
 MAGYAR KÖZLÖNY 244. szám

 M A G YA R O R S Z Á G  H I VATA L O S  L A PJ A
 2021. december 28., kedd

 Tartalomjegyzék

813/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről 
szóló 2021. évi CXXX. törvény, valamint a minimálbér és a garantált 
bérminimum 2022. évi emelésével összefüggésben szükséges 
adóintézkedésekről, valamint egyes más intézkedésekről szóló 2021. évi 
CXXXI. törvény hatálybalépésére tekintettel egyes veszélyhelyzeti 
kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről 12513

814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet A Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel 
összefüggő eltérő szabályairól 12514

815/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi 
XCIX. törvény hatálybalépésére tekintettel egyes törvények eltérő 
alkalmazásáról szóló 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet módosításáról 12516

816/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet A veszélyhelyzetre tekintettel a távhőszolgáltatás versenyképesebbé 
tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény szabályaitól való eltérésről 12517

817/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet idején a villamos energiáról szóló törvény szerinti 
egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról 12518

818/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának 
enyhítése érdekében szükséges helyi gazdasági intézkedésről 12518

819/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati 
elismerésével kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 664/2021. (XII. 1.) 
Korm. rendelet módosításáról 12519

820/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi 
dolgozókat megillető illetményen felül járó díjakkal összefüggő egyes 
kormányrendeletek módosításáról 12520

821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet A bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából 
előállított tüzelőanyagok fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról 12521

822/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet A vízkészletjárulék fizetésének átmeneti szabályairól 12558

823/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet Az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, 
valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX. 14.) 
Korm. rendelet módosításáról 12558

824/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet Egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek jogharmonizációs célú 
módosításáról 12569

825/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet Egyes bányászati tárgyú kormányrendeletek módosításáról 12572

826/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 
405/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról 12633



12512 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 244. szám 

 Tartalomjegyzék

827/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. 
rendelet és egyes vagyongazdálkodást érintő kormányrendeletek 
módosításáról 12634

828/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról 12652

829/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet A BSL3 és BSL4 minősítésű Nemzeti Biztonsági Laboratórium 
komplexum megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá  
nyilvánításáról 12652

22/2021. (XII. 28.) SZTFH rendelet A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó 
nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségről, valamint 
a dohánygyártmányok árbejelentésének és árközzétételének részletes 
szabályairól 12656

60/2021. (XII. 28.) EMMI rendelet Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 
minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet módosításáról 12662

61/2021. (XII. 28.) EMMI rendelet A minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról 
szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet módosításáról 12662

18/2021. (XII. 28.) PM rendelet Az adózási szempontból nem együttműködő államok listájának 
közzétételéről szóló 19/2020. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról 12663

19/2021. (XII. 28.) PM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 
9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek a támogatási célok és uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatási szabályok miatti módosításáról 12664

20/2021. (XII. 28.) PM rendelet A költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál 
belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező 
szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek 
és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező 
továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet módosításáról 12673

1998/2021. (XII. 28.) Korm. határozat Az Örmény Köztársaság részére történő COVID–19 vakcina adományozásáról 12674

1999/2021. (XII. 28.) Korm. határozat Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek 
illetményen felül járó díjazása érdekében az Egészségbiztosítási Alap 
Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Célelőirányzatok jogcím 
2022. évi előirányzatának megemeléséről 12674

2000/2021. (XII. 28.) Korm. határozat A Magyar Falu Programhoz kapcsolódó közösségi csűr kialakításának 
II. üteméhez szükséges forrás biztosításáról 12676



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 244. szám 12513

III. Kormányrendeletek

A Kormány 813/2021. (XII. 28.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény, 
valamint a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi emelésével összefüggésben szükséges 
adóintézkedésekről, valamint egyes más intézkedésekről szóló 2021. évi CXXXI. törvény hatálybalépésére 
tekintettel egyes veszélyhelyzeti kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről

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

1. §  Hatályát veszti
a) a veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról 

szóló 500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet,
b) a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó 

intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet,
c) a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 

637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet,
d) a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes 

intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet,
e) a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes 

intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti intézkedés uniós jogi állami támogatási 
szabályokkal való összeegyeztethetőségéről szóló 640/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet,

f ) a veszélyhelyzet ideje alatt az  államháztartásra vonatkozó szabályoktól eltérő rendelkezésekről szóló 
643/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet,

g) a veszélyhelyzet ideje alatt egy részszakma megszerzésére irányuló eltérő szabályokról szóló 309/2021. (VI. 7.) 
Korm. rendelet,

h) a hulladékgazdálkodási megfelelőségi véleményezési eljárásnak a veszélyhelyzet időszakában alkalmazandó 
egyes szabályairól szóló 418/2021. (VII. 14.) Korm. rendelet,

i) az országos népszavazás megrendezhetőségéről szóló 438/2021. (VII. 21.) Korm. rendelet,
j) a veszélyhelyzetre tekintettel, a  nemzetgazdaság stabilitásának fenntartása érdekében 

a személyijövedelemadó-bevallási tervezet összeállításához és a hatékony ellenőrzéshez szükséges adatokról 
szóló 470/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet,

k) a hiteltörlesztési moratóriumhoz kapcsolódó egyes szerződések elszámolási szabályairól szóló 
537/2021. (IX. 15.) Korm. rendelet,

l) a veszélyhelyzetre tekintettel a  gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítéséről szóló 
560/2021. (IX. 30.) Korm. rendelet,

m) az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő 
alkalmazásáról szóló 624/2021. (XI. 11.) Korm. rendelet,

n) az üzemanyagok hatósági áras forgalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 626/2021. (XI. 13.) 
Korm. rendelet,

o) a bűnügyi vagyoni igényekkel összefüggő egyes eljárások, valamint a  vagyonrendezési eljárás eltérő 
szabályairól szóló 640/2021. (XI. 25.) Korm. rendelet,

p) a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésére 
tekintettel egyes törvények eltérő alkalmazásáról szóló 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 5. alcíme.
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2. §  Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelete
a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól

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 47. § (1) bekezdésére és 51/A. §-ára,
a 10.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a  veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi 
XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.), az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), 
a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, a szociális hozzájárulási 
adóról szóló 2018. évi LII. törvény rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2. §  A Kvtv. 5. § (2) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az állami vagyonról szóló 2007. évi 
CVI. törvény 39. § (1) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2022. évben 5000,0 millió 
forint lehet.

3. §  A Kvtv. 5. § (6) bekezdésétől eltérően a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében álló, a honvédelemért felelős 
miniszter döntése alapján honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított hadfelszerelések, haditechnikai eszközök 
és szakanyagok értékesítéséből származó, 2022. évben pénzforgalmilag teljesülő bevételt a  XIII. Honvédelmi 
Minisztérium fejezet, 2. Magyar Honvédség cím bevételeként kell elszámolni. E  bevétel a  2022. évben a  Magyar 
Honvédség technikai modernizációjára, a technikai eszközök fenntartására és javítására, képesség- és hadfelszerelés 
fejlesztésre, az  értékesítési eljárások során felmerült kiadások fedezetére, valamint a  honvédelmi szervezeteknél 
keletkezett hulladékok kezelésének, ártalmatlanításának kiadásainak fedezetére használható fel. E bevétel együttes 
összege 3000,0 millió forintot meg nem haladó részének felhasználásáról a honvédelemért felelős miniszter dönt, 
a bevétel együttes összege 3000,0 millió forint feletti részének felhasználását az államháztartásért felelős miniszter 
engedélyezheti a honvédelemért felelős miniszter javaslata alapján.

4. § (1) A  Kvtv. 9.  §-ában foglaltakat azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  Kormány a  központi költségvetési szervek, 
az  államháztartás központi alrendszerébe sorolt köztestületek és a  köztestület által irányított köztestületi 
költségvetési szervek intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatok munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó előirányzatain a szociális hozzájárulási adó 2022. évi csökkentéséből származó megtakarításának 
befizetési, illetve átcsoportosítási kötelezettségét rendeli el.

 (2) E  § alkalmazásában a  szociális hozzájárulási adó 2022. évi csökkentéséből származó megtakarítás összegén 
a  központi költségvetési szerveknek, az  államháztartás központi alrendszerébe sorolt köztestületeknek és 
a köztestület által irányított köztestületi költségvetési szerveknek az intézményi és a fejezeti kezelésű előirányzatain 
a  2022. évi elemi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett személyi juttatáshoz kapcsolódó szociális 
hozzájárulási adónak a (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatásban közölt, az államháztartásért felelős miniszter által 
elfogadott összeget kell érteni.
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 (3) A  fejezetet irányító szerv – költségvetési szervenkénti és fejezeti kezelésű előirányzatonkénti bontásban, 
az  államháztartásért felelős miniszter által kért formában – 2022. február 15-ig tájékoztatja az  államháztartásért 
felelős minisztert a megtakarítás összegéről.

 (4) A  megtakarítás összegét a  nem a  Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 
2022. március 10-ig kötelesek befizetni a Magyar Államkincstár „Szociális hozzájárulási adó csökkentéséből származó 
megtakarítás” megnevezésű, 10032000-01033986-00000000 számú számlájára.

 (5) A megtakarítás összegét a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi költségvetési szervek további 
intézkedésig nem használhatják fel, illetve – a feladatátadás esetét kivéve – nem csoportosíthatják át.

 (6) A  feladatok intézmények közötti átadás-átvétele esetén a  befizetési kötelezettséggel érintett megtakarítást 
az átadás-átvételi dokumentumban nevesítve szerepeltetni kell.

5. § (1) A Kvtv. VI. Fejezetében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 
által vállalt, az  alapul szolgáló pénzügyi kötelezettség 80%-át meg nem haladó mértékű kezesség mögött 
– jogszabályban meghatározott feltételek mellett – a  (2)–(6)  bekezdés szerint az  állam visszavonhatatlan 
viszontgaranciája áll fenn.

 (2) Az állami viszontgarancia mértéke a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. által – befektetési és beruházási célú 
finanszírozáshoz kapcsolódóan – vállalt kezesség érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettség
a) hitel- és kölcsönügyletekhez kapcsolódó kezességvállalás esetében 85%-a,
b) kötvényügyletekhez kapcsolódó kezességvállalás esetében 100%-a.

 (3) A Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a (2) bekezdés szerinti viszontgaranciával vállalkozások legfeljebb 25 év 
lejáratú hitel-, kölcsönszerződésből, továbbá az  általuk kibocsátott, legfeljebb 25 év lejáratú kötvényekből eredő 
kötelezettségéért vállalhat kezességet.

 (4) A  Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a  (2)  bekezdés szerinti viszontgaranciával alternatív befektetési alapok 
által kibocsátott, legfeljebb 25 év lejáratú kötvényekből eredő kötelezettségéért vállalhat kezességet.

 (5) A kezesi szerződés jogosultja lehet
a) pénzügyi intézmény vagy
b) kötvénytulajdonos.

 (6) A  Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. által állami viszontgarancia mellett vállalt kezesség állománya 
2022. december 31-én nem haladhatja meg a 3 000 000,0 millió forintot.

6. §  A Kvtv. 68.  § (4)  bekezdésétől eltérően a  2022. évben a  szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti 
szakirányú oktatás valamint duális képzés és gyakorlatigényes alapképzési szak esetében a kötelezettség-csökkentő 
tétel kiszámításához tartozó
a) önköltség összege 1 200 000 forint/fő/év,
b) alapnormatíva összege 650 000 forint/fő/év.

7. §  A Kvtv. 73.  §-ától eltérően a  mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 13.  § (5)  bekezdésében meghatározott 
gyártási költségvetési értékhatár a  2022. évben magyar filmalkotás esetén 370,6 millió forint, magyar részvételű 
koprodukciós filmalkotás esetén 640,9 millió forint.

