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III. Kormányrendeletek

A Kormány 81/2021. (II. 23.) Korm. rendelete
egyes beruházásokkal kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
az 5.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a  veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a 2020. évi Dubaji Világkiállításon 
történő magyar megjelenés sikeres megvalósításához, továbbá egyes nemzetközi nagyeseményekhez kapcsolódó 
rendelkezésekről szóló 2019. évi XIV. törvény (a továbbiakban: Világkiállítás törvény) 2. §-ától eltérően a Világkiállítás 
törvény 1.  § a)  pont ab)  alpontja szerinti beruházás (a  továbbiakban: Beruházás), valamint b)  pontja szerinti 
projekt (a  továbbiakban: Projekt) megvalósítása, a  Világkiállításon történő magyar megjelenés, a  rendezvények 
lebonyolítása és szervezése, továbbá a  Kelet-Magyarországi Versenypálya Korlátolt Felelősségű Társaság által 
a Magyarországi MotoGP megrendezésére irányuló vagyoni értékű jog megszerzése kiemelkedően fontos közérdek, 
amelyek érdekében kötendő szerződések halasztást nem tűrő, kiemelkedően fontos közérdek célját szolgáló 
szerződésnek tekintendőek, teljesítésükhöz kiemelkedően fontos közérdek fűződik.

2. §  A veszélyhelyzet ideje alatt a  Világkiállítás törvény 3.  § (1)  bekezdésében foglaltaktól eltérően a  Beruházással, 
a  rendezvények lebonyolításával és szervezésével, a  Projekttel összefüggésben lebonyolítandó közbeszerzési 
eljárások, valamint a  Magyarországi MotoGP megrendezésére irányuló vagyoni értékű jogok megszerzésével 
összefüggésben a  Kelet-Magyarországi Versenypálya Korlátolt Felelősségű Társaság által lebonyolítandó 
közbeszerzési eljárások tekintetében az  ajánlatkérő minden esetben jogosult a  közbeszerzésekről szóló 2015.  évi 
CXLIII. törvény szerinti rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására.

3. §  E rendeletet a hatálybalépése előtt megindított vagy folyamatban lévő eljárásokban alkalmazni kell, ha e rendelet 
hatálybalépéséig szerződés megkötésére nem került sor.

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

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

 (2) Ez a rendelet 2021. május 23-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 82/2021. (II. 23.) Korm. rendelete
egyes veszélyhelyzettel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi CXXVIII.  törvény 51/A.  §-ára,  
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, 
valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 
módosítása

1. §  A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint 
a  veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm.  rendelet a  következő 
9/A. alcímmel egészül ki:
„9/A. A közfoglalkoztatásban alkalmazandó egyes eltérő szabályok megállapítása
13/A.  § (1) A  közfoglalkoztatásról és a  közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011.  évi CVI.  törvény 2.  § (2)  bekezdésében foglaltaktól eltérően a  veszélyhelyzet ideje alatt 
a közfoglalkoztatási jogviszony időtartama meghaladhatja a tíz évet.
(2) Az  (1)  bekezdés rendelkezéseit a  közfoglalkoztatási jogviszony létrehozására irányuló, folyamatban lévő 
eljárásokban és a rendelet hatálybalépésekor már megszűnt közfoglalkoztatási jogviszonyok esetében is alkalmazni 
kell. A tíz évet meghaladó közfoglalkoztatási jogviszony esetén a közfoglalkoztatási jogviszony újra létesíthető.”

2. A családok anyagi biztonságának erősítése érdekében szükséges, a veszélyhelyzettel összefüggő 
egyes rendelkezésekről szóló 567/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A családok anyagi biztonságának erősítése érdekében szükséges, a  veszélyhelyzettel összefüggő egyes 
rendelkezésekről szóló 567/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép, és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az R1. 4. § (1) bekezdés f ) pont fa) alpontjában foglaltaktól eltérően a biztosítási jogviszonyban a veszélyhelyzet 
ideje alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül bekövetkező megszakítás esetén – ide nem 
értve az  R1. 4.  § (1f )  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában szereplő jogviszony szünetelését, amely nem minősül 
a  jogviszony megszakításának, de annak időtartama az  R1. 4.  § (1f )  bekezdés b)  pontjában meghatározott 
180  napos időszakba nem számítható be – a  veszélyhelyzet megszűnését követő 90.  napig nem kell figyelembe 
venni a megszakítás időtartamát akkor sem, ha az egybefüggően a 30 napot meghaladja.
(2a) Ha a (2) bekezdés szerinti megszakítást követően az  igénylő a veszélyhelyzet ideje alatt vagy a veszélyhelyzet 
megszűnését követő 90 napon belül újabb, a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások 
fedezetéről szóló 2019. évi CXXII.  törvény (a  továbbiakban: Tbj.) 6. §-a szerinti biztosítási jogviszonyt létesít, akkor 
a  veszélyhelyzet időtartamát, de legfeljebb 90  napot az  R1. 4.  § (1)  bekezdés f )  pont fa)  alpontja alkalmazása 
során a  Tbj. 6.  §-a szerinti biztosítási jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni, továbbá abban az  esetben is, 
ha  a  veszélyhelyzet időtartama alatt az  R1. 4.  § (1f )  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában szereplő jogviszony nem 
szakadt meg, csak szünetelt, és a  veszélyhelyzet ideje alatt vagy a  veszélyhelyzet megszűnését követő 90  napon 
belül a szünetelés véget ér.”

3. §  Az R. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  R2. 30.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, valamint az  R2. 31.  § (1)  bekezdés b)  pontjában és (2)  bekezdésében 
foglaltaktól eltérően a  jogviszonyban a  veszélyhelyzet ideje alatt vagy a  veszélyhelyzet megszűnését követő 
30  napon belül bekövetkező megszakítás esetén – ide nem értve az  R2. 30.  § (1)  bekezdés b)  pont ba), bb) és 
bd) alpontjában, valamint az R2. 31. § (1) bekezdés b) pont ba), bb) és bd) alpontjában és (2) bekezdésében szereplő 
jogviszony szünetelését, amely nem minősül a  jogviszony megszakításának, de annak időtartama az  R2. 30.  § 
(1) bekezdés b) pontjában meghatározott 180 napos, az R2. 31. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 2 éves, 
valamint az R2. 31. § (2) bekezdése szerinti 180 napos időszakba nem számítható be – a veszélyhelyzet megszűnését 
követő 90. napig nem kell figyelembe venni a megszakítás időtartamát akkor sem, ha az egybefüggően a 30 napot 
meghaladja.
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(6) Ha az (5) bekezdés szerinti megszakítást követően az  igénylő a veszélyhelyzet ideje alatt vagy a veszélyhelyzet 
megszűnését követő 90  napon belül újabb, a  Tbj. 6.  § (1)  bekezdés a), b) vagy d)–i)  pontja szerinti biztosítási 
jogviszonyt létesít – ideértve a Tbj. 4.  § 11.  pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személlyé válást is –, 
akkor a  veszélyhelyzet időtartamát, de legfeljebb 180  napot – az  R2. 9.  § a) vagy b)  pontja szerinti összegben 
igényelt családi otthonteremtési kedvezmény esetében 90 napot – az R2. 30. és 31. §-a alkalmazása során a Tbj. 6. § 
(1) bekezdés a), b) vagy d)–i) pontja szerinti biztosítási jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni, továbbá abban 
az esetben is, ha a veszélyhelyzet időtartama alatt az R2. 30. § (1) bekezdés b) pont ba), bb) vagy bd) alpontjában, 
valamint az R2. 31. § (1) bekezdés b) pont ba), bb) vagy bd) alpontjában szereplő jogviszony nem szakadt meg, csak 
szünetelt, és a  veszélyhelyzet ideje alatt vagy a  veszélyhelyzet megszűnését követő 90  napon belül a  szünetelés 
véget ér.”

4. § (1) Az R. 7. § (1) bekezdése a következő k) és l) ponttal egészül ki:
[Ha a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.)]
„k) 51/K. § (1) bekezdésében vagy
l) 51/N. § (1) és (2) bekezdésében”
(foglalt határidő a  veszélyhelyzet kezdetét követően jár le, akkor az  a  veszélyhelyzet megszűnését követő 30.  napig 
meghosszabbodik.)

 (2) Az R. 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  R3. 14.  § (1)  bekezdés c)  pontjában, valamint 19/E.  § (1) és (2)  bekezdésében foglaltaktól eltérően 
a  jogviszonyban a  veszélyhelyzet ideje alatt vagy a  veszélyhelyzet megszűnését követő 30  napon belül 
bekövetkező megszakítás esetén – ide nem értve az  R3. 14.  § (1)  bekezdés c)  pont ca), cb) vagy cd)  alpontjában, 
valamint az  R3.  19/E.  § (1)  bekezdés a), b) vagy d)  pontjában és az  R3. 19/E.  § (2)  bekezdés b)  pont ba), bb) vagy 
bd)  alpontjában szereplő jogviszony szünetelését, amely nem minősül a  jogviszony megszakításának, de annak 
időtartama az  R3. 14.  § (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott 180  napos, az  R3. 19/E.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott 1 éves, valamint az  R3. 19/E.  § (2)  bekezdés b)  pontjában meghatározott 2 éves időszakba nem 
számítható be – a  veszélyhelyzet megszűnését követő 90.  napig nem kell figyelembe venni a  megszakítás 
időtartamát akkor sem, ha az egybefüggően a 30 napot meghaladja.
(6) Ha az (5) bekezdés szerinti megszakítást követően az  igénylő a veszélyhelyzet ideje alatt vagy a veszélyhelyzet 
megszűnését követő 90 napon belül újabb, a Tbj. 6. §-a szerinti biztosítási jogviszonyt létesít – ideértve a Tbj. 4. § 
11.  pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személlyé válást is –, akkor a  veszélyhelyzet időtartamát, de 
legfeljebb 180  napot – az  R3. 11.  §-a szerinti összegben igényelt családi otthonteremtési kedvezmény esetében 
90 napot – az R3. 14. § (1) bekezdés c) pontja, valamint 19/E. § (1) és (2) bekezdése alkalmazása során a Tbj. 6. §-a 
szerinti biztosítási jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni, továbbá abban az  esetben is, ha a  veszélyhelyzet 
időtartama alatt az R3. 14. § (1) bekezdés c) pont ca), cb) vagy cd) alpontjában, valamint az R3. 19/E. § (1) bekezdés 
a), b), d) pontjában vagy (2) bekezdés b) pont ba), bb), bd) alpontjában szereplő jogviszony nem szakadt meg, csak 
szünetelt, és a  veszélyhelyzet ideje alatt vagy a  veszélyhelyzet megszűnését követő 90  napon belül a  szünetelés 
véget ér.
(7) A  11/A. alcím szerinti határidőkön belül a  gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 
518/2020. (XI. 25.) Korm.  rendelet (a  továbbiakban: R7.) 3. alcímét az  R3. 51/J.  § (2)  bekezdése tekintetében is 
a 11/A. alcím szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.”

