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III. Kormányrendeletek

A Kormány 695/2021. (XII. 13.) Korm. rendelete
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

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

1. § (1) A  földgázellátásról szóló 2008.  évi XL.  törvény 141/G.  § (1)  bekezdésétől eltérően az  ott meghatározott 
földgáztárolói engedélyes, ha a 2021–2022 kitermelési ciklus során legalább 100 000 000 m3, a földgáz tárolásának 
biztosításához időszakosan felszabadítható párnagáz van a tulajdonában, köteles ajánlatot tenni a 100 000 000 m3 

időszakosan felszabadítható párnagáz – kizárólag a  földgáztárolónál a  párnagáz ki- és betárolásához kapcsolódó 
költségeket és a  kapcsolódó karbantartási költségeket tartalmazó – kölcsönadására az  egyetemes szolgáltatók 
földgázforrásainak biztosítása érdekében az  egyetemes szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi 
nagykereskedő részére.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti ajánlati kötöttség időtartama 5 munkanap.
 (3) A kölcsönadott időszakosan felszabadítható párnagáz visszapótlásának határideje a 2022-es betárolási ciklus vége, 

de legkésőbb a 2022. szeptember 30-i gáznap vége.

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

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 696/2021. (XII. 13.) Korm. rendelete
egyes rendészeti tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2.  alcím tekintetében a  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
2007. évi I. törvény 86. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím és az 1. melléklet tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi 
II. törvény 111. § (1) bekezdés a), c) és r) pontjában, valamint 111. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 4.  alcím tekintetében a  menedékjogról szóló 2007.  évi LXXX.  törvény 93.  § (1)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
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az 5. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/A. § a) és d) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (1) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. § 
(1) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8.  alcím tekintetében a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.  évi LXVI.  törvény 47.  § 
(1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím és a 2. melléklet tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 11.  alcím tekintetében a  Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020.  évi CLXII.  törvény 15.  § 
12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló  
101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A külföldre utazásról szóló 1998.  évi XII.  törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 3.  § 
(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  általános hatáskörű útlevélhatóság nemzeti dokumentumellenőrző-hitelesítő hatóságként (DV) biztosítja 
az  útlevélben elektronikusan tárolt, bővített hozzáférés-ellenőrzéssel védett adatok kiolvasására jogosult magyar 
hatóságok, valamint az  európai uniós és a  schengeni megállapodásban részes tagállamok jogosult hatóságai 
számára a  hozzáféréshez szükséges tanúsítványok kiállítását, továbbá az  útlevél tekintetében ellátja a  tagállami 
tanúsítványcserével és tanúsítvány felülhitelesítéssel kapcsolatos Single Point of Contact (SPOC) feladatait.”

2. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi 
I.  törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 78/B.  § (8)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(8) A Főigazgatóság nemzeti dokumentumellenőrző-hitelesítő hatóságként biztosítja a (10) bekezdésben foglaltak 
kivételével a  kishatárforgalmi engedélyben, valamint a  magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával 
rendelkező családtagja, illetve az  EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja 
részére kiadott tartózkodási kártya, valamint huzamos tartózkodási kártya okmányban elektronikusan tárolt, 
bővített hozzáférés-ellenőrzéssel védett adatok kiolvasására jogosult hatóságok ellenőrző eszközei számára 
a hozzáféréshez szükséges tanúsítványok kiállítását.”

 (2) A  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi 
I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 78/B. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az  idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter a (7) bekezdésben foglaltak kivételével a bővített 
hozzáférés-ellenőrzéssel védett adatok kiolvasására jogosult EGT-állam hatóságai számára a  magyar tartózkodási 
engedélyek vonatkozásában dokumentumellenőrző-hitelesítő tanúsítványt (DV tanúsítvány) bocsát ki, valamint 
az  EGT-állam által kiállított tartózkodási engedélyek tekintetében a  bővített hozzáférés-ellenőrzéssel védett 
adatok kiolvasására jogosult hazai hatóság ellenőrző rendszerei számára biztosítja a  kiolvasáshoz szükséges 
ellenőrző rendszer tanúsítványt (IS tanúsítvány), továbbá a tartózkodási engedélyek tekintetében ellátja a tagállami 
tanúsítványcserével és tanúsítvány felülhitelesítéssel kapcsolatos Single Point of Contact (SPOC) feladatait.”

3. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a 72/L. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
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„A Fehér Kártya kiadására vonatkozó szabályok
72/M.  § (1) A  Fehér Kártya kiadására vagy meghosszabbítására irányuló eljárásban a  Tv. 13.  § (1)  bekezdés 
d) pontjában foglalt feltétel fennállása igazolható
a) Magyarországon kívüli országban igazolt foglalkoztatási jogviszony esetén a  foglalkoztatótól származó hiteles 
igazolással a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyról, amely tartalmazza
aa) a foglalkoztató tevékenységi körét,
ab) a távolról, elektronikusan végezhető munkavégzésről, illetve annak engedélyezett időtartamáról szóló 
rendelkezést és
ac) a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban betöltött feladatkörét és pozícióját,
b) igazolt nyereséggel rendelkező vállalkozás esetén olyan okirattal, amely tartalmazza
ba) a vállalkozás valós és tényleges működését hitelesen alátámasztó adatokat,
bb) a harmadik országbeli állampolgár által a vállalkozásban betöltött munkakört és pozíciót,
bc) a vállalkozás tevékenységi körét és
bd) a vállalkozásban fennálló tulajdoni részesedését.
(2) Az (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglalt feltétel fennállása igazolható
a) a vállalkozás illetékes szerv általi bejegyzését igazoló dokumentummal,
b) rendszeres, a  vállalkozás jövedelemszerző tevékenységéből származó bevételt, illetve nyereséget igazoló 
közokirattal vagy adóhatósági igazolással vagy
c) egyéb hitelt érdemlő módon.
(3) Az  (1)  bekezdés a)  pontjában foglalt feltétel esetén a  harmadik országbeli állampolgár igazolni köteles 
a foglalkoztató valós és tényleges működését.
(4) A  Fehér Kártya kiadására és meghosszabbítására irányuló eljárásban a  magyarországi megélhetés igazoltnak 
tekinthető, ha a  harmadik országbeli állampolgár havi jogszerű jövedelme a  beutazást megelőző legalább 
6 hónapban a 2000 EUR összeget eléri vagy meghaladja, amely összegű jövedelemmel a magyarországi tartózkodás 
ideje alatt mindvégig rendelkeznie kell.”

4. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 97. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Kormány a  harmadik országbeli állampolgár ideiglenes letelepedési engedélyének, nemzeti letelepedési 
engedélyének, illetve EK letelepedési engedélyének kiadására, illetve visszavonására irányuló eljárásban, és 
letelepedési engedélyének, illetve bevándorlási engedélyének visszavonására irányuló eljárásban – annak 
megállapítása kérdésében, hogy a harmadik országbeli állampolgár letelepedése vagy bevándorlása veszélyezteti-e 
Magyarország nemzetbiztonságát – elsőfokon az  Alkotmányvédelmi Hivatalt és a  Terrorelhárítási Központot, 
másodfokon a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős minisztert szakhatóságként jelöli ki.”

5. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 97/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Kormány a  harmadik országbeli állampolgár ideiglenes letelepedési engedélyének, nemzeti letelepedési 
engedélyének, illetve EK letelepedési engedélyének kiadására, illetve visszavonására irányuló eljárásban, és 
letelepedési engedélyének, illetve bevándorlási engedélyének visszavonására irányuló eljárásban – annak 
megállapítása kérdésében, hogy a harmadik országbeli állampolgár letelepedése vagy bevándorlása veszélyezteti-e 
Magyarország közbiztonságát – elsőfokon a  megyei rendőr-főkapitányságot, másodfokon az  Országos 
Rendőr-főkapitányságot szakhatóságként jelöli ki.”

6. § (1) A  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 114. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Önálló beutazási és tartózkodási tilalom)
„a) a Tv. 43.  § (1)  bekezdés c)  pontja alapján – ha a  regionális igazgatóság saját hatáskörben nem dönt 
az  elrendelésről – a  nyomozó hatóságként eljáró rendvédelmi szerv, az  Alkotmányvédelmi Hivatal, a  Rendőrség, 
illetve a Terrorelhárítási Központ,”
(javaslatára rendelhető el.)
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 (2) A  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 114. § (4b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4b) Idegenrendészeti kiutasítás a  Tv. 43.  § (2)  bekezdés d)  pontja alapján a  nyomozó hatóságként eljáró 
rendvédelmi szerv, az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Terrorelhárítási Központ javaslatára vagy a regionális igazgatóság 
által saját hatáskörben is elrendelhető.”

7. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 115. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Ha a Rendőrség a határátkelőhelyen történő személyellenőrzés során megállapítja, hogy a harmadik országbeli 
állampolgárral szemben kizárólag az idegenrendészeti eljárásban a Magyar Állam által megtérítési kötelezettséggel 
megelőlegezett költség, a  pénzbírság, a  helyszíni bírság, illetve a  vámigazgatási bírság meg nem fizetése miatt 
rendeltek el önálló beutazási és tartózkodási tilalmat, köteles a harmadik országbeli állampolgárt tájékoztatni arról, 
hogy a tartozását utólag, készpénzben is megfizetheti.”

8. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 181/B. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Az  idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter a (8) bekezdésben foglaltak kivételével a bővített 
hozzáférés-ellenőrzéssel védett adatok kiolvasására jogosult külföldi hatóságok számára a  magyar tartózkodási 
engedélyek vonatkozásában dokumentumellenőrző-hitelesítő tanúsítványt (DV tanúsítvány) bocsát  ki, 
valamint a  külföldi tartózkodási engedélyek tekintetében a  bővített hozzáférés-ellenőrzéssel védett adatok 
kiolvasására jogosult hazai hatóság ellenőrző rendszerei számára biztosítja a  kiolvasáshoz szükséges ellenőrző 
rendszer tanúsítványt (IS tanúsítvány), továbbá a  tartózkodási engedélyek tekintetében ellátja a  tagállami 
tanúsítványcserével és tanúsítvány felülhitelesítéssel kapcsolatos Single Point of Contact (SPOC) feladatait.”

9. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet II. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

10. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet
a) II. melléklet 5. pont e) alpontjában az „EUSZ 50. cikke alapján” szövegrész helyébe a „Kilépési megállapodás 

18. cikk (1) bekezdése alapján” szöveg,
b) II.  melléklet 6.  pont e)  alpontjában a  „Kilépési megállapodás 18.  cikk (1)  bekezdése alapján” szövegrész 

helyébe a „Nemzeti letelepedési engedély” szöveg
lép.

11. §  Hatályát veszti a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény 
végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet II. melléklet 5. pont b) alpont bw) pontja.

4. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló  
301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása

12. §  A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet a következő 
78/A. §-sal egészül ki:
„78/A. § (1) Az eljáró menekültügyi hatóság tájékoztatja a kérelmezőt, hogy saját kezdeményezésére és költségén 
alávetheti magát orvosi vizsgálatnak az  esetleges korábbi üldöztetésre vagy súlyos bántalmazásra utaló jelek 
kivizsgálása érdekében.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti orvosi vizsgálatot a  magyar hatóság által kiállított működési engedéllyel, 
szakképesítéssel rendelkező szakorvos végezheti, és a vizsgálat eredményét a kérelmezőnek haladéktalanul el kell 
juttatnia az eljáró hatósághoz.
(3) Az (1) bekezdés szerinti orvosi vizsgálat eredményét az eljáró menekültügyi hatóság a kérelem egyéb elemeivel 
együtt értékeli. Ha indokolt, a kérelmező által választott és igénybe vett egészségügyi szolgáltató mellett az eljáró 
menekültügyi hatóság állami egészségügyi szolgáltatót, illetve szakértőt vehet igénybe a kérelmező által benyújtott 
egészségügyi vizsgálatok eredményeinek ellenőrzése érdekében. Az  orvosi vizsgálaton való részvétel kérelmező 
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általi elmulasztása nem akadálya annak, hogy az eljáró menekültügyi hatóság az elismerés iránti kérelem tárgyában 
döntést hozzon.”

