kiállított útlevél / személyazonosító 

igazolvány és 
 lakcímigazolvány. 

 
bevándorolt, letelepedett, menekült választópolgár értesítőjén: 

● lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány vagy 
  vezetői engedély (jogosítvány) 
 vagy 
● régi, papíralapú személyi igazolvány (ez lakcímkártya nélkül is érvényes). 

A szavazás előtt ellenőrizze, hogy az igazolványai nem jártak-e le. 
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Az a választópolgár is szavazhat, aki beteg, vagy letartóztatták. 
Ha nem tud elmenni szavazni, akkor a bizottság megy el Önhöz.  
Szavazólapot és mozgóurnát visznek. A mozgóurna egy zárt doboz, melyben leadhatja a szavazatát. 
Ha Ön a megismételtetett szavazáson mozgóurnával szavazott, megint kiviszik Önhöz a mozgóurnát, nem kell külön 
kérnie. 
Ha Ön nem mozgóurnával szavazott, de most mozgóurnát szeretne, kérelmet kell benyújtania: 
 

 

ONLINE 

 ügyfélkapus azonosítás nélkül (a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig, 
 ügyfélkapus azonosítással: (a szavazás napja) 12 óráig. 

A POSTÁN történő igénylésnek (a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig kell megérkeznie. 

SZEMÉLYESEN történő igénylés (a szavazást megelőző 2. nap) 16 óráig nyújtható be. 

Írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés  
 (a szavazást megelőző 2. nap) 16 óráig a helyi választási irodához vagy 

 (a szavazás napja) 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be. 

Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐ (hozzátartozó vagy egyéb személy) útján 

 (a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig a helyi választási irodához vagy 
 (a szavazás napja) 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be. 

 

A választással kapcsolatos további kérdéseire a www.valasztas.hu honlapon találhat választ, vagy a polgármesteri 
hivatalban működő választási irodától kérhet részletes tájékoztatást. 

Választási Iroda” 
 

A kérelem itt érhető el: http://www.valasztas.hu/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-rendelkezoknek 
A kitöltött kérelmet küldje el a lakóhelye szerinti helyi választási irodának. 
A kérelmet személyesen is benyújthatja a polgármesteri hivatalban, ott segítenek a kitöltésben. 
A helyi választási irodák címét itt találja meg: http://www.valasztas.hu/elerhetosegek 
A kérelmet postán vagy interneten is elküldheti. 
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A külgazdasági és külügyminiszter 38/2021. (XI. 29.) KKM rendelete
a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet 
Egyiptomi Arab Köztársasággal összefüggő módosításáról

A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138.  § 2.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
40.  § (1)  bekezdés 5.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a  következőket 
rendelem el:

1. §  A  védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet 1.  §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § A  járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1.  § 
(3)  bekezdés e)  pontja szerinti, a  védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló kétoldalú megállapodást 
kötött ország:
1. Albán Köztársaság,
2. Bahreini Királyság,
3. Ciprusi Köztársaság,
4. Cseh Köztársaság,
5. Egyiptomi Arab Köztársaság,
6. Észak-macedón Köztársaság,
7. Georgia,
8. Horvát Köztársaság,
9. Indiai Köztársaság,
10. Kazah Köztársaság,
11. Kirgiz Köztársaság,
12. Marokkói Királyság,
13. Moldovai Köztársaság,
14. Mongólia,
15. Montenegrói Köztársaság,
16. San Marino Köztársaság,
17. Szerb Köztársaság,
18. Szlovák Köztársaság,
19. Szlovén Köztársaság,
20. Török Köztársaság,
21. Ukrajna,
22. Üzbég Köztársaság,
23. Zöld-foki Köztársaság.”

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

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

A köztársasági elnök 592/2021. (XI. 29.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére  – 
hozzájárulok Gangumzi Tsengiwe rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a  Dél-afrikai Köztársaság 
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2021. június 11.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. június 15.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/02476-2/2021.

A köztársasági elnök 593/2021. (XI. 29.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére  – 
hozzájárulok Tahir Tofig Taghizadeh rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek az  Azerbajdzsáni Köztársaság 
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2021. július 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. július 9.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/02948-2/2021.
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A köztársasági elnök 594/2021. (XI. 29.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére  – 
hozzájárulok Abdullah Falah Abdullah Nasser Al-Dosari rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a  Katar Állam 
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2021. szeptember 9.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. szeptember 17.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/03770-2/2021.

A köztársasági elnök 595/2021. (XI. 29.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére  – 
hozzájárulok Baatarjav Sainnyambuu rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek Mongólia magyarországi 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2021. szeptember 13.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. szeptember 17.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/04001-2/2021.
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A köztársasági elnök 596/2021. (XI. 29.) KE határozata
dandártábornok szolgálati jogviszonya megszűnésének megállapításáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi XLII.  törvény 32.  § (1)  bekezdése és 80.  § (1)  bekezdés 
b)  pontja alapján – a  belügyminiszter javaslatára – megállapítom, hogy Bartók Péter tűzoltó dandártábornok 
hivatásos szolgálati jogviszonya 2021. október 23-ai hatállyal megszűnt.

Budapest, 2021. november 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. november 15.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/04885-2/2021.

A köztársasági elnök 597/2021. (XI. 29.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel dr. Gidó Tündét 2022. május 13-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2021. november 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04953-2/2021.
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A köztársasági elnök 598/2021. (XI. 29.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel dr. Molnár Imrét 2022. május 16-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2021. november 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04953-3/2021.

A köztársasági elnök 599/2021. (XI. 29.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel Maleticsné dr. Pados Esztert 2022. június 17-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2021. november 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04953-4/2021.

A köztársasági elnök 600/2021. (XI. 29.) KE határozata
bírói kinevezésről

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

Budapest, 2021. november 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04953-5/2021.
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A köztársasági elnök 601/2021. (XI. 29.) KE határozata
bírói kinevezésről

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

Budapest, 2021. november 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04953-6/2021.

A köztársasági elnök 602/2021. (XI. 29.) KE határozata
az 510/2018. (XI. 28.) KE határozattal módosított 523/2015. (XII. 7.) KE határozat módosításáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 25. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Kovács-Pálvölgyi 
Tímea bírói kinevezését a  2021. december 1. napjától 2024. november 30. napjáig terjedő időtartamra 
meghosszabbítom.

Budapest, 2021. november 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04953-7/2021.

A köztársasági elnök 603/2021. (XI. 29.) KE határozata
katonai bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 90.  §-a és a  97.  § (1)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnöke és a  honvédelmi 
miniszter együttes javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére tekintettel dr. Ruzsás Sándor Róbertet  
2022. május 25-ei hatállyal katonai bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2021. november 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04954-2/2021.
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A köztársasági elnök 604/2021. (XI. 29.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a 
alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/1902/3/2021. számú előterjesztésére – Bura Vasile Florin 
(születési hely, idő: Avasfelsőfalu [Románia], 1985. október 1.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2021. november 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. november 9.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/04829-3/2021.

A köztársasági elnök 605/2021. (XI. 29.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a 
alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/1902/3/2021. számú előterjesztésére – Bura Alina, született: 
Onut Alina (születési hely, idő: Oravicabánya [Románia], 1987. január 16.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2021. november 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. november 9.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/04829-4/2021.
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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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