5. § (1) Az R. 11. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
[A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.)]
„i) 31. §-ában”
(foglalt, a  veszélyhelyzet kezdetét követően lejáró határidők a  veszélyhelyzet megszűnését követő 30.  napig 
meghosszabbodnak.)

 (2) Az R. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  R6. 4.  § (2)  bekezdés b)  pontjában foglaltaktól eltérően a  biztosítási jogviszonyban a  veszélyhelyzet ideje 
alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül bekövetkező megszakítás esetén – ide nem értve 
az  R6.  4.  § (1)  bekezdés c)  pont ca) vagy cb)  alpontjában szereplő jogviszony szünetelését, amely nem minősül 
a  jogviszony megszakításának, de annak időtartama az  R6. 4.  § (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott 3  éves 
időszakba nem számítható be – a  veszélyhelyzet megszűnését követő 90.  napig nem kell figyelembe venni 
a megszakítás időtartamát akkor sem, ha az egybefüggően a 30 napot meghaladja.
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(5) Ha a  (4)  bekezdés szerinti megszakítást követően az  igénylő a  veszélyhelyzet ideje alatt vagy a  veszélyhelyzet 
megszűnését követő 90  napon belül újabb, a  Tbj. 6.  § (1)  bekezdés a), b) vagy d)–i)  pontja szerinti biztosítási 
jogviszonyt létesít, akkor a  veszélyhelyzet időtartamát, de legfeljebb 180  napot az  R6. 4.  § (1) és (2)  bekezdés 
c) pontja alkalmazása során a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)–i) pontja szerinti biztosítási jogviszonyban töltött 
időnek kell tekinteni, továbbá abban az  esetben is, ha a  veszélyhelyzet időtartama alatt az  R6. 4.  § (1)  bekezdés 
c) pont ca) vagy cb) alpontjában szereplő jogviszony nem szakadt meg, csak szünetelt, és a veszélyhelyzet ideje alatt 
vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül a szünetelés véget ér.”

6. §  Az R. a következő 11/A. alcímmel egészül ki:
„11/A. A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló  
518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések
12/A. § (1) Ha az R7.
a) 8. § (1) bekezdésében,
b) 9. § (3) bekezdés e) pontjában,
c) 10. § (3) bekezdésében
foglalt határidő a veszélyhelyzet kezdetét követően jár le, akkor az a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig 
meghosszabbodik.
(2) Ha az  R7. 3.  § (3)  bekezdés a)  pontjában, illetve b)  pont bc)  alpontjában szereplő okirat kiállításától számított 
30  napos időtartam a  veszélyhelyzet ideje alatt jár le, a  kiállítás időpontját a  veszélyhelyzet megszűnését követő 
30. napig nem kell figyelembe venni.
(3) Az  R7. 3.  § (3)  bekezdés b)  pontjában foglaltaktól eltérően a  jogviszonyban a  veszélyhelyzet ideje alatt vagy 
a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül bekövetkező megszakítás esetén – ide nem értve az R7. 3. § 
(3)  bekezdés b)  pont ba), bc) vagy bd)  alpontjában szereplő jogviszony szünetelését, amely nem minősül 
a  jogviszony megszakításának, de annak időtartama az  R7. 3.  § (3)  bekezdés b)  pontjában meghatározott 1 éves 
időszakba nem számítható be – a  veszélyhelyzet megszűnését követő 90.  napig nem kell figyelembe venni 
a megszakítás időtartamát akkor sem, ha az egybefüggően a 30 napot meghaladja.
(4) Ha a  (3)  bekezdés szerinti megszakítást követően az  igénylő a  veszélyhelyzet ideje alatt vagy a  veszélyhelyzet 
megszűnését követő 90  napon belül újabb, a  Tbj. 6.  § (1)  bekezdés a), b) vagy d)–i)  pontja szerinti biztosítási 
jogviszonyt létesít – ideértve a Tbj. 4.  § 11.  pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személlyé válást is –, 
akkor a veszélyhelyzet időtartamát, de legfeljebb 180 napot az R7. 3. §-a alkalmazása során a Tbj. 6. § (1) bekezdés 
a), b) vagy d)–i)  pontja szerinti biztosítási jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni, továbbá abban az  esetben 
is, ha  a  veszélyhelyzet időtartama alatt az  R7. 3.  § (3)  bekezdés b)  pont ba), bc) vagy bd)  alpontjában szereplő 
jogviszony nem szakadt meg, csak szünetelt, és a  veszélyhelyzet ideje alatt vagy a  veszélyhelyzet megszűnését 
követő 90 napon belül a szünetelés véget ér.”

7. §  Az R. a következő 17. §-sal egészül ki:
„17. § E rendeletnek az egyes veszélyhelyzettel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 82/2021. (II. 23.) 
Korm.  rendelettel (a  továbbiakban: Módr.) megállapított 4.  § (2) és (2a)  bekezdését, 6.  § (1)  bekezdés n)  pontját, 
(5) és (6) bekezdését, 7. § (1) bekezdés i), k), l) pontját, (5)–(7) bekezdését, 8. § b) pontját, 11. § (1) bekezdés g) és 
i) pontját, (4) és (5) bekezdését, valamint 11/A. § alcímét a Módr. hatálybalépését megelőzően keletkezett tényekre 
és jogviszonyokra, valamint megkezdett eljárási cselekményekre is alkalmazni kell.”

8. §  Az R.
a) 6. § (1) bekezdés n) pontjában és 7. § (1) bekezdés i) pontjában a „bekezdésében vagy” szövegrész helyébe 

a „bekezdésében,” szöveg,
b) 8. § b) pontjában a „bekezdésében, vagy” szövegrész helyébe a „bekezdésében,” szöveg
lép.

9. §  Hatályát veszti az R. 11. § (1) bekezdés g) pontjában az „és” szövegrész.
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3. A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő 
rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

10. §  A veszélyhelyzet során a  személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések 
újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 1. alcíme a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A.  § Ha jogszabály az  állammal történő szerződés megkötésére határidőt állapít meg, a  veszélyhelyzet ideje 
alatt, a felek az előírt határidőt közös megállapodás útján egy alkalommal legfeljebb a veszélyhelyzet megszűnését 
követő 15. napig tartó időtartamra meghosszabbíthatják.”

4. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelete
egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a)–c) pontjában, valamint 12. § (5) bekezdés a), b), d) és f ) pontjában,
a 3.  § (1)  bekezdése 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  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés c) pontjában,
a 3.  § (2)  bekezdése tekintetében a  településkép védelméről szóló 2016.  évi LXXIV.  törvény 12.  § (1)  bekezdés c)  pontjában, 
valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről 
szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés c) pontjában,
a 6.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 62.  § (1)  bekezdés 
27. pontjában,
a 12–13. § tekintetében a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 30/A. § a) és b) pontjában,
a 14–16. § tekintetében a különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi 
LIX. törvény 7. § (1) bekezdés a)–c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt 
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a  2.  mellékletben meghatározott beruházásokkal (a  továbbiakban: 
Beruházások) függenek össze.

 (2) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában a  Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a  közigazgatási 
hatósági ügyeket, amelyek
a) a Beruházások előkészítéséhez, megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához 

szükségesek,
b) a Beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési munkákra 

vonatkoznak,
c) a 2.  mellékletben a  Beruházások megvalósításának helyszíneként megjelölt ingatlanokból telekalakítási 

eljárásban hozott, véglegessé vált döntés alapján kialakított ingatlanokat érintik.
 (3) A Kormány kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánítja a 2. melléklet 3. sora szerinti beruházást.
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 (4) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 3. sora szerinti beruházás tekintetében az  építési tevékenységgel érintett 
B:3 mezője szerinti telek közvetlen környezetét és az építési tevékenység költséghatékony elvégzéséhez szükséges 
közterület használatának feltétlenül szükséges időtartamát a 3. melléklet szerint határozza meg.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben a  2.  melléklet szerinti 
kormánymegbízottakat jelöli ki koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként.

3. § (1) A  Kormány a  Beruházásokkal összefüggő, a  2.  mellékletben meghatározott ingatlanokat érintő építészeti-
műszaki dokumentációnak a  településrendezési és az  építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII.  7.) 
Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti véleményezésével összefüggésben a központi építészeti-műszaki 
tervtanácsot jelöli ki.

 (2) A Beruházásokkal összefüggésben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
 (3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 3. sora szerinti beruházás esetében településképi véleményezési eljárást nem kell 

lefolytatni.

4. § (1) A  Beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – az  előzetes 
vizsgálati eljárás, a  környezeti hatásvizsgálati eljárás, valamint a  természetvédelmi eljárások kivételével, illetve 
ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap.

 (2) A  Beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési 
határidő – a  környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság eljárása kivételével, illetve ha jogszabály 
rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

5. § (1) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 3. sora szerinti beruházás esetében előzetes régészeti dokumentáció 
elkészítéséhez próbafeltárást csak akkor lehet végezni, ha a  beruházó rendelkezésére állnak a  próbafeltárás 
elvégzéséhez szükséges földrészletek, azzal, hogy a  földrészletek rendelkezésre állása tekintetében a  beruházó 
nyilatkozata az irányadó.