8. § (1) Az Áht. 33. §-ában meghatározottaktól eltérően az Országos Atomenergia Hivatal Kvtv.-ben meghatározottól eltérő 
címrendi besorolásához szükséges előirányzatok létrehozására az államháztartásért felelős miniszter jogosult.

 (2) Az Áht. 29. § (1) bekezdésében meghatározott egyedi határozatot a Kormánynak a 2021. évben nem kell kiadnia.
 (3) A  Kvtv. 1 melléklet XLVII. Gazdaság-Újraindítási Alap fejezet, 1. cím, 1. alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok 

jogcímcsoport előirányzat terhére előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül az  eredeti előirányzaton felül 
kiadás teljesíthető a Kormány jóváhagyásával az energiahordozók áremelkedéséből fakadó kedvezőtlen gazdasági 
következmények megelőzése és csökkentése, valamint az  állami vagyon gyarapodása céljából, amennyiben 
e túllépéssel is teljesül az államadósság-mutató csökkenése a 2022. évben.

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. december 31-én lép hatályba.
 (2) Az 1–7. §, a 8. § (1) és (3) bekezdése 2022. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 10. § 2022. január 14-én lép hatályba.
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10. § (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 815/2021. (XII. 28.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésére 
tekintettel egyes törvények eltérő alkalmazásáról szóló 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

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

1. §  A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésére tekintettel 
egyes törvények eltérő alkalmazásáról szóló 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet, valamint a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet ideje alatt esedékes felülvizsgálatra hivatkozással a  megváltozott munkaképességű személyek 
ellátása 2022. május 31-ig nem szüntethető meg.”

2. §  Az R. a következő 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A.  § (1) Az  Átmeneti törvény 96.  § (1)  bekezdésétől eltérően a  478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet, valamint a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (e § alkalmazásában 
a továbbiakban együtt: veszélyhelyzet) ideje alatt esedékessé vált felülvizsgálatot a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 
szerinti veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő negyedik hónap utolsó napjáig kell megindítani. 
A  veszélyhelyzet ideje alatt esedékes felülvizsgálatra hivatkozva ellátásra való jogosultság legkorábban 
a  27/2021.  (I.  29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő második hónap utolsó napjával 
szüntethető meg.
(2) Az Átmeneti törvény 96. § (3) bekezdésétől eltérően a 2020. november 4-e és a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 
szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. nap között lejáró jogosultság és hatály a  27/2021.  (I.  29.) 
Korm.  rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap utolsó napjáig 
hosszabbodik meg.
(3) Az Átmeneti törvény 96. § (4) bekezdésétől eltérően a 2020. november 4-e és a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 
szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. nap között lejáró közgyógyellátásra való jogosultság, illetve 
közgyógyellátási igazolvány érvényessége a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését 
követő 90. napig hosszabbodik meg.
(4) Az  Átmeneti törvény 96.  § (5)  bekezdésétől eltérően a  jogosultságot a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő negyedik hónap utolsó napjáig kell felülvizsgálni.
(5) Az  Átmeneti törvény 97.  § (1)  bekezdésétől eltérően a  veszélyhelyzet ideje alatt lejáró rehabilitációs ellátás 
a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap utolsó 
napján szűnik meg.
(6) Az  Átmeneti törvény 98.  §-ától eltérően, valamint a  3.  § (2)  bekezdésében foglalt kivétellel az  ellátás, 
a  kedvezmény, a  mentesség és a  foglalkoztatás a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet 
megszűnését követő második hónap utolsó napjáig nem szüntethető meg.”

3. §  Az R. a következő 13. §-sal egészül ki:
„13.  § E  rendeletnek a  veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 
hatálybalépésére tekintettel egyes törvények eltérő alkalmazásáról szóló 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 
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módosításáról szóló 815/2021. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit az  Átmeneti törvény 
hatálybalépésekor folyamatban lévő és az  Átmeneti törvény hatálybalépését követően indult eljárásokban is 
alkalmazni kell.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 816/2021. (XII. 28.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzetre tekintettel a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló  
2008. évi LXVII. törvény szabályaitól való eltérésről

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 4.  § 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  távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény (a  továbbiakban: Távhő törvény) 
alanya az adóalapját az ezen rendeletben foglalt eltérő rendelkezések figyelembevételével állapítja meg.

 (2) A  Távhő törvény 6.  § (11)  bekezdésétől eltérően a  több engedéllyel rendelkező, illetve a  jövedelemadó-köteles 
tevékenységen kívüli tevékenységet végző adóalanynál az adóalap a Távhő törvény 6. § (1)–(9) bekezdése alapján 
meghatározott összegnek az  arányos része. Az  arányt a  jövedelemadó-köteles tevékenységek beszámolóban 
kimutatott vagy a  könyvviteli zárlat alapján megállapított árbevételének az  adóalany összes árbevételének 
százalékában (két tizedesjegyre) számítva kell meghatározni.

 (3) Az  a  kőolajterméket értékesítő kereskedő, amely általa külföldről beszerzett kőolajterméket értékesít, a  vásárolt 
kőolajtermék értékesítésének árbevételét a  Távhő törvény 6.  § (11)  bekezdése alkalmazásában olyan arányban 
osztja meg a belföldről és a külföldről beszerzett kőolajtermék értékesítéséből származó árbevételre, amilyen arányt 
az  éves beszámolóban kimutatott vagy a  könyvviteli zárlat alapján megállapított eladott áruk beszerzési értékén 
belül a belföldről és a külföldről beszerzett kőolajtermékek értéke képvisel.

 (4) A  Távhő törvény 10.  § 1.  pont 1.2.  alpontjától eltérően a  Távhő törvény alkalmazásában energiaellátónak 
minősül a  kőolajtermék-előállító, a  kőolajtermékkel a  kereskedelemről szóló törvény szerinti nagykereskedelmi 
tevékenységet végző kereskedő és az  a  kőolajterméket értékesítő kereskedő, amely az  általa külföldről beszerzett 
kőolajterméket értékesíti.

2. §  Az 1.  § vonatkozásában a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32.  §-át nem kell 
alkalmazni.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 4. § 2022. január 15-én lép hatályba.

4. § (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
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A Kormány 817/2021. (XII. 28.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet idején a villamos energiáról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltatásra jogosultak 
körének meghatározásáról

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

1. §  A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 50. § (4) bekezdésétől eltérően központi 
költségvetési szerv és közfeladatot ellátó intézménye nem jogosult
a) az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó árképzési szabályoknak megfelelő áron az egyetemes szolgáltatóval 

villamosenergia-vásárlási szerződést kötni, valamint
b) a végső menedékes jogintézmény keretében biztosított ellátásra.

2. §  2022. február 1. napjával megszűnik az  összes központi költségvetési szerv és közfeladatot ellátó intézménye 
mint felhasználók és az  egyetemes szolgáltató között fennálló, az  egyetemes szolgáltatásra vonatkozó árképzési 
szabályoknak megfelelő áron kötött villamosenergia-vásárlási szerződés.

3. §  A 2.  § szerinti felhasználók esetében a  Vet. 3.  § 22.  pontja szerinti hálózati engedélyes villamosenergia-vásárlási 
szerződés hiánya miatt a hálózathasználatot közcélú hálózaton történő beavatkozással nem szüntetheti meg.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 818/2021. (XII. 28.) Korm. rendelete
a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi 
gazdasági intézkedésről

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  veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Átmeneti 
törvény) 147.  § (2)  bekezdését nem kell alkalmazni az  Átmeneti törvény 147.  § (1)  bekezdése szerinti szervezet 
által fenntartott, a  szolgáltatói nyilvántartásba 2020. december 17-ét követően bejegyzett, bölcsődei ellátást 
nyújtó intézmény vagy szolgáltató által biztosított ellátásért – ideértve a  gondozásért, étkezésért, intézményi 
gyermekétkeztetésért – fizetett térítési díj tekintetében.
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 (2) Az Átmeneti törvény 147. § (2) bekezdését nem kell alkalmazni az Átmeneti törvény 147. § (1) bekezdése szerinti 
szervezet által fenntartott, 2020. december 17-ét követően nyilvántartásba vett óvodában a gyermekétkeztetésért 
fizetendő térítési díj tekintetében.

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 819/2021. (XII. 28.) Korm. rendelete
az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati elismerésével kapcsolatos egyes 
intézkedésekről szóló 664/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

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

1. §  Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati elismerésével kapcsolatos egyes intézkedésekről 
szóló 664/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § (1) Az  egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a  továbbiakban: Eszjtv.) 9.  §-a 
alkalmazásában egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni az  Eszjtv. 8.  § (9)  bekezdés 
a)–l)  pontja, valamint az  Eszjtv. 8.  § (9a)  bekezdés c) és e)  pontja szerinti jogviszonyban eltöltött időtartamot, 
függetlenül attól, hogy az adott jogviszony az Eszjtv. hatálybalépése előtt vagy azt követően jött létre.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában az Eszjtv. hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatónak minősülnek az alábbi 
szolgáltatók is:
a) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti felsőoktatási intézmény részeként működő klinikai 
központ,
b) az egyházi jogi személy fenntartásában vagy tulajdonában álló egészségügyi szolgáltató az ezen egészségügyi 
szolgáltatónál foglalkoztatott egészségügyi dolgozó vonatkozásában,
c) a többségi vagy kizárólagos állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság.”

2. §  Az R. a következő 6. §-sal egészül ki:
„6.  § (1) Az  egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati elismerésével kapcsolatos egyes 
intézkedésekről szóló 664/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 819/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Módr.) nem érinti a Módr. hatálybalépése előtt kifizetett szolgálati elismerést.
(2) E  rendeletnek a  Módr. által megállapított 1.  §-át 2022. január 1-jétől kell alkalmazni a  szolgálati elismerés 
Eszjtv. 9. § (2) bekezdése szerinti soron következő fokozatainak megállapításához szükséges szolgálati idő számítása 
során azzal, hogy az  egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személynek az  e  rendelet 2021. december  31-én 
hatályos 1.  §-a alapján megállapított szolgálati idejét szolgálati elismerésre jogosító szolgálati időként 
2022. január 1-jét követően is figyelembe kell venni.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 820/2021. (XII. 28.) Korm. rendelete
az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi dolgozókat megillető illetményen felül járó 
díjakkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003.  évi LXXXIV.  törvény 28.  § (3)  bekezdés b)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 2.  alcím tekintetében az  egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020.  évi C.  törvény 17.  § (1)  bekezdés f )  pontjában és 
az  egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003.  évi LXXXIV.  törvény 28.  § (3)  bekezdés b)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, 
valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló  
256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint 
az  ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet] 3. §-a a következő (1b) és (1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Az  Eszjtv. hatálya alá tartozó fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott, 
Eszjtv. 8. § (3) bekezdése szerinti egészségügyi dolgozókra tekintettel az ügyelet, készenlét, önként vállalt túlmunka 
és műszakpótlék biztosításához járó támogatás összege nem haladhatja meg az  országos kórház-főigazgató által 
megállapított összeget.
(1c) Az  Eszjtv. hatálya alá tartozó fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott 
egészségügyi szakdolgozókra tekintettel a  sürgősségi betegellátási műszakpótlék biztosításához járó támogatás 
összege nem haladhatja meg az országos kórház-főigazgató által megállapított összeget.”

2. §  A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 3.  § (1a)  bekezdésében az  „összege” szövegrész helyébe az  „összege 
– az (1b) bekezdésben foglalt kivétellel –” szöveg lép.

2. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló  
528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

3. §  Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020.  évi C.  törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) 
Korm. rendelet [a továbbiakban: 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet] a következő 16/A. §-sal egészül ki:
„16/A. § (1) Az Eszjtv. hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltató az egészségügyi ügyelet szervezésénél az adott 
hónapban, vagy munkaidőkeret alkalmazása esetén a  munkaidő-beosztás szerinti időszak havi átlagában 
az  egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyt elsődlegesen az  egészségügyi tevékenység végzésének 
egyes kérdéseiről szóló 2003.  évi LXXXIV.  törvény (a  továbbiakban: Eütev.) 12/D.  § (2) vagy (3)  bekezdése szerinti 
keret terhére osztja be.
(2) Önként vállalt többletmunka keretében egészségügyi ügyeletre az  egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló 
személy csak az  (1)  bekezdés szerinti keret kimerítését követően osztható be, de az  Eütev. 12/D.  § (2)  bekezdése 
alapján történő beosztás lehetőségével a munkáltató nem köteles élni.”

4. §  Az 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 26. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  országos kórház-főigazgató minden  év szeptember 30-ig felülvizsgálja azon illetményen felül járó díjak 
feltételeit és mértékét, amelyekre tekintettel az  egészségügyi szolgáltató bértámogatásra jogosult, és szükség 
szerint a Kormány által az Országos Kórházi Főigazgatóság irányítására kijelölt miniszter jóváhagyásával módosítja 
az illetményen felül járó díjak mértékét.”

5. §  Az 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdésében a „helyettesítési díj” szövegrész helyébe a „helyettesítési 
díj és a sürgősségi betegellátási műszakpótlék” szöveg lép.
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3. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelete
a bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok 
fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról

A Kormány a  megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a  közlekedésben felhasznált energia 
üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 13.  § (1)  bekezdés a)–e), g), h)–k) és 
m)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában
1.  alapértelmezett érték: a  jellemző értékből előre meghatározott tényezők alkalmazásával származtatott, 

rendeletben meghatározott érték, amely az e rendeletben megállapított feltételek mellett a tényleges érték 
helyett alkalmazható;

2.  alapértelmezett terület: a  megújuló energia előállítására szolgáló biomassza fenntartható termelésére 
vonatkozó egyes szabályokról szóló miniszteri rendelet szerinti érzékenynek nem minősülő terület;

3.  bérfeldolgozás: a  mezőgazdasági igazgatási szerv által vezetett, a  bioüzemanyagok, folyékony 
bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok, a  megújuló energia közlekedési célú 
felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának 
csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Büat.) 8/A. § (1) bekezdése szerinti BIONYOM 
nyilvántartásban szereplő biomassza-feldolgozó által más természetes személy vagy gazdálkodó szervezet 
tulajdonában álló biomassza, köztes termék, bioüzemanyag, folyékony bio-energiahordozó és biomasszából 
előállított tüzelőanyag – fizikai vagy kémiai eljárás útján – köztes termékké, bioüzemanyaggá vagy folyékony 
bio-energiahordozóvá vagy biomasszából előállított tüzelőanyaggá történő feldolgozása;

4.  biomassza-feldolgozó: az  a  természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki/amely biomasszát, 
köztes terméket, bioüzemanyagot vagy biomasszából előállított tüzelőanyagot fizikai vagy kémiai 
eljárással köztes termékké, bioüzemanyaggá vagy folyékony bio-energiahordozóvá vagy biomasszából 
előállított tüzelőanyaggá feldolgoz azzal a  kitétellel, hogy a  jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 
(a továbbiakban: Jöt.) szerinti teljes és részleges denaturálási eljárás nem minősül ilyen tevékenységnek;

5.  biomassza igazolás: a  biomassza-termelő által megtermelt vagy általa térítésmentesen begyűjtött, illetve 
tevékenységéből származó vagy tevékenysége során keletkező termesztett és nem termesztett biomasszára 
– a  biomassza-termelő által kiállított –, a  biomassza fenntarthatósági és üvegházhatású gázkibocsátás-
megtakarítási követelményeknek való megfelelésre vonatkozó nyilatkozat;

6.  biomassza-kereskedő: aki biomasszát, köztes terméket, bioüzemanyagot, folyékony bio-energiahordozót 
vagy biomasszából előállított tüzelőanyagot átalakítás nélküli vagy bérfeldolgozással történő átalakíttatást 
követően továbbértékesítés céljából átvesz;

7.  biomassza-termelő: a  biomasszát előállító természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, valamint az, aki 
továbbértékesítés céljából biomasszát térítésmentesen összegyűjt;

8.  BIONYOM nyilvántartás: a  mezőgazdasági igazgatási szerv által vezetett, Magyarország területén 
termelt, előállított, begyűjtött, feldolgozott, felhasznált, forgalmazott és Magyarországra importált, vagy 
Magyarországról exportált termesztett és nem termesztett biomassza, köztes termék, bioüzemanyag, 
folyékony bio-energiahordozó, valamint a  termesztett és nem termesztett biomasszából előállított 
tüzelőanyag nyomon követésére szolgáló elektronikus hatósági nyilvántartás;
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9.  BIONYOM ügyfél: a  bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók, valamint a  termesztett és nem 
termesztett biomasszából előállított tüzelőanyagok – Büat. 8/A.  § (1)  bekezdése szerinti – nyomon 
követhetőségi nyilvántartásból (a továbbiakban: BIONYOM nyilvántartás) nyilvántartási számmal rendelkező 
biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó és üzemanyag-forgalmazó;

10.  bioüzemanyagnak minősülő termék: az  1.  melléklet 1–32.  pontjában felsorolt üzemanyagok azzal, hogy 
megújuló forrásokból előállított etanolnak az  Európai Gazdasági Térségben termelt vagy előállított 
biomasszából előállított etanol minősül;

11.  bioetanol: megújuló forrásokból előállított etanol;
12.  biogáz: gáznemű, bioüzemanyagként felhasználható üzem-, tüzelő- vagy fűtőanyag, melyet biomasszából 

vagy hulladékok (ideértve a  szennyvíztisztító telepeken belül keletkező szennyvíziszapot is) biológiailag 
lebomló részéből állítanak elő, amelyből tisztítás útján földgázminőség érhető el, továbbá a fagáz;

13.  BÜHG nyilvántartás: a  biomassza-kereskedőre, a  biomassza-feldolgozóra, az  üzemanyag-forgalmazóra, 
valamint a fenntarthatóság igazolására és az ÜHG értékeire vonatkozó adatokat tartalmazó nyilvántartás;

14.  élelmiszer- és takarmánynövények: mezőgazdasági területen elsődleges terményként termesztett magas 
keményítőtartalmú haszonnövények, cukor- vagy olajnövények, kivéve a maradványanyagokat, a hulladékot 
és a  lignocellulóz-tartalmú anyagokat, valamint a  köztes kultúrákat, így különösen a  másodvetésű 
növényeket és a  takarónövényzetet, feltéve, hogy ezen köztes kultúrák termesztése nem igényel további 
földterületet;

15.  energiatartalom: az üzemanyag és a bioüzemanyag egységnyi térfogatából, vagy tömegéből az 1. melléklet 
szerint számított fűtőérték, mértékegysége MJ/l vagy MJ/kg;

16.  érzékeny terület: a  megújuló energia előállítására szolgáló biomassza fenntartható termelésére vonatkozó 
egyes szabályokról szóló miniszteri rendelet szerinti érzékenynek minősülő terület;

17.  EUTR nyilvántartás: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott, 
az erdészeti hatóság által a faanyag kereskedelmi lánc felügyelete érdekében vezetett hatósági nyilvántartás;

18.  fenntarthatósági bizonyítvány: a  kérelmező által benyújtott fenntarthatósági nyilatkozatban és az  annak 
mellékletét képező egyéb dokumentumokban, továbbá a  Büat. 11.  § (1)  bekezdése szerinti hatóságok, 
vagy szervek által kezelt adatbázisokban elérhető adatokról kiállított hatósági bizonyítvány a termesztett és 
nem termesztett biomassza, a  köztes termék, a  bioüzemanyag, a  folyékony bio-energiahordozó, valamint 
a  termesztett és nem termesztett biomasszából előállított tüzelőanyag fenntarthatósági követelményeknek 
való megfeleléséről és nyomon követhetőségéről;

19.  fenntarthatósági igazolás: a  biomassza-kereskedő, a  biomassza-feldolgozó, az üzemanyag-forgalmazó vagy 
a  biomassza-energiatermelő által kiállított nyilatkozat, a  biomassza, a  köztes termék, a  bioüzemanyag, 
a  folyékony bio-energiahordozó és a  biomasszából előállított tüzelőanyag fenntarthatósági és 
üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítási követelményeknek való megfelelőségéről;

20.  fenntarthatósági nyilatkozat: a  biomassza igazolás, a  fenntarthatósági igazolás, a  fenntarthatósági 
bizonyítvány, a  szállítójegy, az  (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 29–31.  cikkének 
átültetését szolgáló más tagállami jogszabály szerint kiállított dokumentum, az  (EU) 2018/2001 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikk (4) bekezdése alapján hozott bizottsági határozattal elismert önkéntes 
nemzeti vagy nemzetközi rendszer előírásaival összhangban kiállított dokumentum és az  (EU) 2018/2001 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikk (4) bekezdése szerint az Európai Bizottság részéről harmadik 
országgal kötött nemzetközi megállapodással összhangban kiállított dokumentum;

21.  gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet;
22.  jellemző érték: az  üvegházhatású gázok jellemző kibocsátásának becsült elkerülési értéke egy adott 

bioüzemanyag-előállítási mód esetében;
23.  kibocsátási érték: biomassza, köztes termék, bioüzemanyag vagy folyékony bio-energiahordozó 

vagy biomasszából előállított tüzelőanyag előállítása, tárolása, szállítása során keletkező, szén-dioxid 
egyenértékben kifejezett energiatartalomra vagy tömegre vetített fajlagos üvegházhatású gázkibocsátás;

24.  kibocsátási komponens: a  biomassza, a  köztes termék, a  bioüzemanyag, a  folyékony bio-energiahordozó 
vagy biomasszából előállított tüzelőanyag előállítása során keletkező, a  bioüzemanyagok, folyékony 
bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntarthatósági követelményeknek való 
megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású-gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól szóló 
jogszabály szerint meghatározott üvegházhatású gázkibocsátási forrás;

25.  kiskereskedelmi üzemanyag-forgalmazó: az  a  gazdálkodó szervezet, amely üzemanyagot üzemanyagtöltő-
állomáson fogyasztónak kiszolgál;
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26.  nem termesztett biomassza: a  hulladék és feldolgozási maradvány (kivéve a  faipari maradvány), valamint 
az állattenyésztésből származó maradványanyagok biológiailag lebontható része;

27.  regionális átlagérték: a  bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított 
tüzelőanyagok fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású-
gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott NUTS  2 
szintű régiókban jellemző, az  egyes bioüzemanyag fajtákra vagy folyékony bio-energiahordozóra vagy 
biomasszából előállított tüzelőanyagra vonatkozó kibocsátási átlagértékek, a végtermék végső fogyasztóhoz 
történő átadásáig keletkező kibocsátásra, vagy az  alapanyag megtermelése során keletkező kibocsátásra 
vonatkoztatva;

28.  regisztrációs szám: a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvény szerinti regisztrációs szám vagy 
az adóraktári, bejegyzett kereskedői, eseti bejegyzett kereskedői vagy jövedéki engedély száma;

29.  széntartalom újrahasznosításával nyert üzemanyag: meg nem újuló eredetű, a  hulladékról szóló 2012.  évi 
CLXXXV.  törvény 7.  §-ával összhangban történő hasznosításra nem alkalmas folyékony vagy szilárd 
hulladékáramokból, vagy meg nem újuló eredetű, ipari létesítmények gyártási folyamatainak elkerülhetetlen, 
nem szándékos következményeként kibocsátott hulladék-technológiai gázokból és égéstermékekből 
előállított folyékony és gáznemű üzemanyagok;

30.  termesztett biomassza: a  mezőgazdasággal kapcsolatos tevékenység keretében a  termőföld védelméről 
szóló törvény szerinti termőföldön vagy mező művelés alatt álló belterületi földön előállított biomassza, és 
a növénytermesztésből származó mezőgazdasági maradványok, kivéve a fásszárú biomassza;

31.  tényleges érték: az  üvegházhatású gázok kibocsátásának egy adott bioüzemanyag-, folyékony 
bio-energiahordozó- vagy biomasszából előállított tüzelőanyag előállítási folyamat egyes vagy összes 
lépéséből eredő elkerülése, amelyet a  bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából 
előállított tüzelőüzemanyagok fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos 
üvegházhatású-gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól szóló miniszteri rendeletben 
meghatározott módszerrel kell kiszámítani.