13. §  A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet a következő 
87. §-sal egészül ki:
„87.  § Ha hat hónapon belül nem kerül sor döntéshozatalra, a  menekültügyi hatóság tájékoztatja a  kérelmezőt 
a késedelemről, valamint – a kérelmező erre irányuló kérelme esetén – tájékoztatást ad a késedelem okairól és arról, 
hogy előreláthatólag mennyi időn belül várható határozat a kérelme ügyében.”

5. Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló  
301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

14. §  Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet
a) 1/A. § (2) bekezdésében az „A Nyilvántartó” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg,
b) 7. § (3) bekezdésében az „a Nyilvántartó” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg,
c) 7. § (4) bekezdésében az „a Nyilvántartó” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg
lép.

6. A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi 
szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-
átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosítása

15. §  Hatályát veszti a  büntetés-végrehajtási szervezet részéről a  központi államigazgatási szervek és a  rendvédelmi 
szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a  termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és 
azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet
a) 12.  § (2)  bekezdésében a „ , Kormány vagy a  miniszterelnök irányítása alá tartozó Kedvezményezett esetén 

a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal” szövegrész,
b) 12.  § (4)  bekezdésében az „ , a  Kormány irányítása alá tartozó Kedvezményezett a  Kormányzati Ellenőrzési 

Hivatalnak” szövegrész.

7. A Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, valamint a Kiberbiztonsági Fórum és 
a kiberbiztonsági ágazati munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokról, 
feladat- és hatáskörükről szóló 484/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

16. §  A Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, valamint a  Kiberbiztonsági Fórum és a  kiberbiztonsági ágazati 
munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokról, feladat- és hatáskörükről szóló 
484/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács (a  továbbiakban: Tanács) elnöke (a  továbbiakban: 
a  Tanács elnöke) a  Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vezetője. A  Tanács elnökét – akadályoztatása esetén – 
az  e-közigazgatásért felelős miniszter által megbízott kiberkoordinátor (a  továbbiakban: kiberkoordinátor) 
helyettesíti.”

8. A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés 
szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

17. §  A személyazonosító igazolvány kiadása és az  egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 
414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  nyilvántartást kezelő szerv dokumentumellenőrző-hitelesítő hatóságként (DV) tanúsítványt bocsát ki 
az  állandó személyazonosító igazolványban elektronikusan tárolt adatok kiolvasására jogosultak ellenőrző 
eszközei számára, ennek keretében biztosítja a  védett adatok kiolvasására jogosult külföldi hatóságok számára 
a  dokumentumellenőrző-hitelesítő tanúsítvány (DV tanúsítvány), valamint a  hazai hatóságok ellenőrző rendszerei 
számára történő ellenőrző rendszer tanúsítvány (IS tanúsítvány) kiállítását, továbbá az  állandó személyazonosító 
igazolvány tekintetében ellátja a tagállami tanúsítványcserével és tanúsítvány felülhitelesítéssel kapcsolatos Single 
Point of Contact (SPOC) feladatait.”
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9. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

18. §  Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

10. A központi kórházi integrált gazdálkodási rendszerrel kapcsolatos egyes szabályokról szóló 
588/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

19. §  A központi kórházi integrált gazdálkodási rendszerrel kapcsolatos egyes szabályokról szóló 588/2020. (XII. 17.) 
Korm. rendelet a következő 4/A. alcímmel egészül ki:
„4/A. A KKIGR rendszerkapcsolata a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerrel
4/A.  § A  2.  § (2)  bekezdése szerinti alapinfrastruktúrán futó gazdálkodási rendszer a  Kormányzati Személyügyi 
Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény végrehajtásáról szóló 673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 
21/B.  §-ában foglaltak alapján a  Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerből átveszi a  kötelezett 
intézmények összesített, statisztikai adatait.”

11. A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény 
végrehajtásáról szóló 673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

20. §  A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020.  évi CLXII.  törvény végrehajtásáról szóló 
673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. alcíme a következő 21/B. §-sal egészül ki:
„21/B.  § A  KSZDR a  központi kórházi integrált gazdálkodási rendszerrel kapcsolatos egyes szabályokról szóló 
588/2020. (XII. 17.) Korm. rendeletben meghatározott központi kórházi integrált gazdálkodási rendszer 
(a továbbiakban: KKIGR) részére elektronikus úton, interfészen keresztül, rendszeres időközönként a KKIGR szerinti 
intézményenkénti összesített, statisztikai adatokat szolgáltat.”

21. §  A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020.  évi CLXII.  törvény végrehajtásáról szóló 
673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 5.  alcím címében a „rendje” szövegrész helyébe az „és adattovábbítás rendje” 
szöveg lép.

12. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
 (2) A 3–7. §, a 9–11. §, az 5. alcím, a 10. alcím, a 11. alcím és az 1. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 9. alcím és a 2. melléklet 2022. június 7-én lép hatályba.
 (4) A 6. alcím 2023. január 1-jén lép hatályba.

23. § (1) A  12.  § és a  13.  § a  nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló, 
2013. június 26-i 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (2) A  18.  § és a  2.  melléklet az  online terrorista tartalom terjesztésével szembeni fellépésről szóló, 2021. április 29-i  
(EU) 2021/784 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 696/2021. (XII. 13.) Korm. rendelethez

 1. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 
114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet II. melléklet 5. pont b) alpont bv) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megjegyzések a 3. pont szerinti okmányok előoldalán:
a tartózkodási engedély esetén:)
„bv) „Fehér Kártya” ”

 2. A  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet II. melléklet 5. pontja a következő f ) és g) alpontokkal egészül ki:
(Megjegyzések a 3. pont szerinti okmányok előoldalán:)
„f ) az Szmtv. 95. § (16) bekezdése alapján kiadott tartózkodási engedély esetén „Munkavállalás”
g) az Szmtv. 95. § (17) bekezdése alapján kiadott tartózkodási engedély esetén „Jövedelemszerzés” ”

 3. A  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet II. melléklete a következő 7. és 8. ponttal egészül ki:
„7. A  regionális igazgatóság az  Szmtv. 95.  § (4), (7), (9) és (11)  bekezdése alapján kiadott nemzeti letelepedési 
engedély esetén az engedély típusa rovatban az „Az EUSZ 50. cikke” szöveget tünteti fel.
8. A  regionális igazgatóság az  Szmtv. 95.  § (16) és (17)  bekezdése alapján kiadott tartózkodási engedély esetén 
az engedély típusa rovatban az „Az EUSZ 50. cikke – Határ menti ingázó munkavállaló” szöveget tünteti fel.”

2. melléklet a 696/2021. (XII. 13.) Korm. rendelethez

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat a következő 39. és 40. sorral egészül ki:

(A B C D E F

1.
Közigazgatási hatósági 

eljárás
Szakkérdés

Bevonás és közreműködés 

feltétele

Elsőfokon eljáró 

szakhatóság

Másodfokon 

eljáró 

szakhatóság

Állásfoglalás 

beszerzésének 

határideje)

39.

Az online 
terrorista tartalom 
terjesztésével 
szembeni 
fellépést szolgáló 
eltávolítási végzés 
kibocsátására 
irányuló eljárás.

Annak elbírálása, 
hogy az eltávolítási 
végzéssel érintett 
tartalom az online 
terrorista tartalom 
terjesztésével 
szembeni fellépésről 
szóló, 2021. április 29-i 
(EU) 2021/784 európai 
parlamenti és tanácsi 
rendelet szerinti 
terrorista tartalomnak 
minősül-e.

Az (EU) 2021/784 
európai parlamenti 
és tanácsi rendelet 
3. cikke szerinti 
eltávolítási végzés 
kibocsátására 
irányuló eljárás, 
feltéve, hogy annak 
lefolytatása nem 
a Terrorelhárítási 
Központ jelzésén 
alapul.

Terrorelhárítási 
Központ

– –
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40.

Az online 
terrorista tartalom 
terjesztésével 
szembeni 
fellépést szolgáló, 
a határokon 
átnyúló 
eltávolítási végzés 
kibocsátására 
irányuló eljárás.

Annak elbírálása, 
hogy a határokon 
átnyúló eltávolítási 
végzéssel érintett 
tartalom az online 
terrorista tartalom 
terjesztésével 
szembeni fellépésről 
szóló, 2021. április 29-i 
(EU) 2021/784 európai 
parlamenti és tanácsi 
rendelet szerinti 
terrorista tartalomnak 
minősül-e.

Az (EU) 2021/784 
európai parlamenti 
és tanácsi rendelet 
4. cikke szerinti, 
a határokon 
átnyúló 
eltávolítási végzés 
kibocsátására 
irányuló eljárás, 
feltéve, hogy annak 
lefolytatása nem 
a Terrorelhárítási 
Központ jelzésén 
alapul.

Terrorelhárítási 
Központ

– –

A Kormány 697/2021. (XII. 13.) Korm. rendelete
a minősített adat kezelését érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2.  alcím tekintetében a  minősített adat védelméről szóló 2009.  évi CLV.  törvény 37.  § b)  pont bb)  alpontjában, valamint  
37. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről 
szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.)  
Korm. rendelet 4. § (3a) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Ha az  ellenőrzött szerv a  (3)  bekezdés szerinti döntésben megállapított határidőn belül nem szünteti meg 
a  jogszabálysértést, vagy ha a  megállapított jogszabálysértés olyan, hogy az  a  (3)  bekezdésben foglaltakkal nem 
orvosolható – így különösen ha a  Nemzeti Biztonsági Felügyelet a  minősített adat kezelésével összefüggő biztonsági 
követelmények tekintetében olyan hiányosságot tapasztal, amely a  minősített adatok biztonságát veszélyezteti –, 
a Nemzeti Biztonsági Felügyelet]
„c) javasolhatja az  ellenőrzött szerv vezetőjénél fegyelmi eljárás kezdeményezését vagy a  munka törvénykönyve 
szerinti hátrányos jogkövetkezmény alkalmazását, vagy”

2. §  A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.)  
Korm. rendelet 6. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) NATO, EU, illetve nemzeti minősített adatok kezelése esetén a  biztonsági vezető köteles gondoskodni arról,  
hogy évente egy alkalommal a minősített adatot kezelő szervnél NATO, EU, illetve nemzeti minősített adatot felhasználók  
– tudatosságuk növelése érdekében – a  NATO, EU, illetve nemzeti minősített adatok védelmére vonatkozó hatályos 
rendelkezésekre, az  információbiztonsági és elektronikus biztonságot érintő fenyegetésekre és a  minősített adat 
biztonsága megsértésének lehetséges következményeire kiterjedő tájékoztatásban részesüljenek.”
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2. Az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól 
szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) Az  iparbiztonsági ellenőrzés és a  telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló  
92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  telephely biztonsági tanúsítvány tartalmazza, hogy a  gazdálkodó szervezet legfeljebb milyen minősítési 
szintű minősített szerződés végrehajtásába vonható be, továbbá hogy milyen szintű minősített adat kezeléséhez 
rendelkezik a  Nemzeti Biztonsági Felügyelet (a  továbbiakban: NBF) működésének, valamint a  minősített adat 
kezelésének rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott Engedéllyel (a  továbbiakban: Engedély) 
és az  elektronikus biztonság részletes szabályairól szóló kormányrendeletben előírt Rendszerengedéllyel  
(a továbbiakban: Rendszerengedély).”

 (2) Az  iparbiztonsági ellenőrzés és a  telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló  
92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A telephely biztonsági tanúsítvány, valamint az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány)
„b) „NATO SECRET”, „NATO CONFIDENTIAL”,
c) „SECRET UE/EU SECRET”, „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” ”
(minősítési szintekre adható ki.)

4. §  Az iparbiztonsági ellenőrzés és a  telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló  
92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  minősített adatot kezelő szerv vagy a  gazdálkodó szervezet a  „Szigorúan titkos!”, a  „Titkos!”, a  „Bizalmas!”,  
a  „SECRET UE/EU SECRET”, a  „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, a  „NATO SECRET”, illetve  
a  „NATO CONFIDENTIAL” minősítési szintű adatok kezelésére jogosító telephely biztonsági tanúsítvány kiadására 
irányuló eljárás megindítását az 1. mellékletben meghatározott adattartalommal az NBF elnöke által rendszeresített és  
az NBF honlapján közzétett Cég-adatlap, valamint a 4. § (4) bekezdésében meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzés 
alá eső személyek által kitöltött biztonsági kérdőív egyszerre történő megküldésével kezdeményezi az NBF-nél.
(2) A  minősített adatot kezelő szerv vagy a  gazdálkodó szervezet a  „Szigorúan titkos!”, a  „Titkos!”, a  „Bizalmas!”, 
a „SECRET UE/EU SECRET”, a „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, a „NATO SECRET”, illetve a „NATO CONFIDENTIAL” 
minősítési szintű adatok kezelésére jogosító egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány kiadására irányuló 
eljárás megindítását a  2.  mellékletben meghatározott adattartalommal az  NBF elnöke által rendszeresített és  
az  NBF honlapján közzétett Cég-adatlap, valamint a  4.  § (5)  bekezdésében meghatározott nemzetbiztonsági 
ellenőrzés alá eső személyek által kitöltött biztonsági kérdőív egyszerre történő megküldésével kezdeményezi 
az NBF-nél.”