 (2) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 3. sora szerinti beruházással összefüggésben előzetes régészeti dokumentáció 
készítése nem szükséges, ha a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C. § (2) bekezdésében 
foglalt feltételeknek megfelelő örökségvédelmi hatástanulmány az  adott beruházáshoz köthetően már 
rendelkezésre áll.

 (3) Ha a (2) bekezdés szerinti dokumentum nem áll rendelkezésre, egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációt kell 
készíteni.

 (4) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 3. sora szerinti beruházás esetében az  előzetes régészeti dokumentáció 
elkészítésében és a  feltárási projekttervben foglalt régészeti feladatok ellátásában a  Várkapitányság Integrált 
Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság jár el.

6. § (1) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 2. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a  beépítés szabályait 
a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy
a) az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,
b) ha a  hatályos településrendezési eszköz vagy az  OTÉK a  beépítés (2)  bekezdésben meghatározott sajátos 

szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a  településrendezési 
eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

 (2) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 2. sora szerinti ingatlan tekintetében a  beépítettség megengedett legnagyobb 
mértéke 15%.

7. § (1) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 3. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a  beépítés szabályait 
a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy
a) a hatályos településrendezési eszközök és az  OTÉK előírásait a  (2)  bekezdésben foglalt eltérésekkel kell 

alkalmazni,
b) ha a  hatályos településrendezési eszköz vagy az  OTÉK a  beépítés (2)  bekezdésben meghatározott sajátos 

szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a  településrendezési 
eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

 (2) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 3. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési 
szabályok:
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a) a telek beépítési módja zártsorú,
b) az általános célú szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 6,0 m2/m2,
c) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 10%,
d) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke a földszinti szinten 100%,
e) az ingatlanon oktatási, iroda-, sport-, kollégium- és apartmanfunkciók is elhelyezhetők,
f ) gépjárműparkolót nem kell létesíteni,
g) felvonulási építmény, valamint legfeljebb bruttó 300  m2 alapterületű, ideiglenes ideig fennálló építmény 

az OTÉK előírásainak figyelembevétele nélkül építhető, azzal, hogy ezen építmények lebontása kártalanítási 
igény nélkül legkésőbb 2026. december 31. napjáig kötelező.

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

9. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

10. §  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: R1.) 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

11. §  Az R1. a következő 53. §-sal egészül ki:
„53.  § 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. rendelettel 
(a  továbbiakban: Módr45.) megállapított 2.  mellékletben foglalt táblázat 60. sorát a  Módr45. hatálybalépésekor 
folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

12. § (1) Az  egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében az  illetékes ágazati miniszteri feladatok ellátásáról szóló 
495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § A  koncesszióról szóló 1991.  évi XVI.  törvény (a  továbbiakban: Ktv.) 5.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
eljárások lefolytatására és a  koncessziós szerződés megkötésére vonatkozó feladatokat az  1.  mellékletben 
meghatározott koncesszióköteles tevékenységek tekintetében a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti miniszter (a továbbiakban: miniszter) – a Nemzeti 
Koncessziós Iroda közreműködésével – látja el.”

 (2) Az R2. 6. §-a a következő (10)–(13) bekezdéssel egészül ki:
„(10) 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.  rendelettel (a  továbbiakban: Mód. rendelet 3.) megállapított 1.  §-a és 1.  melléklete hatálybalépésekor 
folyamatban levő eljárások (a  továbbiakban: Koncessziós eljárás) vonatkozásában a  Magyar Állam képviseletében 
az  egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében a  Mód. rendelet 3. hatálybalépése napjáig eljárt Nemzeti 
Koncessziós Iroda általános jogutódjának a minisztert kell tekinteni.
(11) A Nemzeti Koncessziós Iroda a Koncessziós eljárás iratanyagát a Mód. rendelet 3. hatálybalépése napját követő 
2 munkanapon belül adja át a miniszter részére.
(12) A miniszter a Koncessziós eljárásban a Magyar Állam törvényes képviselője személyében beállt változásról – így 
különösen a  Mód. rendelet 3. hatálybalépéséről és a  beadványok benyújtásának rendjéről – a  folyamatban levő 
eljárásokban pályázatot, ajánlatot, egyéb beadványt már benyújtott személyeket a Mód. rendelet 3. hatálybalépése 
napját követő 2 munkanapon belül írásban tájékoztatja.
(13) A  Mód. rendelet 3. hatálybalépése napján folyamatban levő Koncessziós eljárásban az  e  rendelet alapján 
a  Nemzeti Koncessziós Irodához benyújtott beadványokat a  Mód. rendelet 3. hatálybalépésekor a  Magyar Állam 
törvényes képviseletében beálló általános jogutódlásra tekintettel nem kell ismételten benyújtani.”

 (3) Az R2. 1. melléklet címében a „Koncesszióköteles tevékenységek, amelyek tekintetében a Nemzeti Koncessziós Iroda 
látja el” szövegrész helyébe a „Koncesszióköteles tevékenységek, amelyek tekintetében a  miniszter – a  Nemzeti 
Koncessziós Iroda közreműködésével – látja el” szöveg lép.
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13. § (1) A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény szerinti koncessziós eljárások egyes szabályairól szóló 727/2020. (XII. 31.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  koncessziós szerződés megkötését követően annak módosítása és megszüntetése a  kormányrendeletben 
kijelölt miniszter vagy központi kormányzati igazgatási szerv feladata.
(2) A Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárásban megkötött részesedés-értékesítési szerződés végrehajtása a kormányrendeletben 
kijelölt miniszter vagy központi kormányzati igazgatási szerv és részesedés-értékesítésre jogosult feladata.”

 (2) Az R3. a következő 22. §-sal egészül ki:
„22.  § 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. rendelettel 
(a  továbbiakban: Mód. rendelet 1.) módosított 3.  § (1) és (2) bekezdését a Mód. rendelet 1. hatálybalépésekor 
folyamatban levő Ktv. szerinti koncessziós és 10/A. § szerinti eljárásokban is alkalmazni kell.”

 (3) Hatályát veszti az R3. 3. § (4) bekezdés h) pontja.

14. §  A Mosonmagyaróvár város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 44/2021. (II. 5.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  1.  mellékletben szereplő, a  kormányrendelet által nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánított beruházás helyszínéül szolgáló, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterületi ingatlanokat és ezen 
ingatlanokból telekalakítási eljárásban hozott, véglegessé vált döntés alapján kialakított ingatlanokat belterületi 
ingatlanként kell nyilvántartásba venni. A  fekvéshatár-változás átvezetésére irányuló eljárást Győr-Moson-Sopron 
Megye Önkormányzata megkeresése alapján az  ingatlanügyi hatóságként eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatalnak kell lefolytatnia, és az  ingatlanokat belterületi, művelés alól kivett területként az  ingatlan-
nyilvántartásba bejegyeznie. A  kérelemben hivatkozni kell e  rendelet fekvéshatár-változást, valamint az  ingatlan 
helyrajzi számát tartalmazó rendelkezésére. Az ingatlanügyi hatóság ügyintézési határideje 21 nap.”

15. §  Az R4.
a) 1. melléklete helyébe az 5. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 6. melléklet
lép.

16. §  Az R4. a következő 5. és 6. §-sal egészül ki:
„5.  § 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. rendelettel 
(a  továbbiakban: Módr.) megállapított 2.  § (3)  bekezdését, 1. és 2.  mellékletét a  Módr. hatálybalépésekor 
folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
6.  § A  Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának tulajdonában álló forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó, 
a  Módr.-rel megállapított 2.  melléklet b) és c)  pontja szerinti közterület tulajdonjogát Győr-Moson-Sopron Megye 
Önkormányzata a Módr. hatálybalépésével szerzi meg.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelethez

A Beruházásokkal összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított 
közigazgatási hatósági ügyek

 1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és bejelentési eljárások,
 3. a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos hatósági 

engedélyezési eljárások,
 4. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések 

engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
 5. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
 6. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
 7. tűzvédelmi hatósági eljárások,
 8. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
 9. hírközlési hatósági eljárások,
10. környezetvédelmi hatósági eljárások,
11. természetvédelmi hatósági eljárások,
12. útügyi hatósági eljárások,
13. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
14. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
15. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
16. földmérési hatósági eljárások,
17. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
18. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
19. közegészségügyi hatósági eljárások,
20. területrendezési hatósági eljárások,
21. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi 

engedélyezési eljárások,
22. azok az  1–21.  pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a  Beruházás 

megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
23. az 1–22. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

2. melléklet a 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelethez

A Beruházások, valamint a kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottak

A B C

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

2.
Nagyboldogasszony templom és 

környezete rekonstrukciója
Bélapátfalva külterület 

0185/2 helyrajzi számú ingatlan
Heves Megyei Kormányhivatalt 

vezető kormánymegbízott

3. Képzési központ létrehozása 

Budapest közigazgatási 
területén elhelyezkedő, 

az ingatlan-nyilvántartás szerinti 
Budapest VIII. kerület, belterület 
36548 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros 
Kormányhivatalát vezető 

kormánymegbízott
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3. melléklet a 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelethez

A B C

1. A beruházás megnevezése A beruházás megvalósításának helyszíne
A beruházás megvalósításához szükséges 

közterület-használat időtartama

2. Képzési központ létrehozása
Budapest 36548 helyrajzi számú 

ingatlan
a kivitelezés megkezdésétől – 

2026. december 31.

4. melléklet a 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelethez

Az R1. 2. mellékletében foglalt táblázat 60. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C

1 A beruházás megnevezése A beruházás megvalósításának helyszíne
Koordinációra kijelölt 

kormánymegbízott)

60.