2. § (1) Az 1. §-ban nem szereplő fogalmakat a Büat.-ban, valamint a Jöt.-ben meghatározottak szerint kell értelmezni.
 (2) E rendelet alkalmazásában az E85 bioüzemanyagnak minősül.

2. A bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és a biomasszából előállított tüzelőanyagok 
fenntartható módon történő előállításával elért üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítás 
követelményei

3. § (1) A  bioüzemanyagok, a  folyékony bio-energiahordozók és a  biomasszából előállított tüzelőanyagok akkor 
vehetők figyelembe az  (EU) 2018/2001 parlamenti és tanácsi irányelv 29. cikk 1. albekezdés a), b) és c) pontjaiban 
meghatározott célok tekintetében, ha az ezek alapanyagaként felhasznált biomassza igazoltan fenntarthatóan kerül 
megtermelésre vagy előállításra, és
a) a 2015. október 5-én vagy annál korábban üzembe helyezett létesítmények esetében a  bioüzemanyagok, 

a  közlekedési ágazatban használt biogáz és folyékony bio-energiahordozók használatával elért 
üvegházhatású gázkibocsátás (a továbbiakban: ÜHG) elkerülés mértéke esetében legalább 50%;

b) a 2015. október 6. és 2020. december 31. között üzembe helyezett létesítményekben előállított 
bioüzemanyagok, a  közlekedési ágazatban használt biogáz és a  folyékony bio-energiahordozók esetében 
legalább 60% az ÜHG elkerülés mértéke;

c) a 2021. január 1-jét követően üzembe helyezett létesítményekben előállított bioüzemanyagok, a közlekedési 
ágazatban használt biogáz és folyékony bio-energiahordozók esetében legalább 65% az  ÜHG elkerülés 
mértéke;

d) a 2021. január 1. és 2025. december 31. között üzembe helyezett létesítményekben biomasszából előállított 
tüzelőanyagokból előállított villamos energia, fűtő- és hűtőenergia esetében legalább 70% az ÜHG elkerülés 
mértéke;

e) a 2026. január 1-jét követően üzembe helyezett létesítményekben biomasszából előállított tüzelőanyagokból 
előállított villamos energia, fűtő- és hűtőenergia esetében 80% az ÜHG elkerülés mértéke.
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 (2) Az  üvegházhatású gázok kibocsátásában a  nem biológiai eredetű, megújuló energiaforrásokból származó, 
folyékony vagy gáznemű, közlekedési célú üzemanyagok használatából eredően elért megtakarításnak  
2022. január 1-jétől el kell érnie legalább a 70%-ot.

 (3) Az  (1)  bekezdésben meghatározott ÜHG elkerülés mértékét a  21.  §-ban rögzített fosszilis komparátorhoz kell 
viszonyítani.

 (4) A hulladékból és – a mezőgazdasági, akvakultúrából származó, halászati és erdészeti maradványanyagoktól eltérő – 
maradványanyagokból előállított bioüzemanyagoknak, folyékony bio-energiahordozóknak és biomasszából 
előállított tüzelőanyagoknak csak az  (1)  bekezdésben meghatározott üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítási 
kritériumnak kell megfelelniük ahhoz, hogy azokat az (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 29. cikk 
(1)  bekezdés a), b) és c)  pontjaiban említett célokhoz figyelembe vegyék. Ez  a  rendelkezés azon hulladékokra 
és maradványanyagokra is vonatkozik, amelyeket a  bioüzemanyaggá, folyékony bio-energiahordozóvá vagy 
biomasszából előállított tüzelőanyaggá való további átalakítás előtt valamilyen egyéb termékké dolgoznak fel.

 (5) Egy létesítmény üzemel, ha már ténylegesen megkezdte a bioüzemanyagok, a folyékony bio-energiahordozók, vagy 
a biomasszából előállított tüzelőanyagok előállítását.

 (6) A  bioüzemanyagok vagy a  folyékony bio-energiahordozók vagy a  biomasszából előállított tüzelőanyagok 
fenntarthatósági követelményeit abban az esetben kell teljesíteni, ha azokat bármely, az Európai Unió által kitűzött 
cél elérése érdekében, a 9. § (3) és (4) bekezdésében vagy a 9. § (5) bekezdésében meghatározott bioüzemanyag 
bekeverési kötelezettség teljesítése érdekében figyelembe veszik.

 (7) A  biomasszából előállított tüzelőanyagoknak akkor kell megfelelniük az  e  rendeletben meghatározott 
fenntarthatósági és üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítási követelményeknek, ha
a) azokat biomasszából előállított szilárd halmazállapotú tüzelőanyag esetén legalább 20 MW teljes 

névleges bemenő hőteljesítményű villamos energiát, hőt vagy hűtőenergiát, vagy üzemanyagot előállító 
létesítményben, biomasszából előállított gáz halmazállapotú tüzelőanyag esetén pedig legalább 2 MW teljes 
névleges bemenő hőteljesítményű létesítményben használják fel, és

b) azok az  (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 29. cikk 1. albekezdés a), b) és c) pontjaiban 
kitűzött cél eléréséhez figyelembe vételre kerülnek.

 (8) A  Büat. 2.  §-ában meghatározott tagállami cél teljesítésének a  közlekedési szektorban történő meghatározásához 
a 3. mellékletben meghatározott számítási szabályok alkalmazandóak.

3. Biomassza fenntartható termelésének követelményei és igazolása

4. § (1) A  bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és a  biomasszából előállított tüzelőanyagok előállításához 
felhasznált termesztett biomassza akkor minősül fenntarthatóan előállítottnak, ha a termesztés helye alapján
a) alapértelmezett területről származik vagy
b) érzékeny területről származik, és azon a  terület védelmi céljával összeegyeztethető gazdálkodás folyik, 

továbbá a  termelés folyamata nem ellentétes a  biológiai sokféleség megőrzésének és a  nagy értékű, 
természetes ökoszisztémák megóvásának szempontjaival.

 (2) A bioüzemanyag, a folyékony bio-energiahordozó, valamint a biomasszából előállított tüzelőanyagok alapanyagául 
szolgáló erdei biomassza akkor minősül fenntarthatóan előállítottnak, ha az  Országos Erdőállomány Adattárban 
nyilvántartott, az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott 
erdőrészletből jogszerűen termelték ki.

 (3) A  bioüzemanyag, a  folyékony bio-energiahordozó és a  biomasszából előállított tüzelőanyag nem minősül 
fenntarthatóan előállítottnak, ha az  előállításához felhasznált erdei biomassza olyan erdőrészletből származik, 
amely erdőrészlet fátlan állapotban tartását vagy igénybevételét az erdészeti hatóság csereerdősítési kötelezettség 
előírása vagy az  igénybe vevőnek a  hatóság felé tett, csereerdősítésre irányuló kötelezettségvállalása nélkül 
engedélyezte.

 (4) A bioüzemanyag, a folyékony bio-energiahordozó, valamint a biomasszából előállított tüzelőanyagok alapanyagául 
szolgáló fásszárú biomassza akkor minősül fenntarthatóan előállítottnak, ha
a) a faanyagot jogszerűen termelték ki és
b) olyan területről származik, ahol

ba) a fás szárú ültetvényekről szóló külön jogszabály szerinti ültetvény területére egységes területalapú 
támogatási kérelmet nyújtottak be vagy az  ültetvény ismételt telepítését vagy megújítását 
az erdészeti hatóságnak bejelentették,
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bb) a kitermelt szabad rendelkezésű erdő felújítását az erdészeti hatóságnak bejelentették és a szabad 
rendelkezésű erdő mezőgazdasági művelésbe vonását nem kezdeményezték,

bc) az  ingatlan-nyilvántartás szerint fásított terület művelési ágú területre – ide nem értve a  szabad 
rendelkezésű erdőt – vonatkozóan a  földhasználatra jogosult nyilatkozik, hogy a  faállomány 
felújításáról 2 éven belül gondoskodik, vagy

bd) a  földhasználó nyilatkozik, hogy a  fakitermelés a  termőföld művelési ágának – az  ingatlan-
nyilvántartás szerint fásított terület művelési ágú területet ide nem értve – megfelelő használat 
érdekében történik.

5. § (1) Termesztett biomassza esetén a  biomassza-termelő a  4.  melléklet 1.  pontja szerinti, a  mezőgazdasági igazgatási 
szerv honlapján közzétett biomassza igazolás formanyomtatvány kiállításával igazolhatja a fenntarthatóságot, ha
a) a biomassza teljes mennyiségét alapértelmezett területen állítja elő, gyűjti össze,
b) a  biomassza termeléssel érintett területek vonatkozásában egységes területalapú támogatási kérelmet 

nyújtott be, és
c) az igazoláson a 4. melléklet 1. pontja szerinti minimális adattartalmat maradéktalanul feltünteti.

 (2) Nem termesztett biomassza esetében a  fenntarthatóság a  4.  melléklet 2.  pontjában meghatározott tartalmú, 
a  mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján közzétett biomassza igazolás formanyomtatvány kiállításával 
igazolható, ha a  biomassza-termelő az  igazoláson a  4.  melléklet 2.  pontja szerinti minimális adattartalmat 
maradéktalanul feltünteti.

 (3) A  termesztett biomassza a  4.  § (1)  bekezdésében meghatározott feltételeknek való megfeleléséről a  biomassza-
termelő a betakarítást vagy a területről történő begyűjtést követő év végétől számított harmadik év végéig állíthat 
ki biomassza igazolást. Ugyanarra a  biomassza mennyiségre – a  (9) és a  (11)  bekezdés szerinti kivétellel – egy 
biomassza igazolás állítható ki.

 (4) A  biomassza-termelő biomassza igazolást az  általa megtermelt vagy térítésmentesen begyűjtött, illetve 
tevékenységéből származó vagy tevékenysége során keletkezett és a  tulajdonában lévő biomassza mennyiségre 
állíthat ki.

 (5) A  biomassza-termelőnek rendelkeznie kell a  biomassza igazolásban szereplő mennyiségi adatokat alátámasztó 
mérési dokumentumokkal és mérlegjegyekkel, illetve a  termesztett biomasszára kiállított biomassza igazolásban 
feltüntetett mennyiségű biomassza megtermelésével érintett termőterületek vonatkozásában az  egységes 
területalapú támogatási kérelem benyújtását igazoló dokumentummal, amelyeket a  mezőgazdasági igazgatási 
szerv felhívására annak mellékleteivel együtt mutat be.

 (6) A  biomassza-termelő a  biomassza igazoláshoz egyedi azonosító számot (a  továbbiakban: biomassza igazolás 
sorszám) rendel hozzá. Egy biomassza igazolás sorszámhoz egy – külön íven szerkesztett egy eredeti és egy 
másodpéldányból álló – biomassza igazolás rendelhető, valamint egy biomassza igazolás csak egy biomassza 
igazolás sorszámon állítható ki. A biomassza igazolás sorszámnak egymást követő sorrendben a következő adatokat 
kell tartalmaznia:
a) a biomassza-termelő regisztrációs száma vagy nem termesztett biomassza esetében az igazolás kiállítójának 

adószáma vagy adóazonosító jele,
b) igazolásonként eggyel növekvő sorszám, ami naptári évenként egyes sorszámmal kezdődik, és
c) a kiállítás évszáma.