5. § (1) Az  iparbiztonsági ellenőrzés és a  telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló  
92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  NBF – az  NBF működésének, valamint a  minősített adat kezelésének rendjéről szóló kormányrendeletben 
meghatározott adatlap gazdálkodó szervezet általi kitöltése nélkül – a  nemzetbiztonsági ellenőrzésről készült 
kockázatmentes és érvényes biztonsági szakvélemény alapján kiállítja a 4. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott 
nemzetbiztonsági ellenőrzésre kötelezett személyek részére a személyi biztonsági tanúsítványt.”

 (2) Az  iparbiztonsági ellenőrzés és a  telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló  
92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (8)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  gazdálkodó szervezet a  biztonsági vezető kinevezéséhez szükséges dokumentumot a  személyek 
nemzetbiztonsági ellenőrzésének, valamint a cégellenőrzés eredményéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 
15 napon belül megküldi az NBF-nek.
(9) Az  I. vagy II. osztályú biztonsági terület, továbbá az  elektronikus adatkezelő rendszer kialakítása, valamint 
az  Engedély és a  Rendszerengedély kiadása az  NBF működésének, valamint a  minősített adat kezelésének 
rendjéről szóló kormányrendeletben és a minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység 
engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltak szerint 
történik. A  gazdálkodó szervezet az  Engedély és a  Rendszerengedély kiadásához szükséges dokumentumokat 
a  személyek nemzetbiztonsági ellenőrzésének, valamint a  cégellenőrzés eredményéről szóló értesítés 
kézhezvételétől számított 15 napon belül megküldi az NBF részére.
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(10) A  gazdálkodó szervezet részére kiadott Engedély és Rendszerengedély szintje alacsonyabb is lehet,  
mint a  telephely biztonsági tanúsítványának a  szintje. Minősített adatot ebben az  esetben saját székhelyén, 
telephelyén és fióktelepén kizárólag az Engedély és a Rendszerengedély szintjéig kezelhet.”

6. §  Az iparbiztonsági ellenőrzés és a  telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló  
92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Az NBF eljárásában két ízben van helye hiánypótlásnak.”

7. § (1) Az  iparbiztonsági ellenőrzés és a  telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló  
92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A telephely biztonsági tanúsítvány akkor adható ki, ha a gazdálkodó szervezet
a) cégellenőrzése kockázati tényezőt nem tárt fel,
b) nemzeti minősített adatok kezelésére jogosító telephely biztonsági tanúsítvány esetén érvényes és legalább 
„Bizalmas!” minősítési szintű adat kezelésére vonatkozó Engedéllyel és legalább „Korlátozott terjesztésű!” minősítési 
szintű adat elektronikus kezelésére vonatkozó Rendszerengedéllyel rendelkezik,
c) NATO minősített adatok kezelésére jogosító telephely biztonsági tanúsítvány esetén érvényes és legalább  
„NATO CONFIDENTIAL” minősítési szintű adat kezelésére vonatkozó Engedéllyel és legalább „NATO RESTRICTED” 
minősítési szintű adat elektronikus kezelésére vonatkozó Rendszerengedéllyel rendelkezik,
d) EU minősített adatok kezelésére jogosító telephely biztonsági tanúsítvány esetén érvényes és legalább 
„CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” minősítési szintű adat kezelésére vonatkozó Engedéllyel és legalább 
„RESTREINT UE/EU RESTRICTED” minősítési szintű adat elektronikus kezelésére vonatkozó Rendszerengedéllyel 
rendelkezik,
e) 4.  § (4)  bekezdésében meghatározott személyi köre érvényes és megfelelő szintű személyi biztonsági 
tanúsítvánnyal rendelkezik, és
f ) saját alkalmazásában álló – az NBF egyetértésével kinevezett – biztonsági vezetőt foglalkoztat.”

 (2) Az  iparbiztonsági ellenőrzés és a  telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló  
92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a gazdálkodó szervezet rendelkezik egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal, akkor a gazdálkodó 
szervezet kérelmére az NBF a 4. § (4) bekezdésében, valamint a 4. § (8) bekezdésében foglalt feltételek teljesítését 
követően kiadja a telephely biztonsági tanúsítványt.”

 (3) Az  iparbiztonsági ellenőrzés és a  telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló  
92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 6. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(7) Ha a  telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezet a  továbbiakban nem kívánja 
fenntartani a  minősített adat fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonsági feltételeit, a  gazdálkodó szervezet 
kérelmére az  NBF a  telephely biztonsági tanúsítványt, valamint a  részére kiadott Engedélyt és Rendszerengedélyt 
visszavonja, és a  6.  § (4)  bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén a  gazdálkodó szervezet 
kérelmére egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítványt ad ki.
(8) Az NBF mellőzheti a cégellenőrzés kezdeményezését, ha
a) a gazdálkodó szervezet a  telephely biztonsági tanúsítvány, valamint az  egyszerűsített telephely biztonsági 
tanúsítvány kiadására irányuló eljárás megindításakor rendelkezik a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül 
elvégzett kockázatmentes cégellenőrzéssel, vagy
b) a telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezet – a  telephely biztonsági tanúsítvány 
visszavonásával egyidejűleg – egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány kiadását kéri az NBF-től.”

8. §  Az iparbiztonsági ellenőrzés és a  telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló  
92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet a következő 6/A–6/F. §-sal egészül ki:
„6/A.  § (1) Telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezet a  részére kiadott Engedély 
szintjének emeléséhez az  1.  mellékletben meghatározott adattartalommal az  NBF elnöke által rendszeresített 
és az  NBF honlapján közzétett Cég-adatlap, valamint a  4.  § (4)  bekezdésében meghatározott – érvényes és 
kockázatmentes biztonsági szakvéleménnyel nem rendelkező – nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek által 
kitöltött biztonsági kérdőív egyszerre történő megküldésével új telephely biztonsági tanúsítvány kiadására irányuló 
eljárás megindítását kezdeményezi az NBF-nél.
(2) Az Engedély szintjének emelése esetén az NBF elnökének megkeresésére a nemzetbiztonsági szolgálat elvégzi 
a 4. § (3) bekezdésében, illetve szükség szerint a 4. § (4) bekezdésében meghatározott feladatokat.
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(3) Az  Engedély szintjének emeléséhez szükséges I. vagy II. osztályú biztonsági terület kialakítása  
az NBF működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltak szerint 
történik. A  gazdálkodó szervezet az  Engedély kiadásához szükséges dokumentumokat a  cégellenőrzés, valamint 
a  személyek nemzetbiztonsági ellenőrzése esetén, annak eredményéről szóló értesítés kézhezvételétől számított  
15 napon belül megküldi az NBF részére.
(4) Telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezet a  részére kiadott Engedély szintjének 
csökkentéséhez az  Engedély kiadásához szükséges dokumentumok megküldésével új telephely biztonsági 
tanúsítvány kiadására irányuló eljárás megindítását kezdeményezi az  NBF-nél, amelynek során a  4.  § (3) és 
(4) bekezdésében foglaltak nem alkalmazandóak.
6/B. § A telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezet a részére kiadott Rendszerengedély 
szintjének módosításához a  Rendszerengedély kiadásához szükséges – a  minősített adat elektronikus 
biztonságának, valamint a  rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól 
szóló kormányrendeletben meghatározott – dokumentumok megküldésével új telephely biztonsági tanúsítvány 
kiadására irányuló eljárás megindítását kezdeményezi az NBF-nél.
6/C. § (1) Az Engedély szintjének emelése és a Rendszerengedély szintjének egyszerre történő módosítása esetén 
az  1.  mellékletben meghatározott adattartalommal az  NBF elnöke által rendszeresített és az  NBF honlapján 
közzétett Cég-adatlap, valamint a  4.  § (4)  bekezdésében meghatározott – érvényes és kockázatmentes biztonsági 
szakvéleménnyel nem rendelkező – nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek által kitöltött biztonsági kérdőív 
egyszerre történő megküldésével új telephely biztonsági tanúsítvány kiadására irányuló eljárás megindítását 
kezdeményezi az NBF-nél.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti esetben az  NBF elnökének megkeresésére a  nemzetbiztonsági szolgálat elvégzi  
a 4. § (3) bekezdésében, illetve szükség szerint a 4. § (4) bekezdésében meghatározott feladatokat.
(3) Az  Engedély szintjének emeléséhez szükséges I. vagy II. osztályú biztonsági terület kialakítása  
az NBF működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltak szerint, 
a Rendszerengedély szintjének módosításához szükséges elektronikus adatkezelő rendszer kialakítása a minősített 
adat elektronikus biztonságának, valamint a  rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének 
részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltak szerint történik. A  gazdálkodó szervezet az  Engedély 
és a  Rendszerengedély kiadásához szükséges dokumentumokat a  személyek nemzetbiztonsági ellenőrzésének, 
valamint a  cégellenőrzés eredményéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül megküldi  
az NBF részére.
(4) Az  Engedély szintjének csökkentése és a  Rendszerengedély szintjének egyszerre történő módosítása esetén 
a  gazdálkodó szervezet az  Engedély és a  Rendszerengedély kiadásához szükséges dokumentumok egyszerre 
történő megküldésével új telephely biztonsági tanúsítvány kiadására irányuló eljárás megindítását kezdeményezi 
az NBF-nél, amelynek során a 4. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak nem alkalmazandóak.
6/D.  § A  telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezet a  részére kiadott Engedélyben 
szereplő biztonsági terület fenntartása mellett a  részére kiadott Engedélyben szereplő minősítési szinttel azonos 
vagy annál alacsonyabb minősítési szintű adatok kezelését lehetővé tevő új biztonsági terület kialakításához 
az  Engedély kiadásához szükséges dokumentumok megküldésével új Engedély kiadására irányuló eljárás 
megindítását kezdeményezi az NBF-nél.
6/E.  § (1) A  telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezet a  részére kiadott Engedélyben 
szereplő biztonsági terület fenntartása nélkül új biztonsági terület vagy a  részére kiadott Engedélyben szereplő 
biztonsági terület fenntartása mellett magasabb minősítési szintű adat kezelését lehetővé tevő biztonsági 
terület kialakításához az  1.  mellékletben meghatározott adattartalommal az  NBF elnöke által rendszeresített és  
az  NBF honlapján közzétett Cég-adatlap, valamint a  4.  § (4)  bekezdésében meghatározott – érvényes és 
kockázatmentes biztonsági szakvéleménnyel nem rendelkező – nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek által 
kitöltött biztonsági kérdőív egyszerre történő megküldésével új telephely biztonsági tanúsítvány kiadására irányuló 
eljárás megindítását kezdeményezi az NBF-nél.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti esetben az  NBF elnökének megkeresésére a  nemzetbiztonsági szolgálat elvégzi  
a 4. § (3) bekezdésében, illetve szükség szerint a 4. § (4) bekezdésében meghatározott feladatokat.
(3) Az I. vagy II. osztályú biztonsági terület kialakítása az NBF működésének, valamint a minősített adat kezelésének 
rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltak szerint történik. A  gazdálkodó szervezet az  Engedély kiadásához 
szükséges dokumentumokat a  cégellenőrzés, valamint a  személyek nemzetbiztonsági ellenőrzése esetén, annak 
eredményéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül megküldi az NBF részére.
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6/F.  § A  6/A–6/E.  § szerinti eljárásokban az  Engedély, illetve a  Rendszerengedély kiadásához szükséges 
dokumentumok beérkezését követően az  NBF az  NBF működésének, valamint a  minősített adat kezelésének 
rendjéről szóló kormányrendeletben, illetve a  minősített adat elektronikus biztonságának, valamint 
a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló kormányrendeletben 
meghatározott biztonsági feltételek teljesülése esetén kiadja az  Engedélyt, illetve a  Rendszerengedélyt és  
a  6.  § (2)  bekezdésében foglalt biztonsági feltételek teljesülése esetén kiadja a  telephely biztonsági tanúsítványt. 
A  biztonsági feltételek hiányában az  NBF az  Engedély, illetve a  Rendszerengedély és a  telephely biztonsági 
tanúsítvány kiadását megtagadja.”

