
 MAGYAR KÖZLÖNY 202. szám

 M A G YA R O R S Z Á G  H I VATA L O S  L A PJ A
 2021. november 9., kedd 

 Tartalomjegyzék

622/2021. (XI. 9.) Korm. rendelet Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek 
módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról 9260

42/2021. (XI. 9.) AM rendelet A konzervuborka felvásárlás fenntartása érdekében nyújtott rendkívüli 
támogatásról 9262

29/2021. (XI. 9.) OGY határozat A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet 
elleni nemzetközi fellépésben való további részvételéről 9265

30/2021. (XI. 9.) OGY határozat A TAKUBA alkalmi harci kötelékben történő magyar katonai szerepvállalásról 9266

31/2021. (XI. 9.) OGY határozat Dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi ügyében 9266

584/2021. (XI. 9.) KE határozat Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről 9267

585/2021. (XI. 9.) KE határozat Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről 9267

1792/2021. (XI. 9.) Korm. határozat Orvostechnikai eszközök adományozásáról 9268



9260	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	202.	szám	

III. Kormányrendeletek

A Kormány 622/2021. (XI. 9.) Korm. rendelete
az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a)–c) pontjában, valamint 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában,
a 4. § c) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. pontjában,
a 4. § e) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) a következő 6/B. §-sal egészül ki:
„6/B.  § (1) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 58. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a  beépítés 
szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy
a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,
b) amennyiben a  hatályos településrendezési tervek vagy az  OTÉK a  beépítés (2)  bekezdésben meghatározott 
sajátos szabályaival ellentétes, vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a  településrendezési 
tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.
(2) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 58. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon kereskedelmi, szolgáltató, 
kulturális, igazgatási, iroda, szállás, nevelési, oktatási, sport, ipari és közlekedési rendeltetésű, geotermikus 
erőműhöz kapcsolódó létesítmények és épületek helyezhetőek el az  alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi 
építési követelmények alkalmazásával:
1. az építési hely az ingatlan teljes területe,
2. a kialakítható legkisebb telekméret 500 m2,
3. a beépítettség megengedett legnagyobb értéke 60%,
4. a terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb értéke 80%,
5. az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 40 méter,
6. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,
7. a beépítés módja nem korlátozott, megengedett a szabadon álló és a zártsorú beépítési mód,
8. a tereprendezés mértéke nem korlátozott,
9. a telekszélesség mértéke nem korlátozott,
10. az utcai párkánymagasság, a homlokzatmagasság nem korlátozott.
(3) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 58. sora szerinti beruházással összefüggésben az  épületek energetikai 
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 6. melléklet IV. rész 1. pontját azzal az eltéréssel 
kell alkalmazni, hogy az  egyéb rendeltetésű épületeknél a  minimálisan alkalmazandó megújulóenergia-
részaránynak nem kell meghaladnia a 10 kWh/m2-évet.”

2. §  Az R. a következő 43. §-sal egészül ki:
„43.  § E  rendeletnek az  egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 622/2021. (XI. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr35.) megállapított 1. § (3) bekezdését, 
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3.  § (3) és (5)  bekezdését, 5.  § (2)  bekezdését, 6/B.  §-át, 7/F.  §-át, 2.  mellékletében foglalt táblázat 58. sorát és 
3.  mellékletében foglalt táblázat 7.  sorát a  Módr35. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági 
ügyekben is alkalmazni kell.”

3. §  Az R.
a) 2. melléklete az 1. melléklet szerint,
b) 3. melléklete a 2. melléklet szerint
módosul.

4. §  Az R.
a) 1. § (3) bekezdésében az „53–56. sora” szövegrész helyébe az „53–56. és 58. sora” szöveg,
b) 3. § (3) bekezdésében az „53–55. sora” szövegrész helyébe az „53–55. és 58. sora” szöveg,
c) 3. § (5) bekezdésében a „22. és 23. sora” szövegrész helyébe a „22., 23. és 58. sora” szöveg,
d) 5. § (2) bekezdésében a „45–50. és 56. sora” szövegrész helyébe a „45–50., 56. és 58. sora” szöveg,
e) 7/F. §-ában az „53–55. sora” szövegrész helyébe az „53–55. és 58. sora” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 622/2021. (XI. 9.) Korm. rendelethez

Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 58. sorral egészül ki:

(A B C

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

58.

Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 

Innovációs és Fejlesztési Központ 
megvalósítása

Budapest belterület  
4107/24 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros 
Kormányhivatalát vezető 

kormánymegbízott

2. melléklet a 622/2021. (XI. 9.) Korm. rendelethez

Az R. 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 7. sorral egészül ki:

(A B C

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

közterület-használat időtartama)

7.

Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 

Innovációs és Fejlesztési Központ 
megvalósítása

Budapest belterület  
4107/24 helyrajzi számú ingatlan

2023. november 1. – 
2026. november 8.



9262	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	202.	szám	

V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 42/2021. (XI. 9.) AM rendelete
a konzervuborka felvásárlás fenntartása érdekében nyújtott rendkívüli támogatásról

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

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában
1. átmeneti támogatás: a  koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és 

élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének 
általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 1. § 
b) pontja szerinti támogatás;

2. kedvezményezett: a  mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a  922/72/EGK, 
a  234/79/EGK, az  1037/2001/EK és az  1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a friss gyümölcs és zöldség ágazatban elismert 
termelői szervezet, valamint főtevékenységként Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelemmel (TEÁOR  46.31) 
foglalkozó vállalkozás;

3. kapcsolt vállalkozás: a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 1. § i) pontja szerinti vállalkozás;
4. konzervuborka: a 07070090 vámtarifaszám alá tartozó konzervuborka;
5. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal 

kapcsolatos eljárásról és a  regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6.  § 
(4a) bekezdése szerinti vállalkozás.

2. A támogatás jellege és igénybevételének feltételei

2. §  E  rendelet alapján a  konzervuborka felvásárlási és értékesítési tevékenysége során a  kilenc centiméternél nem 
hosszabb méretosztályozott konzervuborka 2021.  évben történt leselejtezése következtében elszenvedett 
veszteségeinek részleges ellentételezése és pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében átmeneti támogatásként 
egyszeri, vissza nem térítendő támogatás igénybevételére az a kedvezményezett jogosult, aki vagy amely
a) a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 

kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba 
vételi kötelezettségének eleget tett, és a  28.  § (3a)  bekezdésének megfelelően a  támogatási kérelem 
benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett 
ügyfélként szerepel;

b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában
ba) nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési vagy végrehajtási eljárás alatt,
bb) megfelel az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 50.  § (1)  bekezdés a) és c)  pontjában 

foglalt követelményeknek, és
c) a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik

ca) arról, hogy 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő közép-, illetve 
nagyvállalkozásnak, továbbá arról, hogy mikro- és kisvállalkozásként nem részesült 
az „Iránymutatás a  nehéz helyzetben lévő, nem pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott megmentési 
és szerkezetátalakítási állami támogatásról” című, 2014. július 31-i 2014/C 246/01 számú bizottsági 
közlemény szerinti megmentési vagy szerkezetátalakítási támogatásban,
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cb) a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás 
alapján általa és a vele kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozások által korábban már igénybe 
vett egyéb átmeneti támogatás összegéről euróban kifejezve,

cc) arról, hogy a vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e,
cd) a kapcsolt vállalkozások adatairól (név, adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító) és
ce) a b) pontban foglaltakról.

3. A támogatás iránti kérelem

3. § (1) A  2.  § alapján a  támogatásra jogosult (a  továbbiakban: kérelmező) a  támogatási kérelmét 2021.  november  12. és 
2021.  november  19. között nyújthatja be elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően az  erre a  célra 
rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a  továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül 
a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár).