Ipari-innovációs fejlesztési 
terület kialakítása, valamint 
a területen megvalósítandó 
feldolgozóipari beruházások 

Mosonmagyaróvár város 
területén

Mosonmagyaróvár város közigazgatási 
területén elhelyezkedő, az ingatlan-

nyilvántartás szerinti belterület 2825, 2826/3, 
2826/4, 2826/5, 2826/6, 2826/7, 2826/8, 2826/9, 
2826/10, 2826/11, 2826/12, 2826/13, 2826/14, 
2826/16, 2826/17, 2826/18, 2826/19, 2826/20, 
2826/21, 2826/22, 2826/23, 2826/24, 2826/25, 

2827/1, 2827/2, 2827/3, 2827/4, 2828, 2830, 
2832, 2835/3, 2835/4, 2835/5, 2835/6, 2835/7, 

2836/1, 2836/2, 2836/3, 2839/3, 2839/4, 2839/5, 
2839/6, 2839/7, 2839/8, 2840/7, 2840/8, 2840/9, 

2840/14, 2840/15, 2841, 5901/1, 5901/3, 
5901/4, 5901/8, 5901/9, 5901/10, 5901/11, 

5901/12, 5901/13, 5901/14, 5903/4, 5903/5, 
5903/9, 5903/26, 5903/27, 5903/28, 5903/29, 

5903/30, 5928, 5941, 5942, 5943, 5944, 5950/1, 
5950/2, 5950/4, 5950/5, 5950/6, 5953/1, 5964, 

5966, 5967, 5968, 5969, 5970, 5971, 5972, 5973, 
5974, 5975, 5976, 5977, 5978, 5979, 5980, 5981, 
5982, 5983, 5984, 5985, 5986, 5987, 5988, 5989, 
5990, 5991, 5992, 5993, 5994, 6001/1, 6001/2, 

6001/3, 6001/8, 6001/9, 6001/10, 6001/11, 
6001/12, 6001/13, 6002/4, 6004, 6005, 6006, 
6007, 6009, 6010 és az ingatlan-nyilvántartás 

szerinti külterület 072/10, 077/6, 0169/5, 
0172/2, 0173/18, 0174/2, 0175/27, 0175/28, 
0175/29, 0175/30, 0175/31, 0183/3, 0183/4, 

0183/5, 0183/6, 0187/1, 0187/5, 0187/9, 
0187/10, 0187/11, 0193/2 helyrajzi számú 

ingatlanok.

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízott
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5. melléklet a 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 44/2021. (II. 5.) Korm. rendelethez

A 2. § (1) bekezdése szerinti különleges gazdasági övezet által érintett ingatlanok

Mosonmagyaróvár város közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Mosonmagyaróvár 
belterület 2825, 2826/3, 2826/4, 2826/5, 2826/6, 2826/7, 2826/8, 2826/9, 2826/10, 2826/11, 2826/12, 2826/13, 
2826/14, 2826/16, 2826/17, 2826/18, 2826/19, 2826/20, 2826/21, 2826/22, 2826/23, 2826/24, 2826/25, 2827/1, 
2827/2, 2827/3, 2827/4, 2828, 2830, 2832, 2835/3, 2835/4, 2835/5, 2835/6, 2835/7, 2836/1, 2836/2, 2836/3, 2839/3, 
2839/4, 2839/5, 2839/6, 2839/7, 2839/8, 2840/7, 2840/8, 2840/9, 2840/14, 2840/15, 2841, 5901/1, 5901/3, 5901/4, 
5901/8, 5901/9, 5901/10, 5901/11, 5901/12, 5901/13, 5901/14, 5903/4, 5903/5, 5903/9, 5903/26, 5903/27, 5903/28, 
5903/29, 5903/30, 5928, 5941, 5942, 5943, 5944, 5950/1, 5950/2, 5950/4, 5950/5, 5950/6, 5953/1, 5964, 5966, 5967, 
5968, 5969, 5970, 5971, 5972, 5973, 5974, 5975, 5976, 5977, 5978, 5979, 5980, 5981, 5982, 5983, 5984, 5985, 5986, 
5987, 5988, 5989, 5990, 5991, 5992, 5993, 5994, 6001/1, 6001/2, 6001/3, 6001/8, 6001/9, 6001/10, 6001/11, 6001/12, 
6001/13, 6002/4, 6004, 6005, 6006, 6007, 6009, 6010 és az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Mosonmagyaróvár 
külterület 072/10, 077/6, 0169/5, 0172/2, 0173/18, 0174/2, 0175/27, 0175/28, 0175/29, 0175/30, 0175/31, 0183/3, 
0183/4, 0183/5, 0183/6, 0187/1, 0187/5, 0187/9, 0187/10, 0187/11, 0193/2 helyrajzi számú ingatlanok.”

6. melléklet a 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 44/2021. (II. 5.) Korm. rendelethez

A 3. § szerint Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata tulajdonába kerülő ingatlanok

Mosonmagyaróvár város közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Mosonmagyaróvár
a) belterület 2835/3,
b) belterület 2825, 2826/5, 2826/6, 2826/19, 2828, 2832, 2839/4,
c) külterület 0187/5, 0193/2 helyrajzi számú ingatlan.”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A családokért felelős tárca nélküli miniszter 2/2021. (II. 23.) CSTNM rendelete
az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló  
58/2004. (VI. 18.) ESZCSM–BM együttes rendelet módosításáról

A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011.  évi CCII.  törvény 
24.  § (6)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)  
Korm.  rendelet 143/B.  § 3.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm.  rendelet 40. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel 
egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  Az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló 58/2004. (VI. 18.) ESZCSM–BM együttes 
rendelet
a) 1.  §-ában az „Az emberi erőforrások minisztere” szövegrész helyébe az „A családokért felelős tárca nélküli 

miniszter” szöveg,
b) 3.  § (2)  bekezdés b)  pontjában az „az emberi erőforrások minisztere” szövegrész helyébe az „a családokért 

felelős tárca nélküli miniszter” szöveg,
c) 4. § (2) bekezdésben a „Díjat alapító minisztériumok” szövegrész helyébe a „Kormány” szöveg,
d) Mellékletében az „EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERÉTŐL” szövegrész helyébe a „CSALÁDOKÉRT FELELŐS 

TÁRCA NÉLKÜLI MINISZTERTŐL” szöveg
lép.

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

  Veresné Novák Katalin Éva s. k.,
  családokért felelős tárca nélküli miniszter

Az agrárminiszter 4/2021. (II. 23.) AM rendelete
a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ megszűnésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek 
módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a  szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003.  évi 
LII. törvény 30. § (2) bekezdés f ) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a  szőlőtermesztésről és a  borgazdálkodásról szóló 2004.  évi XVIII.  törvény 57.  § (1)  bekezdés g) és 
i) pontjában, valamint a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 61. § (2) bekezdés b) pontjában,
az 5. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.  törvény 76. § (2) bekezdés 8., 9. és 
11. pontjában,
a 6. alcím tekintetében a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 72. § (1) bekezdés 9. pontjában,
a 7. alcím tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,
a 8. alcím tekintetében a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 72. § (1) bekezdés 5. pontjában,
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a 9. alcím tekintetében az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009.  évi XXXVII.  törvény 112.  § 
(2) bekezdés 9. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az 1–4. és 7. alcím tekintetében a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm.  rendelet 79.  § 
1. pontjában,
az 5. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 3. pontjában,
a 6. és 8. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 7. pontjában,
a 9. alcím tekintetében a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm.  rendelet 79.  § 5.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet módosításáról

1. §  Az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet
a) 5. számú melléklet 1.2.1.1. pontjában az „az Erdészeti Tudományos Intézet, a Nyugat-Magyarországi Egyetem” 

szövegrész helyébe az „a Soproni Egyetem” szöveg,
b) 5. számú melléklet 1.2.2.2. pontjában az „az Erdészeti Tudományos Intézet” szövegrész helyébe az „a Soproni 

Egyetem” szöveg
lép.

2. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások 
igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosítása

2. §  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének 
általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet] 5.  § 
(6) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az IH a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Műszaki Intézet (a  továbbiakban: MATE) közreműködését veszi 
igénybe az alábbi feladatok végrehajtása során, amelyet a MATE kizárólagosan végez:”

3. §  A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 29.  § (3) és (4)  bekezdésében az  „a NAIK MGI-hez” szövegrész helyébe 
az „a MATE-hoz” szöveg lép.

3. A borszőlő termőhelyi kataszterének felvételezéséről, kiegészítéséről és módosításáról szóló 
97/2009. (VII. 30.) FVM rendelet módosítása

4. §  A borszőlő termőhelyi kataszterének felvételezéséről, kiegészítéséről és módosításáról szóló 97/2009. (VII. 30.) 
FVM rendelet
a) 2. § (1) bekezdésében a „Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet 

Kecskemét (a  továbbiakban: NAIK)” szövegrész helyébe a  „Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 
(a továbbiakban: MATE)” szöveg,

b) 3. § (1) és (5) bekezdésében az „A NAIK” szövegrész helyébe az „A MATE” szöveg,
c) 4. § (3) bekezdés b) pontjában és (6) bekezdésében az „a NAIK” szövegrész helyébe az „a MATE” szöveg,
d) 4. § (4) bekezdésében az „a NAIK-kal” szövegrész helyébe az „a MATE-val” szöveg
lép.

4. A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának 
rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 
127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosításáról

5. §  A szőlészeti és a  borászati adatszolgáltatás, valamint a  származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá 
a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet
a) 1.  § b)  pont 17.  alpontjában az „a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (a  továbbiakban: NAIK)” 

szövegrész helyébe az  „a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szőlészeti és Borászati Intézet 
(a továbbiakban: MATE)” szöveg,
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b) 25. § (2) bekezdésében, (4) bekezdésében, 27. §-ában az „a NAIK” szövegrész helyébe az „a MATE” szöveg,
c) 27. §-ában az „a Földművelésügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az „az Agrárminisztérium” szöveg
lép.