 (7) A  biomassza igazolás másodpéldányát a  biomassza-termelő a  kiállítást követő ötödik év végéig megőrzi, és 
felhívásra a mezőgazdasági igazgatási szervnek bemutatja.

 (8) A mezőgazdasági igazgatási szerv az ellenőrzés alá vont biomassza-termelőt az általa kiállított biomassza igazolással 
összefüggésben, a tényállás tisztázása érdekében határidő tűzésével nyilatkozattételre hívhatja fel.

 (9) A  biomassza igazolás kiállítója az  (1) és (2)  bekezdés szerinti biomassza tulajdonjoga átruházásának teljes vagy 
részleges meghiúsulása esetén a  már kiállított igazolást visszavonja és annak tényét a  visszavonást követő 
10 napon belül a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján közzétett, erre a célra rendszeresített nyomtatványon, 
a  visszavont biomassza igazolás másodpéldányának csatolásával a  mezőgazdasági igazgatási szervnek bejelenti. 
A termesztett vagy nem termesztett biomassza tulajdonjog átruházás meghiúsulásának minősül az is, ha a termék 
vevője személyében változás áll be.

 (10) Ha a  biomassza igazolás a  (9)  bekezdés szerinti vagy egyéb ok miatt visszavonásra kerül, az  igazolással érintett 
termesztett vagy nem termesztett biomassza mennyiségre vonatkozóan csak más biomassza igazolás sorszámon 
állítható ki új biomassza igazolás.
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 (11) Ha a  biomassza igazolás megsemmisül vagy megrongálódik, az  igazolás kiállítója ugyanazon mennyiségre, 
ugyanazon biomassza igazolás sorszámon ismételten kiállíthatja, „megsemmisült vagy megrongálódott biomassza 
igazolás pótlása” szövegrész feltüntetésével a biomassza igazolást.

 (12) A biomassza igazolás fenntarthatósági nyilatkozat kiállításához nem használható fel
a) a kiállításától számított harmadik naptári év december 31. napját követően,
b) a biomassza igazolással azonosított biomassza megsemmisülése esetén, vagy
c) ha a biomassza igazoláson a 4. mellékletben meghatározott valamely adat nincs feltüntetve.

 (13) A  biomassza igazolással kísért, erdőtől eltérő mezőgazdasági területről származó hulladék és maradványanyag 
tekintetében az  igazolás kiállítójának az  érintett területre vonatkozóan rendelkeznie kell külön jogszabályban 
meghatározott tápanyag-gazdálkodási tervvel.

6. § (1) A  biomassza-termelő az  erdei, valamint fásszárú biomassza eredetét és előállításának fenntarthatóságát szigorú 
számadású szállítójegy kiállításával, és a 4. § szerint szükséges okiratokkal igazolja.

 (2) Erdei biomassza esetén a szállítójegyen az erdei biomassza eredetét, nyomonkövethetőségét
a) a műveleti lap,
b) az erdei faválaszték előállítását szolgáló erdei haszonvétel gyakorlására jogosító okirat, vagy
c) a telephelyi nyilvántartás megfelelő hivatkozásával
kell meghatározni.

 (3) Az  erdőgazdálkodó kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi rendszere, eljárása és az  ahhoz 
kapcsolódó naprakész dokumentációs rendszere biztosítja
a) az erdei biomassza erdőrészlet szintű nyomonkövethetőségét,
b) a  mennyiségi adatokat alátámasztó mérési dokumentumok és átváltási tényezők rendelkezésre állását, 

valamint
c) a fenntarthatóan és nem fenntarthatóan előállított erdei faválaszték elkülönítését.

 (4) Fásszárú biomassza esetén a szállítójegyen a fásszárú biomassza eredetét, nyomonkövethetőségét
a) a fás szárú ültetvény kitermelésére vonatkozó erdészeti hatósági bejelentés iktatószáma,
b) a fásításból tervezett fakitermelésről benyújtott bejelentés iktatószáma,
c) a fakitermelés gyakorlására jogosító egyéb okirat megnevezése, kiállítója és kelte, vagy
d) a telephelyi nyilvántartás megfelelő hivatkozásával
kell meghatározni.

 (5) A  fásszárú biomassza kitermelésére jogosult kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi rendszere, 
eljárása és az ahhoz kapcsolódó naprakész dokumentációs rendszere biztosítja
a) a fásszárú biomassza földrészlet szintű nyomonkövethetőségét,
b) a  mennyiségi adatokat alátámasztó mérési dokumentumok és átváltási tényezők rendelkezésre állását, 

valamint
c) a fenntarthatóan és nem fenntarthatóan előállított erdei faválaszték elkülönítését.

 (6) Ha a  szállított erdei faválasztékhoz termesztett vagy nem termesztett biomasszát kevernek, annak 
termékmegnevezését, minőségét, mennyiségét a szállítójegyen fel kell tüntetni.

 (7) A faipari maradványanyag szállításához szállítójegyet kell kiállítani, melyen annak termékmegnevezését, minőségét, 
mennyiségét fel kell tüntetni.

4. Fenntarthatósági igazolás

7. § (1) A mezőgazdasági igazgatási szerv által vezetett BÜHG nyilvántartásba bejegyzett
a) biomassza-kereskedő az általa értékesített vagy bérfeldolgozásra átadott és fenntarthatóan megtermeltnek 

minősülő termesztett és nem termesztett biomasszára, köztes termékre, bioüzemanyagra, folyékony 
bio-energiahordozóra, termesztett és nem termesztett biomasszából előállított tüzelőanyagra,

b) biomassza-feldolgozó a  saját tulajdonában álló vagy bérfeldolgozás keretében feldolgozott és 
fenntarthatóan megtermeltnek minősülő biomasszából előállított köztes termékre vagy általa 
fenntarthatóan előállítottnak minősülő bioüzemanyagra, folyékony bio-energiahordozóra, termesztett és 
nem termesztett biomasszából előállított tüzelőanyagra,

c) üzemanyag-forgalmazó az  általa tisztán vagy üzemanyagba keverve értékesített vagy más üzemanyag-
forgalmazóhoz áttárolt, fenntarthatóan előállítottnak minősülő bioüzemanyagra
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a termék birtokba adását – ha a vevő részéről a termék birtokba vételére nem kerül sor, úgy a tulajdon átruházását – 
követő 30 napon belül fenntarthatósági igazolást állíthat ki.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti fenntarthatósági igazolás
a) termesztett és nem termesztett biomasszára a  fenntarthatósági nyilatkozatban szereplő mennyiségek és 

kibocsátási komponensek alapján,
b) köztes termékre, bioüzemanyagra, folyékony bio-energiahordozóra, valamint termesztett és nem termesztett 

biomasszából előállított tüzelőanyagra a  gyártáshoz felhasznált biomassza, köztes termék mennyiségre 
vonatkozó fenntarthatósági nyilatkozatban szereplő mennyiségek és kibocsátási komponensek alapján

állítható ki.
 (3) A  (2)  bekezdés szerinti dokumentumokban szereplő mennyiség egy fenntarthatósági igazolás kiállításához 

használható fel.
 (4) A  kibocsátási komponens tényleges értékét a  biomassza-kereskedő, a  biomassza-feldolgozó, és az  üzemanyag-

forgalmazó a  bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok 
fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású-gázkibocsátás elkerülés 
kiszámításának szabályairól szóló miniszteri rendeletben (a  továbbiakban: miniszteri rendelet) meghatározott 
diszaggregált alapértelmezett érték, a miniszteri rendeletben meghatározott regionális átlagérték, illetve tényleges 
érték kombinációjával határozhatja meg a  biomasszára, a  köztes termékre, a  bioüzemanyagra vagy a  folyékony 
bio-energiahordozóra vagy termesztett és nem termesztett biomasszából előállított tüzelőanyagra vonatkozóan.

 (5) A  BÜHG nyilvántartásban szereplő biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó és üzemanyag-forgalmazó 
az 5. melléklet 1–5. pontja szerinti, a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján közzétett fenntarthatósági igazolás 
formanyomtatvány kiállításával igazolhatja a  fenntarthatóságot. Az  (1)  bekezdés szerinti fenntarthatósági igazolás 
azt követően állítható ki, hogy a  biomassza-kereskedő, a  biomassza-feldolgozó, az  üzemanyag-forgalmazó a  tőle 
elvárható gondossággal meggyőződött arról, hogy a  kiállítani kívánt fenntarthatósági igazolás alapjául szolgáló 
fenntarthatósági igazolás kiállítója az  általa kiadott igazolás kiállításakor szerepelt a  BÜHG nyilvántartásban vagy 
rendelkezik a BÜHG nyilvántartásba vételről szóló határozat eredeti példányával vagy annak hitelesített másolatával.

 (6) A  fenntarthatósági igazolás kiállítója a  fenntarthatósági igazoláshoz egyedi azonosító számot rendel hozzá. 
Egy igazolás azonosítószámhoz egy – külön íven szerkesztett egy eredeti és egy másodpéldányból álló – 
fenntarthatósági igazolás rendelhető, valamint egy fenntarthatósági igazolás csak egy igazolás azonosítószámon 
állítható ki. A  fenntarthatósági igazolás azonosítószáma egymást követő sorrendben a  következő adatokat 
tartalmazza:
a) a  biomassza-kereskedő esetében a „BK”, biomassza-feldolgozó esetében a „BF”, az  üzemanyag-forgalmazó 

esetében pedig az „ÜF” betűkód,
b) fenntarthatósági igazolás kiállítójának regisztrációs száma,
c) igazolásonként eggyel növekvő sorszám, ami naptári évenként egyes sorszámmal kezdődik, és
d) a kiállítás évszáma.

 (7) A  fenntarthatósági igazolás másodpéldányát az  igazolás kiállítója a  kiállítást követő ötödik év végéig megőrzi, és 
felhívásra a mezőgazdasági igazgatási szervnek bemutatja.

 (8) Ha a  mezőgazdasági igazgatási szerv megállapítja, hogy a  termesztett és nem termesztett biomassza, köztes 
termék, bioüzemanyag, folyékony bio-energiahordozó vagy termesztett és nem termesztett biomasszából 
előállított tüzelőanyag, amelyre a  biomassza igazolás vagy a  fenntarthatósági igazolás kiállításra került, nem felel 
meg a  fenntarthatósági követelményeknek, az  igazolással érintett biomassza vagy köztes termék mennyiségéből 
igazoltan előállított bioüzemanyag-mennyiséget, bioüzemanyagot, folyékony bio-energiahordozót vagy 
biomasszából előállított tüzelőanyagot Magyarországon felhasználtnak kell tekinteni, de a  Büat. 12.  §-a 
szerinti jelentésben a  Magyarországon felhasznált fenntartható bioüzemanyagokra, valamint folyékony 
bio-energiahordozókra és biomasszából előállított tüzelőanyagokra vonatkozó jelentéstétel során a jelenteni kívánt 
mennyiséget a fenntarthatósági követelményt ki nem elégítő mennyiséggel csökkenteni kell.

 (9) A  (8)  bekezdésben foglaltak megállapítása esetén a  mezőgazdasági igazgatási szerv a  döntés véglegessé válását 
követően – a  vonatkozó döntés megküldésével – haladéktalanul értesíti bioüzemanyag esetében az  állami adó- 
és vámhatóságot, folyékony bio-energiahordozó és biomasszából előállított tüzelőanyag esetében a  Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt (a továbbiakban: MEKH).