9. § (1) Az  iparbiztonsági ellenőrzés és a  telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló  
92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A telephely biztonsági tanúsítvány érvényessége alatt)
„c) a biztonsági vezető gondoskodik arról, hogy a  4.  § (4)  bekezdésében szereplő személyek az  NBF által kiadott 
érvényes és megfelelő szintű személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezzenek,”

 (2) Az  iparbiztonsági ellenőrzés és a  telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló  
92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A telephely biztonsági tanúsítvány érvényessége alatt)
„g) a biztonsági vezető intézkedik a  gazdálkodó szervezet nemzetbiztonsági szolgálat által végrehajtott utolsó 
cégellenőrzésének eredményéről szóló tájékoztató keltezésére vonatkozó – az  NBF által kiállított, a  cégellenőrzés 
eredményéről szóló értesítésben szereplő – dátumtól számított minden ötödik  évben a  tájékoztatóban szereplő 
hónap utolsó napjáig az  ismételten kitöltött Cég-adatlap NBF részére történő megküldéséről, amely alapján  
az  NBF elnökének megkeresésére a  nemzetbiztonsági szolgálat elvégzi a  gazdálkodó szervezet újbóli 
cégellenőrzését,”

 (3) Az  iparbiztonsági ellenőrzés és a  telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló  
92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A telephely biztonsági tanúsítvány érvényessége alatt)
„i) a biztonsági vezető köteles gondoskodni a  4.  § (4)  bekezdésében szereplő személyek nemzetbiztonsági 
ellenőrzésének kezdeményezéséről.”

 (4) Az  iparbiztonsági ellenőrzés és a  telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló  
92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány érvényessége alatt)
„b) a biztonsági vezető gondoskodik arról, hogy a  4.  § (5)  bekezdésében szereplő személyek az  NBF által kiadott 
érvényes és megfelelő szintű személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezzenek,”

 (5) Az  iparbiztonsági ellenőrzés és a  telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló  
92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány érvényessége alatt)
„e) a biztonsági vezető intézkedik a  gazdálkodó szervezet nemzetbiztonsági szolgálat által végrehajtott utolsó 
cégellenőrzésének eredményéről szóló tájékoztató keltezésére vonatkozó – az  NBF által kiállított, a  cégellenőrzés 
eredményéről szóló értesítésben szereplő – dátumtól számított minden ötödik  évben a  tájékoztatóban szereplő 
hónap utolsó napjáig az  ismételten kitöltött Cég-adatlap NBF részére történő megküldéséről, amely alapján  
az  NBF elnökének megkeresésére a  nemzetbiztonsági szolgálat elvégzi a  gazdálkodó szervezet újbóli 
cégellenőrzését,”

 (6) Az  iparbiztonsági ellenőrzés és a  telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló  
92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány érvényessége alatt)
„g) a biztonsági vezető köteles gondoskodni a  4.  § (5)  bekezdésében szereplő személyek nemzetbiztonsági 
ellenőrzésének kezdeményezéséről.”

 (7) Az  iparbiztonsági ellenőrzés és a  telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló  
92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A telephely biztonsági tanúsítvány kiadására irányuló eljárás vagy az  egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány 
kiadására irányuló eljárás során, valamint a telephely biztonsági tanúsítvány vagy az egyszerűsített telephely biztonsági 
tanúsítvány érvényessége alatt)
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„a) a biztonsági vezető adatszolgáltatást teljesít a  változás beálltát követő 30 napon belül az  NBF-nek,  
ha a  Cég-adatlap tartalmában vagy a  személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező személyek körében változás 
áll be, a  gazdálkodó szervezet ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, vagy a  Gazdasági 
Versenyhivatal végleges elmarasztaló határozatot hoz,
b) az NBF – ha az  a)  pont szerinti adatszolgáltatás vagy egyéb módon a  tudomására jutó információ indokolttá 
teszi – a  gazdálkodó szervezet értesítése nélkül intézkedik a  gazdálkodó szervezet újbóli cégellenőrzésének 
végrehajtására a nemzetbiztonsági szolgálat felé.”

 (8) Az  iparbiztonsági ellenőrzés és a  telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló  
92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a  gazdálkodó szervezet vagy a  biztonsági vezető az  (1), illetve (2)  bekezdésben foglalt kötelezettségeinek 
nem tesz eleget, vagy a gazdálkodó szervezet vagy a biztonsági vezető az NBF felhívására az adatszolgáltatást nem 
teljesíti, az NBF kezdeményezheti a biztonsági vezető kinevezésének visszavonását.”

 (9) Az  iparbiztonsági ellenőrzés és a  telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló  
92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a biztonsági vezető a (3) bekezdés a) pontjában foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a gazdálkodó 
szervezet az NBF azzal kapcsolatos felhívására az adatszolgáltatást nem teljesíti, az NBF kezdeményezheti a biztonsági 
vezető kinevezésének visszavonását vagy a  telephely biztonsági tanúsítvány vagy az  egyszerűsített telephely 
biztonsági tanúsítvány visszavonását.”

10. § (1) Az  iparbiztonsági ellenőrzés és a  telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló  
92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az NBF a telephely biztonsági tanúsítványt, valamint a telephely biztonsági tanúsítvány kiadására irányuló eljárás során 
kiadott Engedélyt és Rendszerengedélyt visszavonja, ha)
„a) a 6. § (2) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott feltételek valamelyike már nem áll fenn,”

 (2) Az  iparbiztonsági ellenőrzés és a  telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló  
92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Az NBF a telephely biztonsági tanúsítványt, valamint a telephely biztonsági tanúsítvány kiadására irányuló eljárás során 
kiadott Engedélyt és Rendszerengedélyt visszavonja, ha)
„d) a gazdálkodó szervezet erre irányuló kérelmet terjeszt elő.”

 (3) Az  iparbiztonsági ellenőrzés és a  telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló  
92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az NBF az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítványt visszavonja, ha)
„a) a 6. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott feltétel már nem áll fenn,
b) a gazdálkodó szervezet a  4.  § (5)  bekezdésében meghatározott személyi köre nem rendelkezik érvényes 
és megfelelő szintű személyi biztonsági tanúsítvánnyal, vagy a  biztonsági vezető nem gondoskodott 
a nemzetbiztonsági ellenőrzésük kezdeményezéséről,”

 (4) Az  iparbiztonsági ellenőrzés és a  telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló  
92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése a következő d) és e) ponttal egészül ki:
(Az NBF az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítványt visszavonja, ha)
„d) a gazdálkodó szervezet részére telephely biztonsági tanúsítványt ad ki,
e) a gazdálkodó szervezet erre irányuló kérelmet terjeszt elő.”

11. §  Az iparbiztonsági ellenőrzés és a  telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló  
92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű minősített szerződés esetén a  gazdálkodó szervezet részére 
a  minősített adatot átadó szerv biztonsági vezetője adja ki a  felhasználói engedélyt. Telephely biztonsági 
tanúsítvánnyal nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetén a  minősített adatot átadó szerv biztonsági vezetője 
a felhasználói engedély megadása előtt ellenőrzi, hogy a gazdálkodó szervezetnél megteremtették-e a „Korlátozott 
terjesztésű!” minősítési szintű adat védelméhez az  NBF működésének, valamint a  minősített adat kezelésének 
rendjéről szóló kormányrendeletben és az elektronikus biztonság részletes szabályairól szóló kormányrendeletben 
előírt feltételeket.”
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12. § (1) Az  iparbiztonsági ellenőrzés és a  telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló  
92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A projekt biztonsági utasítás az alábbiakról rendelkezik:)
„c) elektronikus minősített adat felhasználása esetén a  minősített adatot kezelő elektronikus rendszerek helyszíni 
üzemeltetésére vonatkozó speciális szabályokról,
d) a minősített adatok belföldi és külföldi továbbításának szabályairól, a  megbeszéléseken, előadásokon történő 
felhasználás egyedi rendelkezéseiről, továbbá a minősített adatok alvállalkozónak történő átadásának feltételeiről,”

 (2) Az  iparbiztonsági ellenőrzés és a  telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló  
92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A projekt biztonsági utasítás az alábbiakról rendelkezik:)
„e) a minősített szerződés teljesítését követő eljárásrendről, így különösen a  minősített adatok átadónak történő 
visszaszolgáltatásáról.”

 (3) Az  iparbiztonsági ellenőrzés és a  telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló  
92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  projektbiztonsági utasítást a  minősített adatot átadó szerv vezetője biztonsági vezetőjének bevonásával  
készíti el. „NATO SECRET” vagy „SECRET UE/EU SECRET” és „NATO CONFIDENTIAL” vagy „CONFIDENTIEL UE/ 
EU CONFIDENTIAL” minősítési szintű projekt esetében a projekt biztonsági utasítást és annak esetleges módosításait 
minden esetben az NBF vagy, ha ezt nemzetközi szerződés szükségessé teszi, a másik részes fél nemzeti biztonsági 
hatósága is jóváhagyja. A projektbiztonsági utasítás a szerződésben részt vevő minden szereplőre alkalmazandó.”

13. §  Az iparbiztonsági ellenőrzés és a  telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló  
92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) „Szigorúan Titkos!”, „Titkos!”, „NATO SECRET” vagy „SECRET UE/EU SECRET”, valamint „NATO CONFIDENTIAL” vagy 
„CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” minősítési szintű minősített szerződés végrehajtása esetén az engedélyeket 
az  NBF adja ki az  NBF honlapjáról letölthető látogatási kérelem formanyomtatvány alapján. A  kérelmet 
a  látogatás tervezett időpontját legalább nyolc nappal megelőzően a  biztonsági vezető megküldi az  NBF részére. 
Nemzetközi látogatás esetén a kérelmet a biztonsági vezető a látogatás tervezett időpontját megelőzően legalább  
harminc nappal megküldi az NBF részére.”

14. §  Az iparbiztonsági ellenőrzés és a  telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló  
92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet
a) 4. § (4) bekezdésében az „igazolt” szövegrész helyébe a „tervezett” szöveg,
b) 4. § (5) bekezdésében az „igazolt” szövegrész helyébe a „tervezett” szöveg
lép.

15. §  Hatályát veszti az  iparbiztonsági ellenőrzés és a  telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól 
szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet
a) 3. § (3)–(6) bekezdése,
b) 6. § (1) bekezdésében az „és az 5. §-ban” szövegrész és a „pedig” szövegrész,
c) 6. § (3) bekezdése.

3. Záró rendelkezések

16. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 698/2021. (XII. 13.) Korm. rendelete
a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 
szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  közúti közlekedésről szóló 1988.  évi I.  törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 30.  alpontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 110. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A közlekedési igazgatási hatóság a bontási átvételi igazolás adatait a közlekedési hatóságtól átveszi.”