5. A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosítása

6. §  A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet
a) 32. § (2) bekezdésében a „Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Mezőgazdasági Gépesítési Intézete 

(a továbbiakban: Intézet)” szövegrész helyébe a „Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (a továbbiakban: 
MATE)” szöveg,

b) 32.  § (5)  bekezdésében, 3.  melléklet 6., 7. és 9.  pontjában az „Az Intézet” szövegrész helyébe az „A MATE” 
szöveg,

c) 32. § (6) bekezdésében, 34. § (1) bekezdésében, 3. melléklet 5. és 8 pontjában, 1. függelékében az „az Intézet” 
szövegrész helyébe az „a MATE” szöveg,

d) 33. §-ában, 3. melléklet 5. függelékében az „Az Intézet” szövegrészek helyébe az „A MATE” szöveg,
e) 3. melléklet 3. pontjában az „Intézetnek” szövegrész helyébe a „MATE-nak” szöveg,
f ) 3.  melléklet 5. függelékében a  „Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Mezőgazdasági Gépesítési 

Intézet” szövegrész helyébe a „Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem” szöveg,
g) 3.  melléklet 5. függelékében az „a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Mezőgazdasági Gépesítési 

Intézete” szövegrész helyébe az „a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem” szöveg
lép.

6. A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló  
133/2013. (XII. 29.) VM rendelet módosítása

7. §  A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 11. § 
(3)  bekezdésében az „a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ” szövegrész helyébe az „a Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetem” szöveg lép.

7. A sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott csekély összegű támogatásról 
szóló 57/2015. (IX. 24.) FM rendelet módosítása

8. §  A sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 57/2015. 
(IX. 24.) FM rendelet 1. § 8. pontjában az „a Földművelésügyi Minisztérium és a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs 
Központ Mezőgazdasági Gépesítési Intézet” szövegrész helyébe az „az Agrárminisztérium és a  Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetem” szöveg lép.

8. Az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, 
valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól szóló 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet módosítása

9. §  Az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint 
alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól szóló 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet 2.  § (2)  bekezdés d)  pontjában 
az „a  Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Halászati Kutató Intézetet” szövegrész helyébe az „a Magyar 
Agrár- és Élettudományi Egyetemet” szöveg lép.

9. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 
végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet módosításáról

10. §  Az erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009.  évi XXXVII.  törvény végrehajtásáról szóló 
61/2017. (XII. 21.) FM rendelet
a) 39.  § (2)  bekezdés b)  pontjában az „a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Erdészeti Tudományos 

Intézete (a továbbiakban: ERTI)” szövegrész helyébe az „a Soproni Egyetem (a továbbiakban: SOE)” szöveg,
b) 39.  § (2)  bekezdés c)  pontjában, (3)  bekezdésében, 41.  § (1)  bekezdésében az „az ERTI” szövegrész helyébe 

az „a SOE” szöveg
lép.
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10. Záró rendelkezés

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

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 5/2021. (II. 23.) AM rendelete
a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) 
VM rendelet, valamint az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő 
haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól szóló 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet 
módosításáról

A halgazdálkodásról és a  hal védelméről szóló 2013.  évi CII.  törvény 72.  § (1)  bekezdés 1., 2., 3., 7., 10., 16., 17., 19., 27. és 
30. pontjában, a 2. alcím tekintetében a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 72. § (1) bekezdés 5. és 
37. pontjában, továbbá a mezőgazdasági, az agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm.  rendelet 79.  § 7.  pontjában, valamint a  86.  § 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló  
133/2013. (XII. 29.) VM rendelet módosítása

1. §  A halgazdálkodás és a  halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 
(a továbbiakban: Vhr.) 10. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A  halgazdálkodásra jogosult a  Hhvtv. 15. és 16.  §-a szerint a  halgazdálkodási hatóság által előírtakat, 
az  e  rendeletben meghatározott fajlagos tilalmi idők bővítését, a  kifogható halak mérettartományának, 
mennyiségének további korlátozását, valamint új fajok fajlagos tilalmi idővel és kifogható mérettartománnyal 
történő védelmét a helyi horgászrendjében rögzíti.”

2. §  A Vhr. 12/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12/A.  § A  nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen és partján horgászati célra is használható vízilétesítmény, 
valamint horgászállás, horgászkikötő és egyéb horgászati célú létesítmény a halgazdálkodási jog gyakorlója előzetes 
hozzájárulásával létesíthető, amely nem pótolja a létesítéshez szükséges hatósági, vagyonkezelői engedélyeket.”

3. § (1) A Vhr. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § (1) Halászati engedély
a) ökológiai célú, szelektív halászat céljából 1 naptári évre,
b) más hasznos víziállat kereskedelmi célú gyűjtése céljából 1 naptári évre,
c) az  a)  ponttól eltérően a  mesterséges szaporításra alkalmas törzsállomány befogására irányuló ökológiai célú, 
szelektív halászat esetében legfeljebb 90 napra,
d) bemutatási célú halászat céljából a rendezvény időszakára – ideértve a passzív halászeszközök alkalmazását is – 
rendezvényenként legfeljebb 3 naptári napra
adható ki. A halászati engedélyben meg kell jelölni a kiadás célját is.”

 (2) A Vhr. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  halászati engedély kiadásának feltétele – a  horgászszövetség haszonbérletébe tartozó halgazdálkodási 
vízterületek esetében az  (1)  bekezdés szerinti halászati engedély kivételével –, hogy a  kérelmező rendelkezzen 
az érintett nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halgazdálkodásra jogosultjával kötött, a halászati tevékenység 
végzésének részletes feltételeit tartalmazó szerződéssel (a továbbiakban: halászati szerződés). A halászati szerződés 
megszűnése esetén a halászati engedélyt a halgazdálkodási hatóság visszavonja.”
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 (3) A Vhr. 17. § (4c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4c) A  halászati engedélyes a  begyűjtött törzsállomány faj és méret szerint nyilvántartott mennyiségét, valamint 
tartási helyét bejelenti a  halgazdálkodási hatóság és – a  horgászszövetség haszonbérletébe tartozó állami vagy 
többségi állami tulajdonú halgazdálkodási vízterületek esetében – a horgászszövetség részére.”

 (4) A Vhr. 17. § (5) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A halászati engedély iránti kérelemhez mellékelni kell)
„c) a 17. § (4a) bekezdése szerinti támogatásra vonatkozó igazolást.”

4. §  A Vhr. 19/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az állami halászjegy és a halász fogási napló díját a horgászszövetség részére kell befizetni.”

5. § (1) A Vhr. 21. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  Hhvtv. 40.  § (9)  bekezdése szerinti közfeladat-ellátás keretében lebonyolított állami horgászvizsgáztatás 
során a  bizonyítvány kiadását, pótlását, meglétének tényéről szóló igazolást a  horgászszövetség informatikai 
rendszere alapján végzi.”

 (2) A Vhr. 21. § (5)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  vizsgáztatásba bevont horgászszervezet az  általa meghirdetett horgászvizsgák pontos helyszínét és 
időpontját, a vizsgák megtartása előtt legkevesebb 3 nappal köteles a horgászszövetség informatikai rendszerében 
közzétenni.
(6) A  horgászvizsgáztatás részletes szabályzatának elkészítéséről, a  horgászvizsga felkészítő anyagáról 
a horgászszövetség gondoskodik. A horgászvizsgáztatás szabályzatát a horgászszövetség honlapján teszi közzé.”

 (3) A Vhr. 21. § (9)–(12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A  sikeres állami horgászvizsgát követően a  horgászszövetség a  halgazdálkodási hatóság honlapján közzétett 
tartalmú állami horgászvizsga-bizonyítványt állít ki, amelyet a vizsgáztatásba bevont horgászszervezet arra irányuló 
kérés esetén papír alapon ad át a vizsgázónak.
(10) A horgászvizsga-bizonyítványt a horgászszövetség az általa üzemeltetett informatikai rendszerben elektronikus 
úton állítja ki.
(11) A  horgászszövetség az  elveszett vagy megsemmisült állami horgászvizsga-bizonyítványt – a  halgazdálkodási 
hatóság vagy saját nyilvántartása adatai alapján – megismételt vizsgakötelezettség nélkül, díjmentesen pótolja. 
Elektronikus támogatású állami horgászvizsga teljesítése esetén pótlásra nem kerül sor.
(12) A  horgászvizsga alóli mentességet a  horgászszövetség vagy az  állami horgászvizsga bizottság számára hitelt 
érdemlően, a mentesség alapját igazoló okmány vagy igazolás benyújtásával kell igazolni.”

6. § (1) A Vhr. 27. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Az elektronikusan előállított területi jegynek megszakítás nélkül sorszámozottnak és az adattartalmat tekintve 
megegyező másolati mentésűnek kell lennie. Az  elektronikusan kiállított területi jegy a  kiállítást követő 30 perc 
elteltével válik érvényessé.”

 (2) A Vhr. 27. § (2b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2b) A horgászszervezetek részére a horgászszövetség biztosítja a területi jegyet előállító informatikai programot, 
amelynek a  nyomon követhetőséget és a  visszamenőleges változtatások megakadályozását teljeskörűen 
biztosítania kell.”

 (3) A Vhr. 27. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  (1)  bekezdés f ), g) és h)  pontja szerinti adatok a  területi jegy helyett az  azzal együttesen, annak 
mellékleteként – elektronikus vagy nyomtatott formában – kiadott helyi horgászrendben, vagy a  horgászrendi 
kivonatban is feltüntethetőek.”

 (4) A Vhr. 27. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Egyesített területi jegynek minősül azon területi jegy, amelyet a halgazdálkodásra jogosult a hasznosításában 
lévő több halgazdálkodási vízterületre egyesítve ad ki.”