 (10) A  fenntarthatósági igazolás kiállítója az  (1)  bekezdés szerinti biomassza, köztes termék, bioüzemanyag, folyékony 
bio-energiahordozó, biomasszából előállított tüzelőanyag tulajdonjog átruházásának teljes vagy részleges 
meghiúsulása esetén, vagy ha fenntarthatósági igazolással érintett termék vevője személyében változás áll be, a már 
kiállított igazolást visszavonja és annak tényét a visszavonást követő 10 napon belül – a mezőgazdasági igazgatási 
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szerv honlapján közzétett – erre a  célra rendszeresített nyomtatványon, a  visszavont fenntarthatósági igazolás 
másodpéldányának csatolásával a mezőgazdasági igazgatási szervnek bejelenti.

 (11) Ha a  fenntarthatósági igazolás a  (10)  bekezdés szerinti vagy egyéb ok miatt visszavonásra kerül, az  igazolással 
érintett termék mennyiségre vonatkozóan csak új igazolás azonosítószámmal ellátott fenntarthatósági igazolás 
állítható ki, továbbá az  új fenntarthatósági igazoláson rögzíteni kell, hogy az  igazolással érintett termék 
mennyiségre vonatkozóan korábban már kiállításra került fenntarthatósági igazolás, a korábbi igazolás sorszámának 
feltüntetésével.

 (12) Ha a  fenntarthatósági igazolás megsemmisül vagy megrongálódik, az  igazolás kiállítója ugyanazon mennyiségre, 
ugyanazon egyedi azonosítószámon ismételten kiállíthatja, „megsemmisült/megrongálódott fenntarthatósági 
igazolás pótlása” szövegrész feltüntetésével a  fenntarthatósági igazolást, és pótlólagosan megküldi a  korábbi 
címzettnek.

8. § (1) Az EUTR nyilvántartásba bejegyzett
a) biomassza-kereskedő az általa értékesített, vagy bérfeldolgozásra átadott és fenntarthatóan megtermeltnek 

minősülő erdei biomasszára, fásszárú biomasszára, erdészeti-, faipari maradvány anyagra,
b) biomassza-feldolgozó a  saját tulajdonában álló vagy bérfeldolgozás keretében feldolgozott és 

fenntarthatóan megtermeltnek minősülő erdei biomasszára, fásszárú biomasszára, erdészeti, faipari 
maradvány anyagra,

a termék birtokba adását – ha a vevő részéről a termék birtokba vételére nem kerül sor, úgy a tulajdon átruházását – 
követő 30 napon belül az 5. melléklet 6. pontja szerinti minimális adattartalommal fenntarthatósági igazolást állíthat 
ki.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti fenntarthatósági igazolás a  szállítójegyeken szereplő adatok és a  bioüzemanyagok, 
folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntarthatósági követelményeknek való 
megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású-gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól szóló miniszteri 
rendeletben szereplő kibocsátási komponensek alapján állítható ki.

 (3) A (2) bekezdés szerinti szállítójegyeken szereplő adatok egy fenntarthatósági igazolás kiállításához használható fel.
 (4) A  kibocsátási komponens tényleges értékét a  biomassza-kereskedő, a  biomassza-feldolgozó, a  biomassza-

energiatermelő a biomassza fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású-
gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott diszaggregált 
alapértelmezett érték, a  miniszteri rendeletben meghatározott regionális átlagérték, vagy tényleges érték 
kombinációjával határozhatja meg az  erdei biomasszára, fásszárú biomasszára, erdészeti, faipari maradvány 
anyagra, vonatkozóan.

 (5) A  fenntarthatósági igazolás kiállítója a  fenntarthatósági igazoláshoz egyedi azonosító számot rendel hozzá. 
Egy igazolás azonosítószámhoz egy – külön íven szerkesztett egy eredeti és egy másodpéldányból álló – 
fenntarthatósági igazolás rendelhető, valamint egy fenntarthatósági igazolás csak egy igazolás azonosítószámon 
állítható ki. A  fenntarthatósági igazolás azonosítószáma egymást követő sorrendben a  következő adatokat 
tartalmazza:
a) a  biomassza-kereskedő esetében a „BK”, biomassza-feldolgozó esetében a „BF”, biomassza-energiatermelő 

esetében „ET”,
b) fenntarthatósági igazolás kiállítójának EUTR technikai azonosító száma,
c) igazolásonként eggyel növekvő sorszám, ami naptári évenként egyes sorszámmal kezdődik, és
d) a kiállítás évszáma.

 (6) A  fenntarthatósági igazolás másodpéldányát az  igazolás kiállítója a  kiállítást követő ötödik év végéig megőrzi, és 
felhívásra az erdészeti hatóságnak bemutatja.

 (7) Ha az  erdészeti hatóság megállapítja, hogy az  erdei biomassza, fásszárú biomassza, erdészeti-, faipari maradvány 
anyag, amelyre a  szállítójegy vagy a  fenntarthatósági igazolás kiállításra került, nem felel meg a  fenntarthatósági 
követelményeknek, az  igazolással érintett erdei biomasszát, fásszárú biomasszát, erdészeti-, faipari maradvány 
anyagot Magyarországon felhasználtnak kell tekinteni, de a  Büat. 12.  §-a szerinti jelentésben a  Magyarországon 
felhasznált fenntartható bioüzemanyagokra, valamint folyékony bio-energiahordozókra és biomasszából előállított 
tüzelőanyagokra vonatkozó jelentéstétel során a  jelenteni kívánt mennyiséget a  fenntarthatósági követelményt ki 
nem elégítő mennyiséggel csökkenteni kell.

 (8) A  (7)  bekezdésben foglaltak megállapítása esetén az  erdészeti hatóság a  döntés véglegessé válását követően 
– a  vonatkozó döntés megküldésével – haladéktalanul értesíti bioüzemanyag esetében az  állami adó és 
vámhatóságot, folyékony bio-energiahordozó és biomasszából előállított tüzelőanyag esetében a MEKH-et.
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 (9) A  fenntarthatósági igazolás kiállítója az  erdei biomassza, fásszárú biomassza, erdészeti, faipari maradványanyag 
átruházásának teljes vagy részleges meghiúsulása esetén, vagy ha fenntarthatósági igazolással érintett termék 
vevője személyében változás áll be, a már kiállított igazolást visszavonja.

 (10) Ha a  fenntarthatósági igazolás a  (9)  bekezdés szerinti vagy egyéb ok miatt visszavonásra kerül, az  igazolással 
érintett termék mennyiségre vonatkozóan csak új igazolás azonosítószámmal ellátott fenntarthatósági igazolás 
állítható ki, továbbá az  új fenntarthatósági igazoláson rögzíteni kell, hogy az  igazolással érintett termék 
mennyiségre vonatkozóan korábban már kiállításra került fenntarthatósági igazolás, a korábbi igazolás sorszámának 
feltüntetésével.

 (11) Ha a  fenntarthatósági igazolás megsemmisül vagy megrongálódik, az  igazolás kiállítója ugyanazon mennyiségre, 
ugyanazon egyedi azonosítószámon ismételten kiállíthatja, „megsemmisült/megrongálódott fenntarthatósági 
igazolás pótlása” szövegrész feltüntetésével a  fenntarthatósági igazolást, és pótlólagosan megküldi a  korábbi 
címzettnek.

5. Üzemanyagok kötelező bioüzemanyag-részaránya és a folyékony bio-energiahordozók 
felhasználása

9. § (1) Az  üzemanyag-forgalmazó köteles a  (3) és (4)  bekezdésben meghatározott bioüzemanyag-részarányra vonatkozó 
forgalmazási kötelezettségnek eleget tenni.

 (2) Több üzemanyag- vagy bioüzemanyag-típust tartalmazó üzemanyag esetében az üzemanyag teljes mennyiségére 
vonatkozó energiatartalmat az  üzemanyag összetételének megfelelően, az  egyes, 1.  melléklet szerinti összetevők 
energiatartalmának figyelembevételével kell meghatározni.

 (3) A kötelező bioüzemanyag-részarány mértéke a 2022. január 1. és 2022. december 31. közötti időszakban 8,4%, ezen 
belül
a) a 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin esetében a kötelező bioetanol-részarány mértéke minimum 6,1%, 

amelyből legfeljebb 1 százalékpont teljesíthető biometanollal vagy bio-metil-tercier-butiléterrel;
b) a dízelgázolaj esetében a hidrogénnel kezelt növényi olajok részarányának mértéke minimum 0,2%;
c) a  2.  melléklet 1. és 3.  pontjában felsorolt alapanyagokból előállított fejlett bioüzemanyagok, biogázok 

kötelező minimális részaránya 0,2%.
 (4) A  kötelező bioüzemanyag-részarányon belül az  üzemanyag-forgalmazó a  2.  melléklet 1. és 3.  pontjában felsorolt 

alapanyagokból előállított fejlett bioüzemanyagokat, biogázokat is köteles tisztán vagy üzemanyagba keverve 
forgalomba hozni úgy, hogy ezek részesedése elérje a tárgyévben forgalomba hozott motorbenzin és dízelgázolaj 
energiatartalomban meghatározott együttes mennyiségének a  2025. évben 1%-át, a  2030. évben pedig 3,5%-át. 
A részesedés teljesítésének feltételeit a Kormány évente felülvizsgálja.

 (5) A  kötelező bioüzemanyag-részarány mértékének számításakor a  tárgyévben forgalomba hozott motorbenzin és 
dízelgázolaj energiatartalomban meghatározott együttes mennyiségét kell alapul venni a  Büat. 1.  § 5.  pontjában 
meghatározottak szerint.

 (6) A  megújuló forrásokból származó, teljes bruttó energiafogyasztásnak, valamint a  kötelező bioüzemanyag-
részarány kiszámításához a  földhasználat közvetett megváltozása tekintetében magas kockázatot jelentő, azon 
élelmiszer- vagy takarmánynövény-alapú bioüzemanyagokból, folyékony bio-energiahordozókból és biomasszából 
előállított tüzelőanyagokból történő kiszámításához használt hozzájárulás mértéke, amely élelmiszer- vagy 
takarmánynövények esetében jelentős a  nagy szénkészletekkel rendelkező földterületekre való termőterület-
kiterjesztés megfigyelt mértéke, nem haladhatja meg ezen üzemanyagok 2019-es fogyasztási szintjét, kivéve ha 
az  adott bioüzemanyagokat, folyékony bio-energiahordozókat vagy biomasszából előállított tüzelőanyagokat 
a  földhasználat közvetett megváltozása tekintetében alacsony kockázatot jelentőnek minősítették. Ez  az  érték 
2030-ban 0%.

 (7) Naptári évi teljesítésnek minősül, ha az  üzemanyag-forgalmazó a  naptári évet megelőző évben a  kötelező 
bioüzemanyag-részarány mértékét meghaladó bioüzemanyag-részarányt, továbbá ezen belül a  (3)  bekezdés 
a)–c)  pontjában meghatározott részarányt teljesít, és a  kötelező bioüzemanyag-részarányt, továbbá ezen belül 
a (3) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott részarányt meghaladó mértéknek megfelelő, MJ-ban meghatározott 
bioüzemanyag-mennyiséget a  rákövetkező naptári évben számolja el. 2020-ban az  üzemanyag-forgalmazó 
a korábbi naptári évből származó kötelező bioüzemanyag-részarányt meghaladó mértéket nem számolhat el.