 (2) A támogatási kérelem tartalmazza a kérelmező
a) ügyfél-azonosítóját,
b) a (3) bekezdésben szereplő dokumentumok alapján

ba) a  selejtezett kilenc centiméternél nem hosszabb méretosztályozott konzervuborka mennyiségét 
kg-ban kifejezve,

bb) a selejtezési jegyzőkönyv vagy számviteli bizonylat számát és
bc) a  könyvviteli nyilvántartásokban szereplő, kilenc centiméternél nem hosszabb méretosztályozott 

leselejtezett konzervuborka értékét forintban.
 (3) A támogatási kérelemhez mellékelni kell

a) az  egyedi azonosítóval rendelkező, dátummal ellátott selejtezési jegyzőkönyvet, amely tartalmazza 
a  leselejtezett, kilenc centiméternél nem hosszabb méretosztályozott konzervuborka mennyiségét vagy 
a  készletnyilvántartásból „selejtezés” megnevezéssel kivezetett, kilenc centiméternél nem hosszabb 
méretosztályozott konzervuborka mennyiségére vonatkozó számviteli bizonylatot,

b) az  a)  pontban felsorolt dokumentumokon szereplő árumennyiség és selejtezési jegyzőkönyvre vagy 
bizonylatszámra történő hivatkozással a  könyvviteli nyilvántartásban szereplő veszteségként leírt 
konzervuborka értékét alátámasztó főkönyvi kivonatot és

c) a kérelmező nyilatkozatát a 2. § b) és c) pontjaiban foglaltakról.
 (4) Hiányosan benyújtott támogatási kérelem esetén a  Kincstár egyszeri alkalommal, ötnapos határidő tűzésével 

hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt.
 (5) Az  eljárás során minden dokumentumot, így a  hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és – a  felügyeleti 

eljárás kivételével – a  jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat (a  továbbiakban együtt: beadvány) 
is az  elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A  nem elektronikus úton benyújtott beadvány 
a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

 (6) Ha a  kérelemre indult eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a  kérelmező 
helyett és nevében meghatalmazottja jár el, akkor a  meghatalmazott a  Kormány által biztosított elektronikus 
azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. 
A  meghatalmazott útján történő eljárásra az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a  központi 
költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. 
(IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

 (7) A  támogatási kérelem a  benyújtásától számított három napon belül, de legkésőbb az  (1)  bekezdésben 
meghatározott határidő végéig, az  elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén 
az utolsó támogatási kérelmet kell elbírálni. A támogatási kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosításra 
irányuló kérelem benyújtásának időpontja.

 (8) Egy kérelmező kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.

4. A támogatás mértéke és keretösszege

4. § (1) A  támogatás alapja az  igazoltan 2021. augusztus 12. napjáig leselejtezett, kilenc centiméternél nem hosszabb 
méretosztályozott konzervuborka számviteli nyilvántartások szerinti értéke.

 (2) A  Kincstár a  2–3.  §-ban foglaltak teljesülését adminisztratív úton, valamint a  támogatás kifizetését megelőzően 
helyszíni ellenőrzés keretében is vizsgálhatja.
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 (3) A  Kincstár a  20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3.  § (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott értékhatárt meghaladó 
igényt elutasítja.

 (4) Ha a  tárgyévi jogos igények együttesen meghaladják az  5.  §-ban meghatározott keretösszeget, akkor 
a rendelkezésre álló forrást a benyújtott támogatási kérelmek alapján a kedvezményezettek részére megállapítható 
jogos támogatások összegének arányos csökkentésével kell felosztani.

 (5) A  Kincstár a  támogatás összegét a  20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3.  § (5)  bekezdésében foglaltakra tekintettel 
állapítja meg, és azt legkésőbb 2021. december 31-éig folyósítja a kérelmező részére.

 (6) A  forintban meghatározott összegek euróra történő átszámításánál a  támogatási kérelem benyújtási hónapjának 
első napján érvényes, az  Európai Központi Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott 
devizaárfolyamot kell alkalmazni.

5. §  Az e rendeletben foglalt támogatás finanszírozására a 2021. évben 150 000 000 forint keretösszeg áll rendelkezésre.