 (5) A Vhr. 27. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Összevont területi jegy váltása esetén a  horgász részére az  összevont területi jegyen szereplő nyilvántartott 
halgazdálkodási vízterületre kiadható külön éves területi jegy is. Az  összes kifogható halmennyiség ilyen esetben 
sem haladhatja meg a helyi horgászrendben meghatározott éves, vagy egyéb időszaki kifogható mennyiséget.”
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7. § (1) A Vhr. 27/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A horgászszövetség a szervezeti rendszerébe tartozó horgászszervezetek esetében meghatározza, nyilvántartja 
és honlapján közzéteszi a horgászszervezetek által kiadható területi jegyek
a) érvényességi időszakra,
b) horgászati jogcímre és
c) személyi jogosultságra
megállapított típusait.”

 (2) A Vhr. 27/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  horgászszövetség szervezeti rendszerébe tartozó horgászszervezetek számára az  irányadó országos 
horgászrendet, valamint a  helyi horgászrend, horgászrendi kivonat szerkezetét és kötelező, valamint ajánlott 
tartalmi elemeit a horgászszövetség határozza meg, amelyet honlapján köteles közzétenni.”

8. § (1) A Vhr. 28. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(16) Az állami horgász- és halászjegy jogosultja által kifogott és elvinni kívánt halat a vízpartról elszállítani gyorsan 
és kíméletesen leölve szabad. Csónakos horgászat esetén az  elszállítás a  csónakhorgászat befejezése utáni 
elhagyását, a be- és kiléptető ponttal ellátott nyilvántartott halgazdálkodási vízterület és haltermelési létesítmény 
esetében a  kijárati ponton való áthaladást jelenti. A  30 cm-nél kisebb testhosszúságú hal elszállítható élve is, 
de kizárólag olyan tárolóedényben, amely biztosítja a  számára szükséges oxigéntartalmú vizet, és minimalizálja 
az állatot érő stresszhatásokat.”

 (2) A Vhr. 28. § (20) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(20) A  horgászat vagy a  halászat megkezdésekor a  tevékenység megkezdésének napját tollal, kitörölhetetlen 
módon kell megjelölni a  papíralapú fogási naplóban szereplő 13 hónapra kiterjedő naptárban. Több egymást 
követő napra tervezett tevékenység esetén legfeljebb a horgászat kezdő napja és az azt követő nap jelölhető meg 
előre. Vízi járműből történő horgászat esetén a vízi jármű indulása minősül a horgászat megkezdésének.”

9. §  A Vhr. a következő 31/B. §-sal egészül ki:
„31/B.  § A  halgazdálkodási terv szerkezetét, kötelező és ajánlott elemeit, formai követelményeit a  14.  melléklet 
tartalmazza.”

10. §  A Vhr. 35. § (5) és (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Az engedélyes a kifogott (megtartani kívánt), darabszám-korlátozás alá eső halat horgászat esetén a horogtól 
való megszabadítás után, rekreációs célú halászat esetén a halászeszközből történő kivétel után horgászhelyén vagy 
a halászhelyén azonnal köteles a papíralapú fogási naplóba tollal, kitörölhetetlen módon bejegyezni. A bejegyzésen 
történő javítás és módosítás esetén – ide nem értve a hivatásos halőr által végzett vagy jóváhagyott javításokat – 
az  eredetileg bejegyzett halfogási adatok maradéktalanul beleszámítanak mind a  napi, mind az  évente kifogható 
halmennyiségbe. A  megtartani nem kívánt – a  megfogást vagy a  30/A.  § szerinti horgászverseny mérlegelését 
követően –, haladéktalanul elengedett halat a fogási naplóba nem kell bejegyezni.
(5a) A darabszám-korlátozással nem védett halfajok mennyiségét azok össztömegében kifejezve a horgászat vagy 
a rekreációs célú halászat befejezését követően, a horgászhely vagy a halászhely elhagyása előtt kell a papíralapú 
fogási naplóba tollal, kitörölhetetlen módon bejegyezni. A  bejegyzésen történő javítás és módosítás esetén – ide 
nem értve a hivatásos halőr által végzett vagy jóváhagyott javításokat – az eredetileg bejegyzett halfogási adatok 
maradéktalanul beleszámítanak mind a napi, mind az évente kifogható halmennyiségbe. A megtartani nem kívánt, 
a fogást követően elengedett halat a fogási naplóba nem kell bejegyezni.”

11. §  A Vhr. 39. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  halgazdálkodási hatóság ötévente a  halászattal és a  horgászattal, a  halvédelemmel, valamint a  halászati 
őrzéssel összefüggő jogszabályokkal kapcsolatos továbbképzést szervez, amelyen – ha az  adott személy 
sikeres halőri vizsgája és a  továbbképzés időpontja között legalább két év eltelt – a  hivatásos halőr köteles, 
a  társadalmi halőr jogosult részt venni. A  továbbképzésen való részvételt követő sikeres továbbképzési vizsgáról 
a  halgazdálkodási hatóság a  honlapján közzétett adattartamú vizsgabizonyítványt állít ki. A  társadalmi halőr 
továbbképzési részvételéről a halgazdálkodási hatóság igazolást ad ki.”
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12. §  A Vhr. 40. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vizsgát tett halőrjelölt foglalkoztatását és a társadalmi halőrjelölt megbízatását megelőzően a működésének 
helye szerinti halgazdálkodási hatóság előtt köteles esküt tenni. Horgászszövetségi vagy tagszövetségi 
megbízás esetén a  megbízó horgászszervezet székhelye az  irányadó. A  halőri eskü szövegének adattartalmát 
a halgazdálkodási hatóság honlapján teszi közzé.”

13. § (1) A Vhr. 41. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés 
elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvény alapján az  esküt tett hivatásos halőr részére a  szolgálati 
igazolványt, valamint a  szolgálati jelvényt a  rendvédelmi hatóság a  horgászszövetség, annak tagszervezete 
vagy a  nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halgazdálkodásra jogosultja mint munkáltató, vagy a  megbízó 
kezdeményezésére állítja ki.

 (2) A Vhr. 41. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Egy halőr egy szolgálati igazolvánnyal és szolgálati jelvénnyel rendelkezhet. Több megbízó vagy munkáltató 
esetén a  halőr halgazdálkodási vízterületekre vonatkozó illetékességét a  Hhvtv. 56.  § (1a)  bekezdése szerinti 
illetékessége, megbízása vagy munkaszerződése határozza meg.”

 (3) A Vhr. 41. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  halőr szolgálati igazolvány és szolgálati jelvény leírását a  halgazdálkodási hatóság honlapján teszi közzé. 
A  szolgálati igazolványt és szolgálati jelvényt a  rendvédelmi hatóság a  hivatásos halőr részére személyesen adja 
át. Az  átvételt követően a  hivatásos halőr munkáltatója vagy megbízója köteles a  halgazdálkodási hatóságnak 
nyilvántartásba vétel céljából megküldeni a kiadott szolgálati igazolvány és szolgálati jelvény számát.”

 (4) A Vhr. 41. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A  (7)  bekezdés szerint átvett szolgálati igazolványt és a  szolgálati jelvényt a  halgazdálkodásra jogosult 
15 napon belül köteles a kiadó rendvédelmi hatóság részére átadni, a horgászszövetség egyidejű értesítése mellett.”

14. §  A Vhr. 48. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„48.  § Ez  a  rendelet a  természetes élőhelyek, valamint a  vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 
1992.  május  21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 14–15.  cikkének és V–VI. számú mellékletének való megfelelést 
szolgálja.”

15. §  A Vhr.
a) 1. melléklete az 1. melléklet,
b) 9. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.

16. §  A Vhr. a 3. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.

17. §  A Vhr.
a) 1. § 4. pontjában a „farokúszó tövéig mért” szövegrész helyébe a „farokúszó tövéig egyenes vonalban mért” 

szöveg,
b) 10. § (7) bekezdés c) pontjában az „a b) szerinti” szövegrész helyébe az „a b) pont szerinti” szöveg,
c) 10.  § (7a)  bekezdésében a „szaporításhoz nélkülözhetetlen anyahalak” szövegrész helyébe a „szaporításra 

alkalmas törzsállomány” szöveg, az „az anyahalak begyűjtésének” szövegrész helyébe az „a törzsállomány 
begyűjtésének” szöveg,

d) 17.  § (4a)  bekezdésében a  „mesterséges szaporítással előállítható telepítő anyag biztosításához 
nélkülözhetetlen anyahalak begyűjtése esetében az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti” szövegrész helyébe 
az  „a  telepítőanyag biztosításához nélkülözhetetlen mesterséges szaporításra alkalmas törzsállomány 
begyűjtése esetében az (1) bekezdés c) pontja szerinti” szöveg,

e) 17. § (4b) bekezdésében az „anyahalak” szövegrész helyébe a „törzsállomány egyedei” szöveg,
f ) 21. § (1) bekezdésében a „kéthavonta” szövegrész helyébe a „havonta” szöveg,
g) 21.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a „belső működési szabályzatában olyan” szövegrész helyébe az „olyan” 

szöveg,
h) 21. § (8) bekezdésében a „halgazdálkodási hatóság” szövegrész helyébe a „horgászszövetség” szöveg,
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i) 25.  §-ában az  „az állami horgászjegy forgalmazását végző” szövegrész helyébe az  „a horgászszövetség 
vagy az  állami horgászjegy forgalmazását végző” szöveg, az  „a díj pótlólagos” szövegrész helyébe pedig 
az „az emelt díj pótlólagos” szöveg,

j) 27.  § (4)  bekezdésében a  „tartalmát” szövegrész helyébe a  „tartalmát a  (3)  bekezdésben foglaltakra 
figyelemmel” szöveg,

k) 28.  § (10)  bekezdésében a „nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen” szövegrész helyébe az „az összes 
nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen az” szöveg,

l) 28.  § (11)  bekezdésében a „nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen” szövegrész helyébe az „az összes 
nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen” szöveg,

m) 28. § (21) bekezdésében a „víztérkódját, valamint a fogás dátumát” szövegrész helyébe a „víztérkódjának első 
öt számjegyét, valamint minden esetben négy arab számjeggyel megadva a  fogás dátumát (hónap, nap 
formátumban)” szöveg,

n) 29. § (1) bekezdésében a „mellékleteként kiadott tájékoztatóban” szövegrész helyébe az „elidegeníthetetlen 
mellékleteként kiadott helyi horgászrendben, horgászrendi kivonatban” szöveg,

o) 30/A. § (3) bekezdésében a „tagszervezetei” szövegrész helyébe a „horgászszervezetek” szöveg,
p) 31. § (5) bekezdésében a „kérelemére” szövegrész helyébe a „kérelmére” szöveg,
q) 39. § (2) bekezdésében a „halőr” szövegrész helyébe a „halőri” szöveg,
r) 39. § (6) bekezdésében, a „két” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,
s) 39. § (7) bekezdésében a „két” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,
t) 41. § (10) bekezdésében a „szolgálati jelvénye” szövegrész helyébe a „szolgálati jelvénye, és a társadalmi halőr 

szolgálati igazolványa” szöveg
lép.