 (8) Az  érintett üzemanyag-forgalmazó a  kötelező bioüzemanyag-részarányát csökkenteni kell a  valótlan tartalmú 
biomassza igazolással, fenntarthatósági igazolással vagy a 19. § b)–d) pontjában meghatározott, valótlan tartalmú 
igazolással (e bekezdés alkalmazásában együtt: igazolás) beszerzett biomasszából, köztes termékből előállított 
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bioüzemanyag, továbbá a valótlan tartalmú igazolással beszerzett bioüzemanyag mennyiségével, ha az üzemanyag-
forgalmazó az így beszerzett mennyiséget már szabadforgalomba bocsátotta, és
a) a  19.  § a)  pontja szerinti fenntarthatósági igazolás esetében az  azt kiállító természetes személy vagy 

gazdálkodó szervezet, az  igazolás kiadásakor a  BÜHG nyilvántartásban szerepelt és erről az  üzemanyag-
forgalmazó a tőle elvárható gondossággal meggyőződött,

b) a  19.  § b)  pontja alapján kiállított igazolás eleget tesz az  (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 29-31.  cikkeinek átültetését szolgáló más tagállami jogszabály feltételeinek megfelelően kiállított 
dokumentumok tartalmi és formai követelményeinek és az  igazolás kiállítóját más tagállam nyilvántartásba 
vette,

c) a 19. § c) pontja alapján kiállított igazolás eleget tesz az (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 
30.  cikk (4)  bekezdése alapján hozott bizottsági határozattal elismert önkéntes nemzeti vagy nemzetközi 
rendszer előírásaival összhangban kiállított dokumentumok tartalmi és formai követelményeinek, vagy

d) a  19.  § d)  pontja alapján kiállított igazolás eleget tesz az  (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 30.  cikk (4)  bekezdése szerint az  Európai Bizottság részéről harmadik országgal kötött nemzetközi 
megállapodással összhangban kiállított dokumentumok tartalmi és formai követelményeinek.

 (9) Az  üzemanyag, az  üzemanyagba kevert bioüzemanyag, az  E85 és a  tiszta biodízel literben kifejezett mennyiségét 
+15 °C-ra átszámított térfogaton, a Jöt. 109. § (2) bekezdésének alkalmazásával kell megállapítani.

 (10) Több telephellyel, illetve a  Jöt.-ben meghatározott több engedéllyel rendelkező üzemanyag-forgalmazó esetében 
a mennyiséget összesítve kell meghatározni.

 (11) Azon üzemanyag-forgalmazó, amely a  2.  melléklet szerinti alapanyagból származó bioüzemanyagot hoz szabad 
forgalomba, annak mennyiségét a  kötelező bioüzemanyag-részarány teljesítés vonatkozásában kétszeres 
energiaértéken számolhatja el.

 (12) Az üzemanyag-forgalmazó a 6. melléklet 4. pontja szerinti jelentéstétel során beszámol a 7. melléklet 1. pontjában 
szereplő alapanyag kategóriákhoz tartozó, a  bioüzemanyagok alapanyagainak előállításához kapcsolódó, 
a  földhasználat közvetett megváltozásából eredő kibocsátás előzetesen becsült gCO2/MJ-ban számított 
középértékéről.

 (13) A  (3) és (4)  bekezdés alkalmazásában 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzinnek az  a  benzin minősül, amelynek 
a  minősége megfelel az  ESZ-95-ös minőségi fokozatok valamelyikének, de nem teljesíti az  ESZ-98-as fokozatok 
követelményeit.

 (14) A  (3) és (4)  bekezdés alkalmazásában bioetanol-részarány a  forgalomba hozott bioetanol energiatartalomban 
kifejezett mennyiségének – ideértve a  forgalomba hozott bio-etil-tercier-butiléter és bio-tercier-amil-etil-éter 
energiatartalmából a megújulónak minősülő részt – és a forgalomba hozott 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin 
energiatartalomban kifejezett mennyiségének hányadosa, százalékértékben, egy tizedesjegy pontossággal 
meghatározva.

6. A forgalomba hozott bioüzemanyag mennyiségének nyomon követése és jelentése

10. § (1) Az üzemanyag-forgalmazó által előállított, beszerzett, raktározott, szállított, forgalmazott tiszta vagy üzemanyagba 
bekevert bioüzemanyagok mennyiségének igazolásához szükséges dokumentumok:
a) a  bioüzemanyag vagy a  bioüzemanyag-tartalmú üzemanyag gyártójának írásos nyilatkozata 

a  bioüzemanyagok alapanyagának fajtájáról, és az  E85 előállításához felhasznált bioetanol esetében 
a biomassza Európai Gazdasági Térségben történő termeléséről,

b) a  bioüzemanyag vagy a  bioüzemanyag-tartalmú üzemanyag gyártója által kiállított fenntarthatósági 
nyilatkozata,

c) az  üzemanyag gyártmánylapja, az  üzemanyag minőségi bizonyítványa vagy az  EN ISO/IEC 17025 szabvány 
szerint akkreditált laboratórium vagy az  üzemanyag, illetve a  bioüzemanyag előállítását végző ISO  9001 
minőségirányítási rendszerrel rendelkező előállító laboratóriuma által kiállított igazolás, amelyből 
megállapítható az  üzemanyagban lévő bioüzemanyag – térfogatszázalékban (bioüzemanyagonként) 
vagy az energiatartalom százalékában (összesen) kifejezett – aránya, valamint a bekevert üzemanyag 15 °C 
hőmérséklethez tartozó sűrűsége és térfogata.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott dokumentumok hiányában a  bioüzemanyag a  kötelező bioüzemanyag-
részarány forgalmazási kötelezettség teljesítésébe nem számítható be.

 (3) Ha a  bioüzemanyag vagy a  bioüzemanyag-tartalmú üzemanyag gyártója vagy az  üzemanyag-forgalmazó 
a  tárolás vagy szállítás során különböző bioüzemanyag-tartalmú üzemanyagot kever össze, a  keverést követően 
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az  üzemanyag bioüzemanyag-tartalmát térfogatszázalékban, valamint az  energiatartalom százalékában  
– az  összekevert üzemanyag hitelesített mérőeszközökkel mért mennyisége és dokumentált bioüzemanyag-
tartalma alapján – számítással vagy méréssel kell meghatározni. Ha a  tárolótartályokban lévő üzemanyag 
bioüzemanyag-tartalma a  naptári hónap során számítással került meghatározásra, az  értéket hidrogénnel kezelt 
növényi olaj kivételével minden naptári hónap utolsó napján az  EN ISO/IEC 17025 szabvány szerint akkreditált 
laboratórium vagy az  üzemanyag előállítását végző, ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel rendelkező 
laboratórium vizsgálata alapján aktualizálni kell.

 (4) A Büat. 6. § (2) bekezdése szerinti jelentést a 6. melléklet szerinti adattartalommal kell elkészíteni és az állami adó- és 
vámhatóság honlapján közzétett elektronikus formanyomtatványon kell benyújtani.

 (5) Ha a  motorbenzin előállítója a  motorbenzinbe bioetanolt, bio-etil-tercier-butilétert, bio-tercier-amil-etil-étert 
kever, nyilvántartásaiban, bizonylatain és jelentésében ezek mennyiségét összevontan, bioetanol-egyenértékben 
is megadhatja. A  bioetanol-egyenérték meghatározásához a  bio-etil-tercier-butiléter literben meghatározott 
mennyiségének 47%-a, a  bio-tercier-amil-etil-éter literben meghatározott mennyiségének 40%-a vehető 
figyelembe.

 (6) Az állami adó- és vámhatóság az üzemanyag-forgalmazók által a Büat. 6. § (2) bekezdése alapján tett jelentésekből 
készített összesített adatokról minden év április 30-ig tájékoztatja az energiapolitikáért felelős minisztert.

 (7) Az  üzemanyag-forgalmazó elektronikus úton, évente frissülő honlapon a  fogyasztók tájékoztatása céljából 
a  bioüzemanyagok, a  folyékony bio-energiahordozók és a  biomasszából előállított tüzelőanyagok földrajzi 
származására és alapanyagtípusára vonatkozó, üzleti titoknak nem minősülő információkat közzéteszi.

 (8) A  kiskereskedelmi üzemanyag-forgalmazó minden év január 15-ig a  tárgyév január 1-jén fennálló állapotnak 
megfelelően, az  e  célra rendszeresített formanyomtatványon adatot szolgáltat a  közlekedési hatóság részére 
az  általa üzemeltetett töltőállomások számáról, valamint azon töltőállomások számáról, amelyeken E85-öt, vagy 
olyan üzemanyagot forgalmaz, amelynek a bioüzemanyag-részaránya meghaladja a 10 térfogatszázalékot.

7. A biomassza-kereskedő, a biomassza-feldolgozó, az üzemanyag-forgalmazó és a biomassza-
energiatermelő által vezetett nyilvántartás szabályai

11. § (1) A  biomassza-kereskedő és biomassza-feldolgozó a  16. és 17.  §, valamint a  8.  melléklet szerinti adatszolgáltatás, 
a  biomassza-energiatermelő a  (9)  bekezdés szerinti felhívás teljesítése érdekében nyilvántartást vezet. 
A nyilvántartásnak biztosítania kell az utólagos adatmódosítás és adatvesztés kizárását.

 (2) Az üzemanyag-forgalmazó a 16. és 17. §, valamint a 6. és a 8. melléklet szerinti adatszolgáltatás céljára nyilvántartást 
vezet. A nyilvántartás biztosítja az utólagos adatmódosítás és adatvesztés kizárását.

 (3) Az  (1) és (2)  bekezdés szerinti nyilvántartást megalapozó dokumentumokat, azok keltétől számított 5 évig, de 
legfeljebb a  BIONYOM nyilvántartásból, valamint a  BÜHG nyilvántartásból való törlés tényéről szóló értesítés 
kézhezvételétől vagy a BÜHG nyilvántartásba vétel hatályának lejártát követő öt évig kell megőrizni.

 (4) A biomassza-kereskedő, a biomassza-feldolgozó és az üzemanyag-forgalmazó az általa kiállított, illetve felhasznált 
16. és 17. §, a 4. melléklet és az 5. melléklet 1–5. pontja szerinti, továbbá a 9. és 10. melléklet 1–5. pontja szerinti 
dokumentumokat a mezőgazdasági igazgatási szerv kérésére bemutatja.

 (5) Ha a biomassza-kereskedő, a biomassza-feldolgozó vagy az üzemanyag-forgalmazó felhagy e  rendelet hatálya alá 
tartozó tevékenységgel, ennek tényét haladéktalanul közli a mezőgazdasági igazgatási szervvel, amely ezen tényt 
a bejelentés kézhezvételétől számított 10 napon belül rögzíti az e rendelet hatálya alá tartozó nyilvántartásokban.

 (6) A  biomassza-termelő az  általa kiadott fenntarthatósági nyilatkozattal értékesített biomassza hatósági nyomon 
követhetősége érdekében nyilvántartást vezet. A nyilvántartás biztosítja az utólagos adatmódosítás és adatvesztés 
kizárását.

 (7) A  biomassza-termelő által vezetett nyilvántartás tartalmazza az  általa kiadott fenntarthatósági nyilatkozatok és 
nyomonkövetési dokumentumok másolati példányát, az  azokban feltüntetett mennyiségi adatokat alátámasztó 
mérési dokumentumokkal és mérlegjegyekkel, illetve a  termesztett biomasszára kiállított fenntarthatósági 
nyilatkozatban feltüntetett mennyiségű biomassza megtermelésével érintett termőterületek vonatkozásában 
az egységes területalapú támogatási kérelem benyújtását igazoló dokumentummal együtt.

 (8) A  (6) és (7)  bekezdés szerinti nyilvántartást megalapozó dokumentumokat, azok keltétől számított 5 évig kell 
megőrizni és a mezőgazdasági igazgatási szerv felhívására annak mellékleteivel együtt bemutatni.

 (9) A mezőgazdasági igazgatási szerv a biomassza-termelő, a biomassza-kereskedő és a biomassza-feldolgozó hatósági 
felügyeletének ellátáshoz kapcsolódóan, a  biomassza-energiatermelőt az  általa felhasznált fenntarthatósági 
nyilatkozatokkal összefüggésben, a  tényállás tisztázása érdekében határidő tűzésével nyilatkozattételre hívhatja 
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fel. A  mezőgazdasági igazgatási szerv felszólítására, a  folyékony bio-energiahordozót, vagy a  termesztett és nem 
termesztett biomasszából előállított tüzelőanyagot felhasználó biomassza-energiatermelő igazolja továbbá, hogy 
az általa felhasznált alapanyagok megfelelnek a fenntarthatósági és nyomon követhetőségi követelményeknek.