5. Záró rendelkezések

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

7. §  Ez a  rendelet az  „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a  gazdaságnak a  jelenlegi  
COVID–19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01 számú 
európai bizottsági közlemény és annak módosításai hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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IX. Határozatok tára

Az Országgyűlés 29/2021. (XI. 9.) OGY határozata
a Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való 
további részvételéről*

Az Országgyűlés,
–  figyelemmel arra, hogy Magyarország érdekelt a  nemzetközi béke és biztonság előmozdítására tett erőfeszítésekben és 

a terrorizmus elleni küzdelemben,
–  figyelemmel arra, hogy Magyarország az  Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet ellen szervezett nemzetközi koalíció 

elkötelezett tagja,
–  figyelemmel Magyarországnak az  Egyesült Nemzetek Alapokmányából fakadó kötelezettségeire, elsősorban az  Egyesült 

Nemzetek Szervezete (a  továbbiakban: ENSZ) Biztonsági Tanácsának 2014. augusztus 15-én hozott 2170. számú,  
2014.  szeptember 24-én hozott 2178. számú és 2015. november 20-án hozott 2249. számú határozataira, továbbá az  Iraki 
Köztársaság Kormánya által 2014. június 25-én az ENSZ tagállamaihoz intézett felkérésre,

–  az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet által folytatott emberi jogi jogsértések, különösen az Iraki Köztársaság területén 
élő keresztény és más vallási kisebbségek sérelmére elkövetett népirtás és más emberiesség elleni bűncselekmények 
megakadályozásának elősegítése érdekében,

–  az Európára nehezedő illegális migrációs nyomás csökkentése érdekében, 
az Alaptörvény 47. cikk (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

 1. Az Országgyűlés hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Magyar Honvédség az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet 
elleni nemzetközi koalíciós műveletek elősegítése érdekében, partnerképesség-építési, katonai segítségnyújtási és 
tanácsadási, őrző-védő és csapatkísérő feladatoknak az Iraki Köztársaság területén történő ellátására egy, legfeljebb 
200 – váltási időszakban 400 – fős, a  szükséges technikai eszközökkel, fegyverzettel, felszereléssel ellátott katonai 
kontingenst (a továbbiakban: Kontingens) állomásoztasson.

 2. Az Országgyűlés felhívja a  Kormányt, hogy a  jelen határozat alapján szükségessé váló intézkedéseket saját 
hatáskörében haladéktalanul tegye meg.

 3. Az Országgyűlés felhívja a  Kormányt, hogy döntéseiről és intézkedéseiről, valamint a  Kontingens működéséről 
az  Országgyűlés Külügyi bizottságát, valamint Honvédelmi és rendészeti bizottságát igény szerint, de évente 
legalább egy alkalommal tájékoztassa.

 4. Az Országgyűlés hozzájárulását adja, hogy a Kontingens feladatát 2023. december 31-ig lássa el.
 5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 6. Hatályát veszti a Magyar Honvédségnek az  Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben 

való további részvételéről szóló 49/2019. (XII. 11.) OGY határozat.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Dr. Tiba István s. k., Dr. Varga László s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2021. november 9-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyűlés 30/2021. (XI. 9.) OGY határozata
a tAKUBA alkalmi harci kötelékben történő magyar katonai szerepvállalásról*

Az Országgyűlés,
–  figyelemmel arra, hogy Magyarország érdekelt a  nemzetközi béke és biztonság előmozdítására tett erőfeszítésekben és 

a terrorizmus elleni küzdelemben;
–  figyelemmel Magyarországnak az  Egyesült Nemzetek Alapokmányából fakadó kötelezettségeire, elsősorban az  Egyesült 

Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsának 2020. június 29-én hozott 2531. számú határozatára;
–  figyelemmel a Francia Köztársaság felkérésére;
–  figyelemmel a Mali Köztársaság elnökének és a Nigeri Köztársaság elnökének meghívóleveleire;
–  az Európára nehezedő illegális migrációs nyomás csökkentése érdekében;
az Alaptörvény 47. cikk (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

 1. Az Országgyűlés hozzájárulását adja ahhoz, hogy a  Magyar Honvédség a  francia haderővel közreműködésben, 
a  BARKHANE művelet részét képező TAKUBA alkalmi harci kötelékben a  Mali Köztársaság és a  Nigeri Köztársaság 
területén tanácsadási, támogatási és harctéri mentorálási feladatok ellátására egy, legfeljebb 80 – váltási 
időszakban 160 – fős, a szükséges technikai eszközökkel, fegyverzettel, felszereléssel ellátott katonai kontingenssel 
(a továbbiakban: Kontingens) 2023. december 31-ig részt vegyen.