18. §  Hatályát veszti a Vhr.
a) 1. § 10. pontjában az „anyahal, illetve” szövegrész,
b) 17. § (10) bekezdése,
c) 20. § (7) bekezdése,
d) 27.  § (1)  bekezdés e)  pontjában az  „és a  csalihalfogó emelőháló használatára vonatkozó rendelkezést” 

szövegrész,
e) 27. § (3a) bekezdése,
f ) 41.  § (2) és (9)  bekezdése, valamint (11)  bekezdésében a „(2)–(6), (8) és (9)  bekezdése szerinti szolgálati 

naplóval,” szövegrész.

2. Az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, 
valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól szóló 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet módosítása

19. §  Hatályát veszti az  államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, 
valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól szóló 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet
a) 11. alcíme és 25. §-a,
b) 2. melléklete.

3. Záró rendelkezések

20. §  E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

21. §  E rendelet 1. alcíme a  természetes élőhelyek, valamint a  vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 
1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 15. cikkének és VI. számú mellékletének való megfelelést szolgálja.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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1. melléklet az 5/2021. (II. 23.) AM rendelethez

 1. A Vhr. 1. melléklet I. Kistermetű fajok táblázatának C:20 mezőjében a „100” szövegrész helyébe a „200” szöveg lép.
 2. A Vhr. 1. mellékletében az I. és II. táblázatot követő megjegyzés helyébe a következő rendelkezés lép:

„* Megjegyzés: A  méret- vagy darabszám-korlátozással vagy fajlagos tilalmi időszakkal védett halfajok méreten 
aluli, vagy kifogható darabszámot meghaladó, vagy fajlagos tilalmi időben jogosulatlanul kifogott, vagy a  helyi 
horgászrendben felső méretkorlátozással védett halfajok felső méretet elérő vagy meghaladó egyede esetében, 
vagy azok jogosulatlan horgászat vagy rekreációs halászat során történt kifogása esetén a  halgazdálkodási érték 
példányonként a táblázat szerint számított érték ötszöröse, ponty esetében tizenötszöröse.”

2. melléklet az 5/2021. (II. 23.) AM rendelethez

A Vhr. 9. mellékletében a táblázatot követő szövegrész helyébe a következő rendelkezés lép:
„A naponta kifogható darabszámmal is védett halfajokból egy személy érvényes állami horgászjeggyel, turista 
állami horgászjeggyel vagy állami halászjeggyel évente együttesen és összesen legfeljebb 100 darabot foghat ki. 
A meghatározott kifogható mennyiség az adott személyre vonatkozik, így nem állami vagy területi jegy típusonként 
értendő.
* Menyhal, sügér és domolykó esetében a naponta kifogható mennyiség darabszámtól függetlenül 3 kg.”

3. melléklet az 5/2021. (II. 23.) AM rendelethez
„14. melléklet a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelethez

A halgazdálkodási terv szerkezete és kötelező tartalmi elemei

I. rész
Halgazdálkodási terv fedőlapján

 1. Halgazdálkodási terv megnevezés
 2. Halgazdálkodásra jogosult

a) neve
b) székhelye (lakcíme)
c) adószáma

 3. Nyilvántartott halgazdálkodási vízterület
a) neve
b) nyilvántartott területe
c) víztérkódja

 4. A halgazdálkodási terv készítőjének és a  terv horgászszervezeti jóváhagyójának neve, telefonszáma, elektronikus 
elérhetősége

 5. Érvényességi időszak meghatározása

II. rész
Tervi törzsanyag

 1. A vízterületen tervezett halgazdálkodási és más, halgazdálkodással összefüggő hasznosítási célok meghatározása
a) horgászat
b) rekreációs halászat
c) horgászati célú haltermelés
d) horgászsportra és horgászturizmusra vonatkozó kiegészítések

 2.  Az  évenkénti haltelepítés tervezett minimális mennyiségére vonatkozó adatok, halfaj és korosztály szerinti 
megosztásban, a halállomány felmérésére, monitorozására vonatkozó nyilatkozatok, elképzelések

 3.  A  víz minőségének és a  halállományok védelmét célzó intézkedések, beleértve a  hal rendszeres etetésére vagy 
haltermelés esetén takarmányozására vonatkozó szabályozásokat is
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 4.  A halgazdálkodás érdekében a vízi növényzet és a víziállat-állomány fenntartására tervezett intézkedések
 5.  Az állandó vagy időszakos halgazdálkodási kíméleti területek kijelölésére tervezett intézkedések
 6.  Az invazív, nem őshonos halfajok visszaszorítására vonatkozó intézkedési terv
 7.  A halállomány őrzésének módja, a hivatásos halőrök és a társadalmi halőrök tervezett alkalmazási, megbízási módja, 

minimális létszáma
 8.  A  helyi horgászrend azon tervezett rendelkezései, amelyek tervezetten a  jogszabályban meghatározott 

korlátozásokat enyhítik
 9.  A  helyi horgászrend azon tervezett rendelkezései, amelyek tervezetten a  jogszabályban meghatározott 

korlátozásokat szigorítják és egyben a halgazdálkodási hatósági szankciók alapját is képezik

III. rész
Halgazdálkodási terv hátlapján

 1. Horgászszövetség támogatási javaslata (alhaszonbérleti jogviszonyú halgazdálkodási vízterületek esetén)
 2. Halgazdálkodási hatóság jóváhagyása, a  jóváhagyás dátuma, a  jóvá nem hagyott elemek tételes felsorolása 

indokolással
 3. Halgazdálkodási hatóság hatályba léptető záradéka, aláírása, bélyegzője

A támogatási javaslat, a jóváhagyás és záradékolás elektronikus formában történik.”

Az emberi erőforrások minisztere 9/2021. (II. 23.) EMMI rendelete
a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 
módosításáról

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015.  évi CXXIII.  törvény 18.  § (2)  bekezdés g)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a  következő 
23. §-sal egészül ki:
„23.  § Ha 2021. február 15. napját követően kollegiális szakmai vezetői pozíció betöltetlen marad, az  országos 
kórház-főigazgató bíz meg kollegiális szakmai vezetőt, legfeljebb a  13.  § szerinti választás vagy a  14.  § és 
15.  § szerinti pályázati eljárás eredményeként megkötendő megbízási szerződés hatálybalépése napjáig tartó 
időtartamra, azzal, hogy csak olyan személy bízható meg, aki az e rendelet szerinti, a kollegiális szakmai vezetőkre 
vonatkozó személyi feltételeknek egyébként megfelel.”

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

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 2/2021. (II. 23.) OGY határozata
az ügyészség 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról*

Az Országgyűlés az ügyészség 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Szabó Sándor s. k., Dr. Vinnai Győző s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 3/2021. (II. 23.) OGY határozata
az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2019. évi beszámolója elfogadásáról**

Az Országgyűlés az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2019. évi beszámolóját elfogadja.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Szabó Sándor s. k., Dr. Vinnai Győző s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 4/2021. (II. 23.) OGY határozata
a Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2019. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és 
az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról***

Az Országgyűlés a  Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a  Kúria 2019.  évi tevékenységéről a  jogegység 
biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámolóját elfogadja.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Szabó Sándor s. k., Dr. Vinnai Győző s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

    * A határozatot az Országgyűlés a 2021. február 22-i ülésnapján fogadta el.
  ** A határozatot az Országgyűlés a 2021. február 22-i ülésnapján fogadta el.
*** A határozatot az Országgyűlés a 2021. február 22-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyűlés 5/2021. (II. 23.) OGY határozata
Simonka György országgyűlési képviselő mentelmi ügyében*

Az Országgyűlés Simonka György országgyűlési képviselő mentelmi jogát a  legfőbb ügyész KSB. 3682/2019/13-I. 
számú átiratával érintett ügyben felfüggeszti.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Szabó Sándor s. k., Dr. Vinnai Győző s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 6/2021. (II. 23.) OGY határozata
Szabó Timea országgyűlési képviselő mentelmi ügyében**

Az Országgyűlés Szabó Timea országgyűlési képviselő mentelmi jogát a  Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 
16.Bpk.1800/2020/4. számú átiratával érintett ügyben nem függeszti fel.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Szabó Sándor s. k., Dr. Vinnai Győző s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 7/2021. (II. 23.) OGY határozata
Szabó Timea országgyűlési képviselő mentelmi ügyében***

Az Országgyűlés Szabó Timea országgyűlési képviselő mentelmi jogát a  Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 
14.Bpk.2055/2020/3. számú átiratával érintett ügyben nem függeszti fel.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Szabó Sándor s. k., Dr. Vinnai Győző s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

    * A határozatot az Országgyűlés a 2021. február 22-i ülésnapján fogadta el.
  ** A határozatot az Országgyűlés a 2021. február 22-i ülésnapján fogadta el.
*** A határozatot az Országgyűlés a 2021. február 22-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyűlés 8/2021. (II. 23.) OGY határozata
dr. Tiba István országgyűlési képviselő mentelmi ügyében*

Az Országgyűlés dr. Tiba István országgyűlési képviselő mentelmi jogát a  Debreceni Járásbíróság 
80.Bpk.1777/2020/5-II. számú átiratával érintett ügyben nem függeszti fel.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Szabó Sándor s. k., Dr. Vinnai Győző s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2021. február 22-i ülésnapján fogadta el.