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 699/2021. (XII. 13.) Korm. rendelete
a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  légiközlekedésről szóló 1995.  évi XCVII.  törvény 8. és 11.  §-ában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 8/C.  § (8)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(8) Pilóta nélküli légijármű, pilóta nélküli állami légijármű az  (5), (6) és (6a) bekezdésben meghatározott műveleti 
korlátozással érintett légtérben, a  (3)  bekezdés a)–m)  pontjában meghatározott szervek érdekeit nem sértve, 
a  korlátozást elrendelő szerv vagy szervezet egyedi engedélye vagy szóbeli intézkedése alapján, az  abban 
meghatározott feltételekkel működtethető
a) a 4/A. § n) és o) pontja szerinti helyszíneken,
b) a  Magyarország területén működő, a  nemzetközi jog alapján sérthetetlenséget élvező diplomáciai és 
konzuli képviseletek épületei, továbbá sérthetetlenséget élvező tagjaik lakhatására szolgáló épületek, valamint 
a nemzetközi szervezetek objektumai felett,
c) a  védett személyek tartózkodási helyének és útvonalának legalább 500 méteres, legfeljebb 5000 méteres 
körzetében,
d) a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvény, választási, vallási, kulturális vagy sportrendezvény helyszínén,
e) a közlekedési baleset vagy egyéb közlekedési esemény helyszínén,
f ) a bűncselekmény helyszínén,
g) a nyomozási cselekmény helyszínén,
h) a  Rendőrségről szóló törvényben meghatározott rendőrséget alkotó szervek a  Rendőrségről szóló törvényben, 
valamint a  nemzetbiztonsági szolgálatok a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott 
feladataik teljesítéséhez szükséges helyszínen vagy
i) közveszély helyszínén
amennyiben az  (5), (6) és (6a)  bekezdésben meghatározott légtér nem lapol át a  4/A.  § a)–m)  pontjában 
meghatározott légterek valamelyikével.”

2. §  Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 700/2021. (XII. 13.) Korm. rendelete
a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló  
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  hulladékról szóló 2012.  évi CLXXXV.  törvény 88.  § (1)  bekezdés 5.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A gyűjtő, a kereskedő és a hulladékkezelő
a) a (2) és (3) bekezdés szerint évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig; valamint
b) a veszélyes hulladék gyűjtésére, kereskedelemére és kezelésére, és a nem veszélyes hulladék ártalmatlanítására 
vagy hasznosítására vonatkozóan negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig a 4. melléklet 1., 2. és 3. pontja 
szerint
szolgáltat adatot.”

2. §  A Korm. rendelet a következő 17/A. §-sal egészül ki:
„17/A.  § A  hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.  11.)  
Korm. rendelet módosításáról szóló 700/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Mód. rendelet) 
hatálybalépésekor hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező veszélyeshulladék-gyűjtő, -kereskedő, -kezelő, 
valamint a nemveszélyeshulladék-hasznosító és -ártalmatlanító az adatszolgáltatási kötelezettségében a Mód. rendelet 
hatálybalépésével bekövetkezett változást 2022. február 20-ig a 2. melléklet szerinti adattartalommal bejelenti.”

3. § (1) A Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A Korm. rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) A Korm. rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (4) A Korm. rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

4. §  A Korm. rendelet
a) 4/A. § (1) bekezdésében a „keletkezésének” szövegrész helyébe a „képződésének” szöveg,
b) 12.  § (6)  bekezdésében az  „adatszolgáltatási kötelezettségét az  5.  melléklet 2. és 3.  pontja szerinti 

adattartalommal” szövegrész helyébe az „éves adatszolgáltatási kötelezettségét az 5. melléklet 2. és 3. pontja 
szerinti adattartalommal a tárgyévet követő év március 1. napjáig” szöveg,

c) 1.  melléklet 1.2.  pont i)  alpontjában, 1.  melléklet 2.2.  pont j)  alpontjában, 1.  melléklet 3.2.1.  pont 
e)  alpontjában, 1.  melléklet 4.2.1.  pont g)  alpontjában, 1.  melléklet 5.2.  pont f )  alpontjában, 1.  melléklet 
6.2. pont h) alpontjában az „ország neve” szövegrész helyébe az „ország neve, a külföldi átvevő neve, címe” 
szöveg,

d) 1.  melléklet 3.2.1.  pont d)  alpontjában, 1.  melléklet 4.2.1.  pont f )  alpontjában, 1.  melléklet 5.2.  pont 
g)  alpontjában, 1.  melléklet 6.2.  pont i)  alpontjában az „ország neve” szövegrész helyébe az „ország neve, 
a külföldi átadó neve, címe” szöveg,

e) 3. melléklet címében az „(EHIR: HIR-ÉV)” szövegrész helyébe az „(EHIR: RÉSZL-ÉV)” szöveg,
f ) 3.  melléklet 2.3.  pont b)  alpontjában, 3.  melléklet 3.4.  pont b)  alpontjában, 4.  melléklet 2.4.  pont 

b) alpontjában az „országjel” szövegrész helyébe az „országjel, külföldi átvevő neve, címe” szöveg,
g) 3. melléklet 3.2. pont c) alpontjában, 3. melléklet 4.2. pont c) alpontjában az „országjel” szövegrész helyébe 

az „országjel, külföldi átadó neve, címe” szöveg,
h) 3. melléklet 3.4. pont e) alpontjában az „átvétel típusa” szövegrész helyébe az „átvételt végző típusa” szöveg,
i) 3. melléklet 4.1. pont h) alpontjában a „keletkezett-e” szövegrész helyébe a „képződött-e” szöveg,
j) 4. melléklet címében az „(EHIR: HIR-NÉ)” szövegrész helyébe az „(EHIR: KEZ-NÉ)” szöveg,
k) 4. melléklet 2.2. pont c) alpontjában, 4. melléklet 3.2. pont c) alpontjában az „országjel” szövegrész helyébe 

az „országjel, külföldi átadó neve, címe” szöveg,
l) 4. melléklet 2.2. pont e) alpontjában, 4. melléklet 3.2. pont e) alpontjában az „átadó neve” szövegrész helyébe 

az „átadó teljes neve” szöveg,
m) 4. melléklet 2.3. pont nyitó szövegrészében a „telephelyen végzett” szövegrész helyébe a „telephelyen belül 

végzett” szöveg,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 227. szám 10347

n) 4.  melléklet 2.4.  pont d)  alpontjában az „átvételt végző neve” szövegrész helyébe az „átvételt végző teljes 
neve” szöveg,

o) 6. melléklet 1.1. pontjában, 7. melléklet 1.1. pontjában, 7. melléklet 1.3. pontjában, 7. melléklet 1.4. pontjában 
a „keletkezett” szövegrész helyébe a „képződött” szöveg,

p) 6. melléklet 5. pontjában a „keletkezés” szövegrész helyébe a „képződés” szöveg
lép.

5. §  Hatályát veszti a Korm. rendelet
a) 12. § (7) bekezdése,
b) 4. melléklet címében a „veszélyes” szövegrész.

6. §  Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 700/2021. (XII. 13.) Korm. rendelethez

 1. A Korm. rendelet 1. melléklet 1.2. pont g) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Adatok hulladéktípusonként:)
„g) ha a hulladék a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: 72/2013. VM rendelet) 
2/A. és 2/B.  §-a szerint a  veszélyességi jellemzők értékelésekor figyelembe veendő összetevőket tartalmaz, akkor 
a vizsgált összetevők jellemzői annak igazolására, hogy a hulladék nem veszélyes hulladékként került besorolásra;”

 2. A Korm. rendelet 1. melléklet 5.2. pont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Adatok hulladéktípusonként:)
„e) ha a hulladék a 72/2013. VM rendelet 2/A. és 2/B. §-a szerint a veszélyességi jellemzők értékelésekor figyelembe 
veendő összetevőket tartalmaz, akkor a  vizsgált összetevők jellemzői, annak igazolására, hogy a  hulladék nem 
veszélyes hulladékként került besorolásra;”

2. melléklet a 700/2021. (XII. 13.) Korm. rendelethez

 1. A Korm. rendelet 2. melléklet 3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.1. Éves adatszolgáltatási kötelezettség
3.1.1. Hulladéktermelő
3.1.2. Nemveszélyeshulladék-gyűjtő, -kereskedő, -kezelő
3.1.3. Veszélyeshulladék-gyűjtő, -kereskedő, -kezelő
Az éves adatszolgáltatási kötelezettség megszűnésének oka.”

 2. A Korm. rendelet 2. melléklet 3.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.2. Negyedéves adatszolgáltatási kötelezettség
3.2.1. Veszélyeshulladék-gyűjtő, -kereskedő, -kezelő
3.2.2. Nemveszélyeshulladék-ártalmatlanító, -hasznosító
A negyedéves adatszolgáltatási kötelezettség megszűnésének oka.”
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3. melléklet a 700/2021. (XII. 13.) Korm. rendelethez

 1. A Korm. rendelet 3. melléklet 2.1. pont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hulladékra vonatkozó adatok:)
„e) a  bejelentési  év elején és végén a  telephelyen lévő hulladék mennyisége, készletkorrekció (az  év közben 
bekövetkezett készlet hiányát vagy többletét lehet megadni).”

 2. A Korm. rendelet 3. melléklet 3.1. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hulladékra vonatkozó adatok:)
„d) a  bejelentési  év elején és végén a  telephelyen lévő tényleges hulladék mennyisége, készletkorrekció (az  év 
közben bekövetkezett készlethiányt vagy többletet lehet megadni);”

 3. A Korm. rendelet 3. melléklet 3.2. pontja a következő h) alponttal egészül ki:
(A gyűjtött, a kereskedelemre, illetve az előkezelésre átvett hulladékra vonatkozó adatok:)
„h) azonosítási szint (a hulladék átadójának a meghatározásához).”

 4. A Korm. rendelet 3. melléklet 3.3. pont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Telephelyen belül végzett előkezelésre vonatkozó adatok:)
„e) a másodlagosan képződött összes hulladék mennyisége (az előkezelés során képződő, a kezelt hulladéktól eltérő 
azonosító kódú – vagy ugyanazon azonosító kódhoz tartozó, de más fizikai megjelenési formájú – hulladék típusa és 
mennyisége);”

 5. A Korm. rendelet 3. melléklet 4.1. pont j) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hulladékra vonatkozó adatok:)
„j) a  hulladék vége státusz (hulladék hasznosítása során képződött, a  Ht. 9.  §-a szerinti hulladék vége státusszal 
rendelkező anyagok összes mennyisége);”

 6. A Korm. rendelet 3. melléklet 4.1. pontja a következő k) alponttal egészül ki:
(A hulladékra vonatkozó adatok:)
„k) készletkorrekció (az év közben bekövetkezett készlethiányt vagy többletet lehet megadni).”

 7. A Korm. rendelet 3. melléklet 4.2. pontja a következő h) alponttal egészül ki:
(A kezelésre átvett hulladékra vonatkozó adatok:)
„h) azonosítási szint (a hulladék átadójának meghatározásához).”

 8. Hatályát veszti a Korm. rendelet 3. melléklet
a) 2.3. pont a) alpontja,
b) 3.4. pont a) alpontja.

4. melléklet a 700/2021. (XII. 13.) Korm. rendelethez

 1. A Korm. rendelet 4. melléklet 1.2. pontja a következő f ) alponttal egészül ki:
(A telephelyre vonatkozó adatok:)
„f ) a gazdálkodó szervezet felelős vezetőjének neve, beosztása.”

 2. A Korm. rendelet 4. melléklet 2.1. pont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hulladékra vonatkozó adatok:)
„e) a  bejelentési időszak elején és végén a  telephelyen lévő tényleges hulladék mennyisége, készletkorrekció 
(a bejelentési időszakban bekövetkezett készlethiányt vagy többletet lehet megadni).”

 3. A Korm. rendelet 4. melléklet 2.2. pontja a következő h) alponttal egészül ki:
(A gyűjtött, a kereskedelemre, illetve az előkezelésre átvett hulladékra vonatkozó adatok:)
„h) azonosítási szint (a hulladék átadójának a meghatározásához).”

 4. A Korm. rendelet 4. melléklet 2.3. pont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A telephelyen végzett előkezelésre vonatkozó adatok:)
„e) a másodlagosan képződött összes hulladék mennyisége (az előkezelés során képződő, a kezelt hulladéktól eltérő 
azonosító kódú – vagy ugyanazon azonosító kódhoz tartozó, de más fizikai megjelenési formájú – hulladék típusa és 
mennyisége).”
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 5. A Korm. rendelet 4. melléklet 3.1. pontja a következő k) és l) alponttal egészül ki:
(A hulladékra vonatkozó adatok:)
„k) készletkorrekció (az év közben bekövetkezett készlethiányt vagy többletet lehet megadni);
l) hulladék vége státusz (a hulladék hasznosítása során képződött, a  Ht. 9.  §-a szerinti hulladék vége státusszal 
rendelkező anyagok összes mennyisége).”

 6. A Korm. rendelet 4. melléklet 3.2. pontja a következő h) alponttal egészül ki:
(A kezelésre átvett hulladékra vonatkozó adatok)
„h) azonosítási szint (a hulladék átadójának meghatározásához).”