 2. Az Országgyűlés felhívja a  Kormányt, hogy döntéseiről és intézkedéseiről, valamint a  Kontingens működéséről 
az Országgyűlés Külügyi bizottságát, valamint Honvédelmi és rendészeti bizottságát igény szerint tájékoztassa.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Dr. Tiba István s. k., Dr. Varga László s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 31/2021. (XI. 9.) OGY határozata
Dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi ügyében**

Az Országgyűlés dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi jogát a Pécsi Járásbíróság 12.Bpk.762/2021/5. 
számú átiratával érintett ügyben nem függeszti fel.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Dr. Tiba István s. k., Dr. Varga László s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

  * A határozatot az Országgyűlés a 2021. november 9-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2021. november 9-i ülésnapján fogadta el.
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A köztársasági elnök 584/2021. (XI. 9.) 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-1/1844/3/2021. számú előterjesztésére – Hotra Román 
(névmódosítás előtti neve: Hotra Román Volodimirovics; születési hely, idő: Ungvár [Szovjetunió], 1979. június 10.) 
magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2021. október 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. október 21.

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

KEH ügyszám: KEH/04570-3/2021.

A köztársasági elnök 585/2021. (XI. 9.) 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-1/1849/3/2021. számú előterjesztésére – Gruzdeva Dária 
(névmódosítás előtti neve: Gruzdeva Dária Szergejevna; születési hely, idő: Grodno [Belorusszia], 2000. augusztus 3.) 
magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2021. október 20.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. október 21.

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

KEH ügyszám: KEH/04571-3/2021.
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.

A Kormány 1792/2021. (XI. 9.) Korm. határozata
orvostechnikai eszközök adományozásáról

A Kormány
 1. a koronavírus-járvány okozta nemzetközi helyzetre tekintettel a  veszélyhelyzet ideje alatt az  állam tulajdonában 

álló gyógyszerek, orvostechnikai eszközök, valamint egyéni védőeszközök járvány megelőzéséhez, terjedésének 
megakadályozásához szükséges hasznosításáról, továbbá az állami, egyes önkormányzati fenntartású egészségügyi 
intézmények kötelezettségvállalásának egyes szabályairól szóló 692/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet 2.  §-a alapján 
az állam tulajdonában álló, az 1. melléklet szerinti orvostechnikai eszközök tulajdonjogának ingyenes átruházásáról 
dönt a Lett Köztársaság részére;

 2. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  1.  melléklet szerinti állami vagyonelemek átadás-átvételének 
megvalósítása céljából vegye fel a  kapcsolatot a  Lett Köztársaság kijelölt képviselőjével, és a  3.  pontban foglaltak 
szerint működjön közre az átadás-átvétel megvalósítása kapcsán a belügyminiszterrel;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: az e kormányhatározat közzétételét követő 30 napon belül
 3. felhívja a  belügyminisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – tegye meg a  szükséges 

intézkedéseket az  1.  melléklet szerinti állami vagyonelemek tulajdonosi joggyakorlója, az  Országos Kórházi 
Főigazgatóság felé az átadás végrehajtása érdekében.

Felelős: belügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2. pont szerinti kapcsolatfelvétel megtörténtét követő 15 napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1792/2021. (XI. 9.) Korm. határozathoz

A B C

Sorszám Orvostechnikai eszközök Mennyiség (darab)

1. MP-30 fecskendős infúziós pumpa 100

2. Biolight Q5 betegőrző monitor 50

3. Központi monitor 5
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