A köztársasági elnök 74/2021. (II. 23.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f )  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011.  évi CCII.  törvény 18.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök 
előterjesztésére –

a magyar–román útügyi kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett szakmai munkája elismeréseként 
dr. Mărioara Capră, a Bukaresti Nemzeti Útügyi és Autópálya Igazgatóság nyugalmazott igazgatója részére a

MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2021. február 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. február 18.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes

KEH ügyszám: KEH/00869-2/2021.
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A köztársasági elnök 75/2021. (II. 23.) 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-1/1998/3/2020. számú előterjesztésére – Pham Thanh Long 
(születési hely, idő: Xuan Lap [Vietnám], 1983. április 25.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2021. január 20.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. január 25.

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

KEH ügyszám: KEH/00068-3/2021.

A köztársasági elnök 76/2021. (II. 23.) 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-1/1993/3/2020. számú előterjesztésére – Gyurovity Milovan 
(névmódosítás előtti neve: Durovic Milovan; születési hely, idő: Újvidék [Jugoszlávia], 1981. november 24.) magyar 
állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2021. január 20.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. január 25.

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

KEH ügyszám: KEH/00069-3/2021.
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A köztársasági elnök 77/2021. (II. 23.) 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-1/1989/3/2020. számú előterjesztésére – Polovko György 
(névmódosítás előtti neve: Polovko Jurij Ivánovics; születési hely, idő: Ungvár [Szovjetunió], 1991. január 24.) magyar 
állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2021. január 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. január 25.

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

KEH ügyszám: KEH/00104-2/2021.

A köztársasági elnök 78/2021. (II. 23.) 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-1/1989/3/2020. számú előterjesztésére – Polovko Szófia 
(névmódosítás előtti neve: Polovko Szófia Jurijivna; születési hely, idő: Ungvár [Ukrajna], 2014. július 25.) magyar 
állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2021. január 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. január 25.

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

KEH ügyszám: KEH/00104-3/2021.
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A Kormány 1072/2021. (II. 23.) Korm. határozata
a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló  
2011. évi CLXVIII. törvény szerinti agrárkár-enyhítési rendszer alapja forrásainak bővítésével összefüggő 
kormányzati lépésekről

A Kormány
 1. az egyre szélsőségesebb időjárási jelenségek által okozott mezőgazdasági termelői károk minél teljesebb körű 

kompenzálása érdekében egyetért a  mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer részét képező agrárkár-enyhítési 
rendszer alapja forrásának bővítésével;

 2. felhívja az agrárminisztert, hogy határozza meg, és tájékoztassa a pénzügyminisztert arról, hogy a 2020. kárenyhítési 
év vonatkozásában a  mezőgazdasági termelők által igényelt kárenyhítő juttatás agrárkár-megállapító szerv 
által ellenőrzött és kifizetni javasolt országosan összesített összegét is figyelembe véve a  támogatás arányos 
csökkentésének elkerülése érdekében mekkora összegben szükséges – a mezőgazdasági termelést érintő időjárási 
és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban: Mkk tv.) 7. § (1) bekezdés 
d) pontja szerinti – többlettámogatás;

Felelős: agrárminiszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  agrárminiszter 2.  pont szerinti tájékoztatása alapján – az  agrárminiszter 
bevonásával gondoskodjon többlettámogatás biztosításáról a  Magyarország 2021.  évi központi költségvetéséről 
szóló 2020.  évi XC.  törvény 1.  melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
7. Nemzeti agrárkár-enyhítés alcím javára, azzal, hogy amennyiben a  2020. kárenyhítési év vonatkozásában 
a  mezőgazdasági termelők által igényelt kárenyhítő juttatás agrárkár-megállapító szerv által ellenőrzött, kifizetni 
javasolt országosan összesített összege
a) legfeljebb 22 000 000 000 forint, akkor ezen összeget teljes egészében biztosítani szükséges 

a mezőgazdasági termelők részére a központi költségvetésből nyújtott többlettámogatás felhasználásával;
b) meghaladja a  22 000 000 000 forintot, akkor ezen összeg legalább 90%-át biztosítani szükséges 

a  mezőgazdasági termelők részére a  központi költségvetésből nyújtott többlettámogatás felhasználásával, 
azzal, hogy a legalább 22 000 000 000 forint kárenyhítő juttatás kifizetése megvalósuljon;
Felelős: pénzügyminiszter 

agrárminiszter
Határidő: 2021. március 5.

 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  agrárminiszter bevonásával – az  Mkk tv. 7.  § (4)  bekezdésében foglaltak 
alapján gondoskodjon a  2022.  évtől legalább évi 6 400 000 000 forint biztosításáról a  központi költségvetés 
XII. Agrárminisztérium fejezetében;

Felelős: pénzügyminiszter 
agrárminiszter

Határidő: a 2022. évtől az adott évi központi költségvetés tervezése során
 5. egyetért azzal, hogy a mezőgazdasági termelő Mkk tv. 10. § (1) bekezdése szerinti kárenyhítési hozzájárulás-fizetési 

kötelezettségének fajlagos összege a 2021. kárenyhítési évtől kezdődően 50%-os mértékben megemelésre kerüljön;
 6. felhívja az  agrárminisztert, hogy az  állami támogatásokra vonatkozó európai uniós szabályozással összhangban 

készítsen a Kormány részére az Mkk tv. módosítására irányuló javaslatot.
Felelős: agrárminiszter 

pénzügyminiszter
Határidő: 2021. április 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1073/2021. (II. 23.) Korm. határozata
a lendvai Alexandriai Szent Katalin Plébániatemplom felújításához, valamint a horvátországi Remetében 
található kolostor felújítási munkálataihoz szükséges előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. támogatja

a) a lendvai Alexandriai Szent Katalin Plébániatemplom felújítását és
b) a horvátországi Remetében található kolostor felújítási munkálatait;

 2. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 
6. Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 
jogcímcsoport terhére
a) az 1.  pont a)  alpontja szerinti cél megvalósítása érdekében szükséges 36 018 000 forint egyszeri 

átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 1. Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 
3. Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások jogcímcsoport javára,

b) az 1.  pont b)  alpontja szerinti cél megvalósítása érdekében szükséges 5 402 700 forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 31. Nemzetiségi célú költségvetési támogatások jogcímcsoport, 
1. Nemzetiségi szakmai támogatások jogcím javára, az 1. melléklet szerint.
Felelős: pénzügyminiszter 

külgazdasági és külügyminiszter 
a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1073/2021. (II. 23.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség 
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 
XLVII. Gazdaságvédelmi 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 Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

7
1

348695 6

K5 Egyéb működési célú kiadások -41 420 700
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok 
1 Célelőirányzatok 

31 Nemzetiségi célú költségvetési támogatások
386317 1 Nemzetiségi szakmai támogatások 

K3 Dologi kiadások 2 700
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 400 000

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 

1 Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok 
386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások  

K3 Dologi kiadások 18 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 36 000 000

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

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

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

hatása

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

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

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

hatása
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

7
1

348695 6
-41 420 700

XI. Miniszterelnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok 

1 Célelőirányzatok 
31 Nemzetiségi célú költségvetési támogatások

386317 1 Nemzetiségi szakmai támogatások 5 402 700
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 
1 Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok 

386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások 36 018 000

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 41 420 700 41 420 700

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Célelőirányzatok
Fejezeti kezelésű előirányzatok

Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai 
programok támogatása

K I A D Á S O K 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár 1 példány

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok

Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai 
programok támogatása

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 
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A Kormány 1074/2021. (II. 23.) Korm. határozata
a 2021. évi női és férfi 3×3 kosárlabda olimpiai kvalifikációs torna megrendezése érdekében szükséges 
kormányzati intézkedésekről

A Kormány
 1. támogatja, hogy a  Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (a  továbbiakban: Szövetség) a  Nemzetközi 

Kosárlabda Szövetség felkérése alapján megrendezze a  2021. évi női és férfi 3x3 kosárlabda olimpiai kvalifikációs 
tornát (a továbbiakban: Sportesemény) Debrecenben;

 2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – a Sportesemény megvalósítása 
érdekében gondoskodjon legfeljebb 942 571 050 forint biztosításáról a  Magyarország 2021. évi központi 
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 4. Versenysport és szakmai feladatok 
támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
 3. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a  Sportesemény megrendezése érdekében  

– a 2. pontban meghatározott forrás terhére, legfeljebb 942 100 000 forint összegben – a Szövetséggel támogatási 
jogviszony létesítéséről elszámolási, és a  fel nem használt költségvetési támogatás tekintetében visszatérítési 
kötelezettség rögzítésével;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követő 30 napon belül

 4. visszavonja a  2020-ban Budapesten rendezendő női és férfi 3×3 kosárlabda olimpiai kvalifikációs torna 
megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1058/2020. (II. 25.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1075/2021. (II. 23.) Korm. határozata
a 2020/21. évi női kosárlabda Euroliga rájátszás zárt rendszerben történő hazai megrendezése érdekében 
szükséges kormányzati intézkedésekről

A Kormány
 1. támogatja, hogy a RAABERSPORT Sporttevékenységet Végző és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 

9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 48., adószám: 12671917-2-08, a  továbbiakban: Társaság) zárt rendszerben 
megrendezze a 2020/21. évi női kosárlabda Euroliga rájátszást (a továbbiakban: Sportesemény) Sopronban;

 2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon a Sportesemény 
megrendezéséhez szükséges legfeljebb 100 050 000 forint rendezési költség biztosításáról a  Magyarország 
2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 4. Versenysport és szakmai 
feladatok támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
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 3. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az  1.  pontban meghatározott cél megvalósítása 
érdekében – a 2. pontban meghatározott forrás terhére – 100 000 000 forint összegben a Társasággal támogatási 
jogviszony létesítéséről elszámolási és a  fel nem használt állami támogatás kapcsán visszatérítési kötelezettség 
rögzítésével.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 2. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követő 30 napon belül

  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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