 7. Hatályát veszti a Korm. rendelet 4. melléklet 2.4. pont a) alpontja.

A Kormány 701/2021. (XII. 13.) Korm. rendelete
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint 
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek 
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 27. pontjában,
a 3.  § és az  1.  melléklet tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában,
a 4. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.  törvény 62. § (1) bekezdés 
16.  pont 16.2.  alpontjában és 17.  pontjában és a  településkép védelméről szóló 2016.  évi LXXIV.  törvény 12.  § (1)  bekezdés 
c) pontjában,
a 4.  § b) és c)  pontja tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés f ) pontjában,
a 4. § d) pontja tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 1. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 
141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 6/U. §-sal egészül ki:
„6/U. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 79. sora szerinti beruházással érintett ingatlanokon a beépítés szabályait 
és az egyedi építési követelményeket a (2)–(5) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy
a) a  hatályos településrendezési tervek és az  OTÉK előírásait a  (2)–(5)  bekezdésben foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni, és
b) amennyiben a  hatályos településrendezési terv vagy az  OTÉK a  beépítés (2)–(5)  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 79. sora szerinti beruházással érintett ingatlanokon a  beruházás 
megvalósításához szükséges, (3)  bekezdés szerinti sajátos építmények, valamint szociális funkciót megvalósító és 
a kitermelt ásványi nyersanyag értékesítéséhez, adminisztrációhoz kapcsolódó épületek helyezhetőek el, azzal, hogy 
az épületekre vonatkozó sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények a következők:
a) a legnagyobb beépítettség terepszint felett 2%,
b) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 0,1 m2/m2,
c) építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,
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d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 9 méter, azzal, hogy a  bányászati sajátos építmények, 
(pl. osztályozó) magassága meghaladhatja az  övezeti előírásban megállapított, megengedett legnagyobb 
építménymagasságot, de annak értéke legfeljebb 20 méter lehet.
(3) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 79. sora szerinti beruházással érintett ingatlanok különleges ásványi 
nyersanyag kitermelés és feldolgozás területein ásványi nyersanyag kitermelésre és feldolgozásra, humusz és 
meddő depónia elhelyezésére, bányászati hulladék kezelésére és – amennyiben a műszaki üzemi terv azt lehetővé 
teszi – inert anyag hasznosítására szolgáló, valamint ezen tevékenységhez kapcsolódó járulékos tevékenységet 
kiszolgáló területek és építmények alakíthatók ki, illetve létesíthetők, továbbá az  azt kiegészítő rendeltetésű 
építmény helyezhető el.
(4) A 2. mellékletben foglalt táblázat 79. sora szerinti beruházással érintett ingatlanokon a melléképítmények közül
a) közmű-becsatlakozási műtárgy,
b) közműpótló műtárgy,
c) hulladéktartály-tároló,
d) siló, ömlesztettanyag-, folyadék- és gáztároló és
e) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, valamint zászlótartó oszlop
helyezhető el.
(5) A 2. mellékletben foglalt táblázat 79. sora szerinti beruházással érintett ingatlanok az érintett telkek méretétől 
függetlenül lekeríthetőek.”

2. §  Az R. a következő 75. §-sal egészül ki:
„75.  § E  rendeletnek az  egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint 
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek 
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 701/2021. (XII. 13.) Korm. rendelettel 
(a továbbiakban: Módr67.) megállapított 3. § (3) bekezdését, 4. § (1) és (2) bekezdését, 5. § (2) bekezdését, 6/U. §-át, 
2.  mellékletében foglalt táblázat 79. sorát a  Módr67. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági 
ügyekben is alkalmazni kell.”

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

4. §  Az R.
a) 3. § (3) bekezdésében a „69. és 75. sora” szövegrész helyébe a „69., 75. és 79. sora” szöveg,
b) 4. § (1) bekezdésében a „73. és 75. sora” szövegrész helyébe a „73., 75. és 79. sora” szöveg,
c) 4. § (2) bekezdésében a „73. és 75. sora” szövegrész helyébe a „73., 75. és 79. sora” szöveg,
d) 5. § (2) bekezdésében a „8. és 69. sora” szövegrész helyébe a „8., 69. és 79. sora” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 701/2021. (XII. 13.) Korm. rendelethez

Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 79. sorral egészül ki:

(A B C

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

79.

„Ártánd IV. – homok, átmeneti 
törmelékes nyersanyagok” 
védnevű bányatelken fennálló 
bányászati jog gyakorlása

Ártánd közigazgatási területén 
elhelyezkedő, külterület 04/2, 
04/7, 04/8, 04/9, 05, 06, 07/4, 
010/1, 010/2, 010/3, 010/4, 010/5, 
010/6, 013/1, 013/2, 014/6, 014/9, 
014/10, 014/11, 014/12, 014/13, 
014/14, 014/15, 014/16, 014/17, 
014/18, 014/19, 014/20, 018/2, 
018/3, 018/4, 018/5 és 018/6 
helyrajzi számú ingatlanok.

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

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 63/2021. (XII. 13.) MNB rendelete
a „Sopron, a leghűségesebb város” ezüst emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Sopron Magyarországhoz tartozásáról való népszavazás 100. évfordulója alkalmából – 
„Sopron, a leghűségesebb város” megnevezéssel 15 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2021. december 14.

2. § (1) A négyzet alakú emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, mérete 38,61 × 38,61 mm, 
széle sima.

 (2) Az emlékérme előlapján, bal oldalon – álló téglalap formájú keretben − a  soproni népszavazás előkészítésében 
és lebonyolításában jelentős szerepet játszó polgármester, Thurner Mihály portréja látható, a  portrétól jobbra, 
függőlegesen a  „THURNER MIHÁLY” felirat olvasható. A  portrétól balra, függőlegesen „A LEGHŰSÉGESEBB” 
felirat, a  portré felett a „VÁROS SOPRON” felirat, a  portré jobb alsó sarka mellett a „BP.” verdejel, a  portré alatt 
a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. Az  előlap jobb oldali és alsó részén – szögletes keretben – Sopron jelképe, 
a  Tűztorony ábrázolása látható, valamint a  „15000” értékjelzés és a  „FORINT” felirat olvasható. Az  emlékérme 
előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján szavazó emberek csoportjának − korabeli filmfelvétel alapján készült − ábrázolása látható, 
előtérben egy szavazóláda nyílásába helyezett, lebélyegzett korabeli szavazócédula részletével, amelyen hazánk 
magyar, német és horvát megnevezése – „Magyarország”, „Ungarn”, „Ugersko” – olvasható. Az  ábrázolás feletti 
szögletes keretben, bal oldalon Sopron korabeli címere, jobb oldalon, három egymás alatti sorban a „CIVITAS”, 
a  „FIDELISSIMA” és az „1921–2021” felirat – melynek részeként a  „2021” évszám az  emlékérme verésének évére 
is utal – olvasható. A  hátlap szélén, lent, jobb oldalon – a  szavazóláda ábrázolásába illesztve – Soltra E. Tamás 
tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. §  Ez a rendelet 2021. december 14-én lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 63/2021. (XII. 13.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

1.	melléklet	a	…/2021.	(XII.	…)	MNB	rendelethez		
	
Az	emlékérme	előlapjának	képe:		
	

 

	

2.	melléklet	a	…/2021.	(XII.	…)	MNB	rendelethez		
	
Az	emlékérme	hátlapjának	képe:	
	
	

 	

2. melléklet a 63/2021. (XII. 13.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:

1.	melléklet	a	…/2021.	(XII.	…)	MNB	rendelethez		
	
Az	emlékérme	előlapjának	képe:		
	

 

	

2.	melléklet	a	…/2021.	(XII.	…)	MNB	rendelethez		
	
Az	emlékérme	hátlapjának	képe:	
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 64/2021. (XII. 13.) MNB rendelete
a „Sopron, a leghűségesebb város” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Sopron Magyarországhoz tartozásáról való népszavazás 100. évfordulója alkalmából – 
„Sopron, a leghűségesebb város” megnevezéssel 3000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2021. december 14.

2. § (1) A négyzet alakú emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 38,5 gramm, mérete 38,61 × 38,61 mm, 
széle sima.

 (2) Az emlékérme előlapján, bal oldalon – álló téglalap formájú keretben − a  soproni népszavazás előkészítésében 
és lebonyolításában jelentős szerepet játszó polgármester, Thurner Mihály portréja látható, a  portrétól jobbra, 
függőlegesen a  „THURNER MIHÁLY” felirat olvasható. A  portrétól balra, függőlegesen „A LEGHŰSÉGESEBB” 
felirat, a  portré felett a „VÁROS SOPRON” felirat, a  portré jobb alsó sarka mellett a „BP.” verdejel, a  portré alatt 
a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. Az  előlap jobb oldali és alsó részén – szögletes keretben – Sopron jelképe, 
a  Tűztorony ábrázolása látható, valamint a  „3000” értékjelzés és a  „FORINT” felirat olvasható. Az  emlékérme 
előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján szavazó emberek csoportjának − korabeli filmfelvétel alapján készült − ábrázolása látható, 
előtérben egy szavazóláda nyílásába helyezett, lebélyegzett korabeli szavazócédula részletével, amelyen hazánk 
magyar, német és horvát megnevezése – „Magyarország”, „Ungarn”, „Ugersko” – olvasható. Az  ábrázolás feletti 
szögletes keretben, bal oldalon Sopron korabeli címere, jobb oldalon, három egymás alatti sorban a „CIVITAS”, 
a  „FIDELISSIMA” és az „1921–2021” felirat – melynek részeként a  „2021” évszám az  emlékérme verésének évére 
is utal – olvasható. A  hátlap szélén, lent, jobb oldalon – a  szavazóláda ábrázolásába illesztve – Soltra E. Tamás 
tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 7000 darab készíthető.

4. §  Ez a rendelet 2021. december 14-én lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 64/2021. (XII. 13.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

1.	melléklet	a	…/2021.	(XII.	…)	MNB	rendelethez		
	
Az	emlékérme	előlapjának	képe:		
	

 

2.	melléklet	a	…/2021.	(XII.	…)	MNB	rendelethez		
	
Az	emlékérme	hátlapjának	képe:	
	
	

 	

2. melléklet a 64/2021. (XII. 13.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:

1.	melléklet	a	…/2021.	(XII.	…)	MNB	rendelethez		
	
Az	emlékérme	előlapjának	képe:		
	

 

2.	melléklet	a	…/2021.	(XII.	…)	MNB	rendelethez		
	
Az	emlékérme	hátlapjának	képe:	
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 47/2021. (XII. 13.) AM rendelete
a haltermelésről

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 72. § (1) bekezdés 12., 20., 29., 31., 36. és 40. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79.  § 7.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában
1. Balaton vízgyűjtője: az a földrajzilag lehatárolható terület, amelyről a felszíni vizek közvetlenül vagy közvetve 

a Balatonba jutnak vagy juthatnak;
2. étkezési célú haltermelés: halak és más hasznos víziállatok húsának és más részeinek emberi fogyasztás céljára 

történő előállítása érdekében végzett tevékenység;
3. horgászati célú haltermelés: őshonos halak és más hasznos víziállatok nyilvántartott halgazdálkodási 

vízterületek népesítő anyaga vagy haltáplálékbázisa előállítása céljából történő termelése;
4. kizárólagos horgászati célú haltermelés: őshonos halak nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek népesítő 

anyaga előállítása céljából történő extenzív termelése;
5. Pannon biogeográfiai régión kívülről származó hal és más hasznos víziállat: a  természetes élőhelyek, 

valamint a  vadon élő állatok és növények védelméről szóló, a Tanács 92/43/EGK irányelvének 20.  cikkében 
meghatározott bizottság által 2005. április 5-én jóváhagyott biogeográfiai térkép szerinti, Magyarország 
teljes területét, valamint Csehország, Szlovákia és Románia egyes területeit magában foglaló Pannon 
biogeográfiai régión kívüli halgazdálkodási vízterületről vagy haltermelési létesítményből származó hal és 
más hasznos víziállat, ideértve az őshonos fajok egyedeit is.

2. Haltermelési létesítménybe történő áthelyezés

2. § (1) Őshonos hal halgazdálkodási vízterületről állománymentés céljából
a) származási helye szerinti részvízgyűjtőn nyitott vagy zárt haltermelési létesítményben,
b) más részvízgyűjtőn csak zárt haltermelési létesítményben
ideiglenesen és kizárólag más halállománytól elkülönítetten helyezhető el.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti mentett őshonos halállomány eredeti élőhelyére való visszatelepítését – amint a származási 
hely szerinti halgazdálkodási vízterületen a  megfelelő életkörülmények biztosítottá válnak – haladéktalanul végre 
kell hajtani. Ha a visszatelepítés nem hajtható végre, a mentett őshonos halállományt a mentést követő 60 napon 
belül a  halmentést végző halgazdálkodásra jogosult olyan nyilvántartott halgazdálkodási vízterületére kell 
áttelepíteni, amely az adott őshonos halállomány számára megfelelő ökológiai feltételekkel rendelkezik.

 (3) Ha a (2) bekezdésben meghatározott nyilvántartott halgazdálkodási vízterület nem áll rendelkezésre, az áttelepítést 
másik megfelelő, lehetőség szerint a legközelebbi nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre kell elvégezni.

 (4) Ha a  halmentést a  horgászszövetség végezte el, akkor az  áttelepítést a  horgászszövetség haszonbérletében levő 
állami vagy többségi állami tulajdonú halgazdálkodási vízterületre kell elvégezni.

3. § (1) Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületről kifogott őshonos halakat és más hasznos víziállatokat mesterséges 
körülmények között történő szaporítás céljából haltermelési létesítménybe áthelyezni
a) haltermelési célú törzsállomány kialakítása,
b) a  mesterséges szaporításra alkalmas törzsállomány kifogási helye szerinti nyilvántartott halgazdálkodási 

vízterületeken található állományok visszatelepítéssel megvalósuló megerősítése, vagy
c) kutatási tevékenység végzése
érdekében lehet.
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 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti célra történő áthelyezést a  halgazdálkodásra jogosult haszonbérlő önállóan, 
a halgazdálkodásra jogosult alhaszonbérlő a haszonbérlő hozzájárulásával kezdeményezheti.

4. § (1) Idegenhonos hal vagy más hasznos víziállat és a  Pannon biogeográfiai régión kívülről származó hal vagy más 
hasznos víziállat, valamint azok továbbtenyésztésből származó utódja haltermelési létesítménybe
a) étkezési célú haltermelés vagy
b) takarmányozás – ideértve a halak halfogyasztó állatok elcsalogatására és a halállomány védelmére szolgáló 

etetőtavakban történő tartását is –
céljából helyezhető ki.

 (2) Őshonos hal vagy más hasznos víziállat Pannon biogeográfiai régión kívülről származó egyedének nyitott 
haltermelési létesítménybe való kihelyezése a  halgazdálkodásról és a  hal védelméről szóló 2013.  évi CII.  törvény 
(a  továbbiakban: Hhvtv.) 14.  § (4)  bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén, az  elővigyázatosság 
elvének szem előtt tartásával történhet.

 (3) A  Pannon biogeográfiai régión kívülről származó őshonos hal vagy más hasznos víziállat egyedének haltermelési 
létesítménybe történő kihelyezése esetén az  őshonos állományokat – elháríthatatlan külső ok (különösen 
katasztrófa, tűz, robbanás, árvíz, egyéb elemi károk bekövetkezése) esetére – potenciálisan érintő negatív 
állategészségügyi, genetikai és ökológiai hatások megelőzése érdekében alkalmazható eljárásokat az  intézkedési 
terv tartalmazza. Az  intézkedési tervet a kérelmező költségére a miniszter által kijelölt szakmai kutatóintézet vagy 
oktatási intézmény készíti el.

5. §  A Balaton vízgyűjtőjén elhelyezkedő és azzal lefolyási kapcsolatban álló haltermelési létesítményekben – ideértve 
a halkeltető állomások üzemeltetéséről, valamint a tenyészhalak és hal szaporítóanyag felajánlásáról, értékesítéséről 
szóló rendelet szerint működő halkeltető állomásokat is – az 1. mellékletben meghatározott fajok és hibridek
a) szaporítása és kétnyaras korosztálynál fiatalabb egyedeinek termelése és kihelyezése tilos;
b) legalább kétnyaras kort elérő egyedeinek termelése a  halgazdálkodási hatóság engedélyével akkor 

végezhető, ha a haltermelési létesítmény képes minden időjárási helyzetben megakadályozni a termelt halak 
egyedei számára a haltermelési létesítményből való kijutást.

3. Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen vagy annak részén folytatott haltermelés

6. § (1) Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen a horgászati célú halgazdálkodással történő hasznosításra nem alkalmas 
területen horgászati vagy étkezési célú haltermelés végezhető.

 (2) A  horgászszövetség horgászati vagy kizárólagos horgászati célú haltermelést kizárólag a  haszonbérletében levő, 
a Hhvtv. 21. § (4) bekezdése szerinti nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen valósíthat meg.

 (3) Haltermelési tevékenységet, ha a tevékenység a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület
a) teljes egészén az (1) bekezdésben foglaltak alapján történik: a halgazdálkodásra jogosult;
b) teljes egészén a  (2)  bekezdésben foglaltak alapján történik: a  halgazdálkodásra jogosult vagy 

a horgászszövetség horgászati célú haltermelést folytató gazdálkodó szervezet tagja;
c) egy részén történik:

ca) a halgazdálkodásra jogosult,
cb) a horgászszövetség horgászati célú haltermelést folytató gazdálkodó szervezet tagja, vagy
cc) a  halgazdálkodásra jogosult megbízásából olyan természetes személy – vagy jogi személy esetén 

annak alkalmazottja –, aki rendelkezik a  halgazdálkodás és a  halvédelem egyes szabályainak 
megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet (a  továbbiakban: Vhr.) 16.  §-a szerinti 
halászati, halgazdálkodási képesítéssel

végezhet.
 (4) A  halgazdálkodásra jogosult alhaszonbérlőként az  (1) és (2)  bekezdés szerinti hasznosítást csak a  haszonbérlő 

hozzájárulásával kezdeményezheti.

7. § (1) A nyilvántartott halgazdálkodási vízterület egy részén történő haltermelés céljára a vízgazdálkodásról szóló törvény 
szerinti vízilétesítménynek nem minősülő úszó haltermelési létesítmény létesíthető.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti haltermelési létesítmény anyagát és kialakítását az  elvárható gondosság elvét szem előtt 
tartva úgy kell megválasztani, hogy normál üzemszerű körülmények között
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a) a létesítményben tartott halak vagy más hasznos víziállatok ne juthassanak ki, és
b) a  külső környezetben élő állatok, valamint az  idő- és vízjárás ne okozhassanak olyan mechanikai sérülést, 

amely a haltermelési létesítményben tartott halak vagy más hasznos víziállatok kijutását eredményezheti.

8. § (1) Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen vagy annak részén folytatott haltermelés keretében kizárólag 
a Vhr. 8. melléklet I. részében meghatározott őshonos halfajok szaporítása, termelése és kihelyezése végezhető.

 (2) A  Pannon biogeográfiai régión kívülről származó hal vagy más hasznos víziállat termelése, vagy a  Pannon 
biogeográfiai régión belülről származó hal vagy más hasznos víziállat más halgazdálkodási vízterületre való telepítés 
céljából történő termelése csak mesterséges eredetű, zárt és lefolyástalan halgazdálkodási vízterület egészén vagy 
a 7. § (1) bekezdése szerinti haltermelési létesítményben végezhető.

4. A nemzeti park igazgatóság haltermelése

9. § (1) Azokon a  nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken, amelyeken nemzeti park igazgatóság a  halgazdálkodásra 
jogosult, továbbá a nemzeti park igazgatóság által üzemeltetett haltermelési létesítményekben a Vhr. 8. melléklet 
I. részében meghatározott őshonos halfajok szaporítása, termelése és kihelyezése végezhető.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti haltermelés esetén a  nemzeti park igazgatóság az  őshonos halállomány tervezett 
lehalászását megelőzően legalább 30 nappal értesíti a horgászszövetséget.

5. Záró rendelkezések

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

11. §  A Balaton vízgyűjtőjén elhelyezkedő és azzal lefolyási kapcsolatban álló haltermelési létesítménybe, a nemzeti park 
igazgatóság halgazdálkodási jogosultságában lévő halgazdálkodási vízterületekre, továbbá az  általa üzemeltetett 
haltermelési létesítményekbe az 5. és 9. §-tól eltérően az e rendelet hatálybalépését megelőzően kihelyezett fajok 
egyedei termelési ciklusuk végéig lehalászhatók.

12. §  A Vhr. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  halmentést végző halgazdálkodásra jogosult vagy a  horgászszervezet a  Hhvtv. 47.  § (1)  bekezdése alapján 
halmentésre engedélyezett eszközöket és módszereket csak az előzetesen bejelentett halmentési tevékenységhez 
használhatja.”

13. §  A Vhr. 3. § (3) bekezdésében az „A (2) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe az „Az egyes halgazdálkodási eljárásokra 
vonatkozó szabályokról szóló 413/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet 5/B. § (1) bekezdése szerinti” szöveg lép.

14. §  Hatályát veszti a Vhr. 3. § (2), (4a)–(7) és (9) bekezdése, valamint 12. §-a.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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1. melléklet a 47/2021. (XII. 13.) AM rendelethez

A Balaton vízgyűjtőjén lévő és a Balatonnal lefolyási viszonyban álló haltermelési létesítményben  
és halkeltető állomáson nem szaporítható, nem kihelyezhető és nem termelhető idegenhonos halfajok 
és hibridek

1. fehér busa
2. pettyes busa
3. fehér busa és pettyes busa hibridjei
4. amur
5. fekete amur
6. törpeharcsa
7. fekete törpeharcsa
8. ezüstkárász

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 58/2021. (XII. 13.) ITM rendelete
a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról

A távhőszolgáltatásról szóló 2005.  évi XVIII.  törvény 60.  § (2)  bekezdés g)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116.  § 6.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 5.  §-a a  következő (6a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(6a) Ha az  elkülönített számlán rendelkezésre álló keretösszeg (4)  bekezdés szerinti tartalékot meghaladó 
összege a Vet. 147. § (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatás mértéke, valamint az e rendeletben meghatározott 
mindenkori támogatási igények alapján a  2021–2022-es fűtési időszakban várhatóan két hónapot meghaladó 
időtartamban nem nyújt fedezetet a  kifizetésekre, az  elkülönített számla fedezethiányát a  6/A.  § szerint kell 
megszüntetni.”

2. §  A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A.  § (1) A  rendszerirányító haladéktalanul tájékoztatja a  Hivatalt és az  energiapolitikáért felelős minisztert, 
ha az 5. § (6a) bekezdés szerinti fedezethiányról tudomást szerez.
(2) A  Hivatal az  (1)  bekezdés szerinti tájékoztatás beérkezését követő 8  munkanapon belül megküldi javaslatát 
az  energiapolitikáért felelős miniszternek az  elkülönített számlára szükséges kiegészítő befizetés mértékére és 
ütemezésére vonatkozóan.
(3) Az energiapolitikáért felelős miniszter intézkedik a fedezethiány
a) a Vet. 148. § (4) bekezdése szerinti támogatás mértékének megemelésével,
b) a központi költségvetésből történő egyösszegű kompenzációval, vagy
c) az a) és a b) pont szerinti intézkedések egyidejű alkalmazásával
történő megszüntetése érdekében.
(4) Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XVII.  Innovációs és 
Technológiai Minisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 15. Távhőszolgáltatók kompenzációja 
alcím, 1. Távhőszolgáltatók kompenzációjával kapcsolatos kiadások jogcímcsoport terhére legfeljebb  évi  
33 milliárd forint keretösszegig teljesíthető kifizetés kompenzációs előlegként.”

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

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter
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A külgazdasági és külügyminiszter 41/2021. (XII. 13.) KKM rendelete
a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet 
Seychelle Köztársasággal összefüggő módosításáról

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

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

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

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 227. szám 10361

IX. Határozatok Tára

A Kormány 1891/2021. (XII. 13.) Korm. határozata
Magyarország Nemzeti Integrált Határigazgatási Stratégiájáról

A Kormány elkötelezett szándéka, hogy Magyarország a  jövőben is a  legbiztonságosabb külső határokkal rendelkező tagállam 
maradjon az  Európai Unión belül, valamint hozzájáruljon a  migrációs folyamatok és a  határokon átnyúló bűnözés hatékony 
kezeléséhez, a  belső biztonság garantálásához, továbbá a  schengeni térségen belüli szabad mozgás fenntartásához. E  célok 
elérése érdekében a Kormány a következő határozatot hozza:

 1. A Kormány elfogadja a  „Magyarország Nemzeti Integrált Határigazgatási Stratégiája 2022–2028” című 
dokumentumot (a továbbiakban: Stratégia), és elrendeli a kormányzati portálon történő közzétételét.

 2. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy a feladat- és hatáskörükbe tartozó szakterületen gondoskodjanak 
a Stratégia céljainak megvalósulásáról.

Felelős: belügyminiszter
 agrárminiszter
 honvédelmi miniszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
 külgazdasági és külügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 pénzügyminiszter
Határidő: folyamatos

 3. A Kormány felhívja a  minisztereket, hogy biztosítsák a  meglévő és tervezett ágazati, szakpolitikai és intézményi 
stratégiáik igazgatási elemeinek illeszkedését a Stratégia célrendszeréhez.

Felelős: valamennyi miniszter
Határidő: folyamatos

 4. A Kormány felhívja a  belügyminisztert mint a  Stratégia végrehajtásának koordinációjáért felelős minisztert,  
hogy a Stratégia végrehajtásának félidejében számoljon be a Kormánynak annak végrehajtásáról.

Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2026. március 15.

 5. A Kormány felhívja a  belügyminisztert mint a  Stratégia végrehajtásának koordinációjáért felelős minisztert,  
hogy a Stratégia végrehajtását követően számoljon be a Kormánynak annak végrehajtásáról.

Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2029. március 15.

 6. Ez a határozat – a 7. pontban foglalt kivétellel – a közzétételét követő napon lép hatályba.
 7. A 8. pont 2022. március 15-én lép hatályba.
 8. Hatályát veszti a  Magyarország Nemzeti Integrált Határigazgatási Stratégiájáról szóló 1471/2019. (VIII. 1.)  

Korm. határozat.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1892/2021. (XII. 13.) Korm. határozata
a 2021–2027 közötti időszakban az európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló 
Interreg VI-A Ausztria–Magyarország 2021–2027 Program elfogadásáról

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

célkitűzés keretében megvalósuló Interreg VI-A Ausztria–Magyarország 2021–2027 Program (a  továbbiakban: 
program) célkitűzéseivel és prioritásaival;

 2. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Kormány nevében írja alá és küldje meg az  irányító hatóság 
részére az egyetértési nyilatkozatot;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

 3. hozzájárul ahhoz, hogy a programot az irányító hatóság az Európai Bizottság részére benyújtsa.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1893/2021. (XII. 13.) Korm. határozata
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó 
ügyleteihez történő 2021. szeptemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

A Kormány a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.  § (1)  bekezdése alapján, tekintettel 
az  adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben 
foglaltakra, a következő határozatot hozza:

A Kormány az ügyletekről az 1. mellékletben foglaltak szerint dönt, az engedélyezett ügyletek 2021. évben történő 
megkötéséhez az a)–c) pontban foglalt kiegészítő feltételekkel járul hozzá:
a) az önkormányzat az  1.  melléklet szerint engedélyezett ügyletértékek teljes összegétől lefelé eltérhet, 

ha ez nem okozza ezen értékek valamelyikének növekedését egyik évben sem;
b) az önkormányzat egy adott év végéig legfeljebb akkora összegű adósságot keletkeztethet az ügyletből, mint 

amekkora az 1. melléklet szerint az ügyletből az adott év végéig keletkező kumulált adósságösszeg;
c) fejlesztési célú ügylet esetében az ügyletet csak az 1. mellékletben szereplő fejlesztésekre lehet fordítani.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1893/2021. (XII. 13.) Korm. határozathoz

2021 2022 2023 2024-től

1. LENTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 11 146 781 000 1

3.5. Étkeztetést biztosító konyha kialakítása, 
fejlesztése, felújítása, a fűtés- és világítási 
rendszer korszerűsítése 146 781 000 146 781 000 Igen 146 781 000 0 0 0

2.
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 14 641 947 709 1

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok 
számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges 
infrastrukturális beruházások 641 947 709 641 947 709 Igen 50 000 000 591 947 709 0 0

3.
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés

Kezesség-, illetve 
garanciavállalás 11 120 000 000 1

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok 
számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges 
infrastrukturális beruházások 0 0 Nem 0 0 0 0
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Ügylet célja 
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Értéke (Ft) 
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a

Fejlesztés célja

Fejlesztési 
célhoz 

az ügylet 
mekkora 

értékkel járul 
hozzá

Kormány 
az ügylethez/
fejlesztéshez 

hozzájárul 
(Igen, Nem, 
Részben)
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A Kormány 1894/2021. (XII. 13.) Korm. határozata
a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok 
adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2021. szeptemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

A Kormány a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/E.  §-a alapján, tekintettel az  adósságot 
keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm.  rendeletben foglaltakra 
a következő határozatot hozza:

A Kormány az  ügyletről az  1.  mellékletben foglaltak szerint dönt, az  engedélyezett ügylet 2021. évben történő 
megkötéséhez az a)–c) pontban foglalt kiegészítő feltételekkel járul hozzá:
a) a gazdasági társaság az  1.  melléklet szerint engedélyezett ügyletértékek teljes összegétől lefelé eltérhet, 

ha ez nem okozza ezen értékek valamelyikének növekedését egyik évben sem;
b) a gazdasági társaság egy adott év végéig legfeljebb akkora összegű adósságot keletkeztethet az ügyletből, 

mint amekkora az 1. melléklet szerint az ügyletből az adott év végéig keletkező kumulált adósságösszeg;
c) fejlesztési célú ügylet esetében a hitelt csak az 1. mellékletben szereplő fejlesztésekre lehet fordítani.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1894/2021. (XII. 13.) Korm. határozathoz

2021 2022 2023 2024-től 
összesen

1.
NAGYKANIZSA MEGYEI 

JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

Nagykanizsa-Netta-
Pannonia Hulladéklerakót 

Üzemeltető Kft.
1 HUF fejlesztés Kölcsön 11 120 000 000

 7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára 
előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális 

beruházások 
0  Nem 0 0 0 0

Jóváhagyott ügylet adatai

Ügylet keletkeztetésének ütemezése 
(az ügylet devizanemében) keletkeztetett adósság 

nagysága szerint

S
or

sz
ám

Önkormányzat neve

Ügylet adatai

  Kormány által 
engedélyezett 

fejlesztéshez/működé
shez kapcsolódó 

ügyletérték 

Ü
gy

le
t s

or
sz

ám
a

D
ev

iz
an

em

Ügylet 
célja 
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Kérelemmel érintett 
gazdasági társaság neve  Értéke Fejlesztés célja

Kormány 
az ügylethez/
fejlesztéshez 

hozzájárul 
(Igen, Nem, 
Részben)
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A Kormány 1895/2021. (XII. 13.) Korm. határozata
az Ártánd község külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

A Kormány a  termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11.  § (2)  bekezdésében és (3)  bekezdés 
c)  pontjában, valamint a  nemzetgazdaság működőképességének megőrzése céljából a  nyersanyag-ellátás 
veszélyhelyzet időszaka alatt történő megfelelő biztosítása érdekében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 
és kapcsolódó kormányrendeletek, valamint a  termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény egyes 
rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 78/2021. (II. 19.) Korm. rendelet 5.  § (2) és (3)  bekezdésében 
foglaltakra figyelemmel – az „Ártánd IV. – homok, átmeneti törmelékes nyersanyagok” védnevű bányatelken, illetve 
a  bányatelek esetleges megosztásával létrejövő valamennyi bányatelken fennálló bányászati jog hasznosítására 
irányuló beruházások megvalósítása céljából – beruházási célterületté nyilvánítja az Ártánd közigazgatási területén 
fekvő, az 1. mellékletben meghatározott földrészleteket, valamint az ezen földrészletekből a telekalakítási eljárásban 
hozott döntés véglegessé válását követően kialakított földrészleteket.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1895/2021. (XII. 13.) Korm. határozathoz

Az „Ártánd IV. – homok, átmeneti törmelékes nyersanyagok” védnevű bányatelken, illetve a bányatelek 
esetleges megosztásával létrejövő valamennyi bányatelken fennálló bányászati jog hasznosítására 
irányuló beruházásokkal érintett földrészletek

A B

 1. Település Helyrajzi szám

 2. Ártánd  külterület 04/2

 3. Ártánd  külterület 04/7

 4. Ártánd  külterület 04/8

 5. Ártánd  külterület 04/9

 6. Ártánd  külterület 05

 7. Ártánd  külterület 06

 8. Ártánd  külterület 07/4

9. Ártánd külterület 010/1

10. Ártánd külterület 010/2

11. Ártánd külterület 010/3

12. Ártánd külterület 010/4

13. Ártánd külterület 010/5

14. Ártánd külterület 010/6

15. Ártánd külterület 013/1

16. Ártánd külterület 013/2

17. Ártánd külterület 014/6

18. Ártánd külterület 014/9

19. Ártánd külterület 014/10

20. Ártánd külterület 014/11

21. Ártánd külterület 014/12

22. Ártánd külterület 014/13

23. Ártánd külterület 014/14
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24. Ártánd külterület 014/15

25. Ártánd külterület 014/16

26. Ártánd külterület 014/17

27. Ártánd külterület 014/18

28. Ártánd külterület 014/19

29. Ártánd külterület 014/20

30. Ártánd külterület 018/2

31. Ártánd külterület 018/3

32. Ártánd külterület 018/4

33. Ártánd külterület 018/5

34. Ártánd külterület 018/6

A Kormány 1896/2021. (XII. 13.) Korm. határozata
a Szentendre város közigazgatási területén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról

A Kormány a  termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11.  § (2) és (3)  bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja a  Szentendre város közigazgatási területén fekvő, az  ingatlan-
nyilvántartás szerinti Szentendre külterület 0603/5 helyrajzi számú földrészletet, valamint az  ezen földrészletből 
a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított földrészletet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1897/2021. (XII. 13.) Korm. határozata
a Ceva-Phylaxia Oltóanyagtermelő Zrt. magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési 
megállapodás megkötéséről

A Kormány felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, illetve az  általa kijelölt személyt, hogy gondoskodjon 
egyrészről a Magyarország Kormánya, másrészről a Ceva-Phylaxia Oltóanyagtermelő Zrt. (székhely: 1107 Budapest, 
Szállás utca 5.; cégjegyzékszám: 01-10-041652) között kötendő stratégiai együttműködési megállapodás Kormány 
nevében történő aláírásáról.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

  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.

A Kormány 1898/2021. (XII. 13.) Korm. határozata
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

 1.  A  Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat] 1. melléklet
1.1. 1. pontjában foglalt táblázat C:5d mezőjében az „1,533” szövegrész helyébe az „1,502” szöveg,
1.2. 4. pontjában foglalt táblázat

a) C:2 mezőjében a „6,31” szövegrész helyébe a „6,18” szöveg,
b) C:3 mezőjében az „1,00” szövegrész helyébe az „1,13” szöveg,

1.3. 5. pontjában foglalt táblázat
a) C:2 mezőjében az „1,588” szövegrész helyébe az „1,482” szöveg,
b) C:3 mezőjében az „1,889” szövegrész helyébe az „1,681” szöveg,
c) C:4 mezőjében a „14,228” szövegrész helyébe a „14,696” szöveg,
d) C:5 mezőjében a „9,035” szövegrész helyébe a „8,881” szöveg,

1.4. 9. pontjában foglalt táblázat
a) C:2 mezőjében a „0,29” szövegrész helyébe a „0,32” szöveg,
b) C:5c mezőjében a „8,55” szövegrész helyébe a „8,24” szöveg,
c) C:5d mezőjében a „18,96” szövegrész helyébe a „18,69” szöveg

lép.
 2.  Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat

a) D:3 mezőjében a „0,22” szövegrész helyébe a „0,21” szöveg,
b) D:6 mezőjében a „0,42” szövegrész helyébe a „0,60” szöveg,
c) D:8 mezőjében a „0,20” szövegrész helyébe a „0,23” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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