8. A BÜHG nyilvántartás

12. § (1) A  BÜHG nyilvántartásba vételt az  érintett kérelmezi. A  biomassza-feldolgozó az  általa üzemeltetett feldolgozói 
létesítményenként kérelmezi a  BÜHG nyilvántartásba vételét. A  BÜHG nyilvántartásba történő felvétel 
iránti kérelmet tevékenységi körönként kell a  mezőgazdasági igazgatási szervhez benyújtani. A  kérelem 
formanyomtatványát a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján közzéteszi.

 (2) A kérelem tartalmazza:
a) a  kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy biomassza-kereskedői, biomassza-feldolgozói vagy 

üzemanyag-forgalmazói tevékenységi körben kéri a  nyilvántartásba vételét, a  nyilvántartásba vétel 
hatályának meghosszabbítását vagy a nyilvántartásból való törlést követő ismételt nyilvántartásba vételét,

b) természetes személy erre vonatkozó kifejezett és önkéntes hozzájárulása esetében a  természetes 
személy azonosító adatait, a  lakcímét és telephelyét, gazdálkodó szervezet és egyéni cég esetében a  cég 
nevét, székhelyét, telephelyét, cégjegyzék számát, adószámát és a  képviseletre jogosult személy aláírási 
címpéldányának másolati példányát,

c) egyéni vállalkozó esetében nevét, lakcímét, adószámát, valamint egyéni vállalkozói nyilvántartási számát,
d) a kérelmező regisztrációs számát,
e) biomassza-feldolgozó esetében a kérelemmel érintett létesítményre vonatkozóan:

ea) a  köztes terméket, bioüzemanyagot, folyékony bio-energiahordozót vagy termesztett és nem 
termesztett biomasszából előállított tüzelőanyagot előállító létesítmény címét, ahol a  biomassza-
feldolgozói tevékenység folyik,

eb) arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a  létesítmény mikor kezdte meg fizikailag az  adott köztes 
termék, bioüzemanyag, folyékony bio-energiahordozó vagy termesztett és nem termesztett 
biomasszából előállított tüzelőanyag előállítását, valamint a  létesítmény üzembe helyezésének 
időpontját igazoló okirat egyszerű másolati példányát,

ec) az alkalmazott technológia szöveges leírását,
ed) az  alapanyag, az  egyéb felhasznált anyag, a  feldolgozási eljárás során keletkezett végtermék, 

a melléktermék és a hulladék megnevezését és KN-kódját,
ee) az  alapanyag, az  egyéb felhasznált anyag, a  végtermék, a  melléktermék és a  hulladék közötti 

számszerű összefüggést leíró technológiai együtthatókat,
ef ) a  köztes terméket, bioüzemanyagot, folyékony bio-energiahordozót vagy termesztett és nem 

termesztett biomasszából előállított tüzelőanyagot előállító üzem maximális éves kapacitását 
végtermék szerinti bontásban,

eg) a  gyártáshoz kapcsolódóan arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a  kibocsátási komponensek 
meghatározása alapértelmezett érték, tényleges érték vagy diszaggregált alapértelmezett érték, 
regionális átlagérték, illetve tényleges értékek kombinációja alapján történik-e,

eh) alapértelmezett értékek alkalmazása esetén azok értékét,
ei) tényleges érték vagy diszaggregált alapértelmezett érték, regionális átlagérték, illetve tényleges 

érték kombinációjának alkalmazása esetén a  gyártáshoz kapcsolódó kibocsátási komponensek 
értékeit, valamint

f ) a  11.  § (1) és (2)  bekezdésében előírt nyilvántartás vezetés módjának leírását, elektronikus nyilvántartás 
esetében az adatvesztés, utólagos adatmódosítás megakadályozására tett intézkedések bemutatását.

 (3) A kérelemhez csatolni kell:
a) biomassza-feldolgozó esetében a  kérelemmel érintett létesítményre vonatkozóan ha a  biomasszára, 

köztes termékre, bioüzemanyagra, folyékony bio-energiahordozóra vagy termesztett és nem termesztett 
biomasszából előállított tüzelőanyagra vonatkozóan a  kérelmező a  (2)  bekezdés eg)–ei)  pontja alapján 
a  kibocsátási komponensek meghatározásához a  miniszteri rendeletben nem szereplő ÜHG kibocsátás 
elkerülés értéket használ a  termelésre, szállításra, feldolgozásra vagy ezek összértékére vonatkozóan, 
az  ügyfélnek a  számításra vonatkozó független szakértő által ellenjegyzett dokumentummal kell igazolnia 
annak megfelelőségét, és
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b) jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló okirat egyszerű másolati 
példányát.

 (4) Az (1) bekezdés szerinti formanyomtatvány lehetővé teszi, hogy a kérelmező nyilatkozzon arról, hogy hozzájárul-e 
a  személyes adatainak a  BÜHG nyilvántartásban történő kezeléséhez, valamint nevének a  (9)  bekezdés szerinti 
közzétételéhez.

 (5) Biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó BÜHG nyilvántartásba ismételten nem vehető 
vagy BÜHG nyilvántartásba vétel hatálya nem hosszabbítható meg, amíg a  16. és 17.  §, valamint a  8.  melléklet 
szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét nem vagy hiányosan teljesíti.

 (6) A  (2)  bekezdésben foglalt adatokban bekövetkező változást 15 napon belül be kell jelenteni a  mezőgazdasági 
igazgatási szervnek, a  mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján közzétett, erre a  célra rendszeresített 
formanyomtatványon.

 (7) A mezőgazdasági igazgatási szerv a kérelmezőt egy évre veszi fel a BÜHG nyilvántartásba.
 (8) Ha a  (7)  bekezdés szerinti határidő lejártát megelőző 30 napon belül a  nyilvántartott kéri, a  mezőgazdasági 

igazgatási szerv a nyilvántartásba vétel hatályát egy évvel meghosszabbítja, ha a nyilvántartott továbbra is megfelel 
a nyilvántartásba vétel feltételeinek.

 (9) A mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján közzéteszi:
a) az ügyfél BÜHG nyilvántartási számát, valamint regisztrációs számát,
b) a  nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét és cégjegyzékszámát, az  egyéni vállalkozó 

nevét,
c) a nyilvántartásba vett természetes személy nevét, ha ehhez az ügyfél a (4) bekezdés szerint hozzájárult,
d) a nyilvántartásba vétel kezdő és lejárati időpontját,
e) az  arra vonatkozó adatot, hogy az  ügyfelet biomassza-kereskedőként, biomassza-feldolgozóként vagy 

üzemanyag-forgalmazóként tartja nyilván, valamint
f ) a BÜHG nyilvántartásból való törlés tényét.

9. Az EUTR nyilvántartás

13. § (1) Az  EUTR nyilvántartásban nyilvántartott adatokban bekövetkező változást 15 napon belül elektronikusan be kell 
jelenteni az erdészeti hatóságnak.

 (2) Az erdei biomasszára, fásszárú biomasszára, erdészeti-, faipari maradvány anyagra vonatkozóan vezetett naprakész 
dokumentációs rendszernek biztosítania kell az utólagos adatmódosítás és adatvesztés kizárását.

 (3) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartást megalapozó dokumentumokat, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, azok 
keltétől számított 5 évig meg kell őrizni.

14. § (1) Az  EUTR nyilvántartás tartalmazza a  Magyarország területén termelt, előállított, begyűjtött, feldolgozott, 
forgalmazott és Magyarországra importált, illetve Magyarországról exportált erdei biomassza, fásszárú biomassza, 
erdészeti-, faipari maradvány anyag nyomon követésére szolgáló adatokat.

 (2) Az e rendelet hatálya alá tartozó erdei biomasszával, fásszárú biomasszával, erdészeti-, faipari maradvány anyaggal 
folyatott tevékenység során, az  adott termék hatósági nyomon követhetőségét, fenntarthatóságát csak az  EUTR 
technikai azonosító szám megszerzését követően lehet fenntarthatósági nyilatkozattal, valamint a  10.  melléklet 
6. pont szerinti nyomonkövetési dokumentummal jogszerűen igazolni.

 (3) Az erdészeti hatóság a biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó, biomassza-energiatermelő erdei biomasszával, 
fásszárú biomasszával, erdészeti-, faipari maradvány anyaggal folytatott e rendelet szerinti tevékenységét határozott 
időre, teljesen vagy részlegesen felfüggeszti, korlátozza, a működést megtiltja, az újbóli működést feltételhez köti; 
a tilalom betartásához szükséges kísérő intézkedéseket vezet be, ha az ügyfél adatszolgáltatási kötelezettségét nem, 
vagy hiányosan teljesíti.

 (4) Ha az  erdészeti hatóság megállapítja, hogy a  közigazgatási bíróság által el nem bírált, a  biomassza-kereskedő, 
biomassza-feldolgozó, biomassza-energiatermelő EUTR nyilvántartásba való felvételről szóló döntése jogszabályt 
sért, a döntést annak közlésétől számított egy éven belül, legfeljebb egy ízben módosítja vagy visszavonja abban 
az esetben is, ha az jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogot sértene.

 (5) A  19.  § b)–d)  pontja szerinti dokumentummal kísért, importált erdei biomassza, fásszárú biomassza, erdészeti-, 
faipari maradványanyag esetén az első magyarországi forgalomba hozó
a) biztosítja az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló törvény 90/A.  § (2) és 

(3)  bekezdésében foglaltakat, azzal az  eltéréssel, hogy az  adott szállítmányhoz kapcsolható exportőri 



12534 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 244. szám 

nyilatkozatnak az  erdei biomassza fenntartható kitermelésére vonatkozó nyilatkozatot is tartalmaznia kell, 
továbbá

b) a 10. melléklet szerinti adattartalmú nyomonkövetési dokumentumot állít ki.
 (6) A nyomonkövetési kritériumok teljesülését

a) a  műveleti lap, az  erdei faválaszték előállítását szolgáló fakitermelés gyakorlására jogosító okirat vagy 
a telephelyi nyilvántartás alapján kiállított szigorú számadású szállítójeggyel; vagy

b) exportőri nyilatkozattal és a nyomonkövethetőséget biztosító import dokumentumokkal, és
c) kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi rendszeren, eljárásokon alapuló naprakész 

dokumentációs rendszerrel
kell igazolni.

 (7) A  19.  § b)–d)  pontja szerinti fenntarthatósági nyilatkozattal kísért termék nyomon követhetőségének igazolására 
biomassza igazolás és fenntarthatósági igazolás nem szolgálhat.

15. § (1) A  biomassza-kereskedő, a  biomassza-feldolgozó, a  biomassza-energiatermelő, ha e  rendelet hatálya alá tartozó 
tevékenységét Magyarország területén végzi az  erdei biomasszára, fásszárú biomasszára, erdészeti-, faipari 
maradvány anyagra vonatkozó nyomon követhetőség igazolására
a) az üzleti év első napja szerinti nyitó készletét fafajonként, választékonként telephelyenkénti bontásban,
b) az előző üzleti évben importált, exportált, termelt, előállított, feldolgozott, felhasznált, forgalmazott erdei 

biomassza, fásszárú biomassza, erdészeti-, faipari maradvány mennyiségét telephelyenkénti bontásban, 
valamint az erdei biomassza fásszárú biomassza, erdészeti-, faipari maradványanyag mennyiségéhez tartozó 
ÜHG komponensek értékét

az üzleti év első hónapjának végéig az EUTR rendszerben elektronikusan rögzíti.
 (2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapját képező nyilvántartásnak biztosítania kell az utólagos adatmódosítás 

és adatvesztés kizárását, valamint az adatok strukturált kereshetőségét.

10. Bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók, valamint a termesztett és nem termesztett 
biomasszából előállított tüzelőanyagok nyomon követhetőségi nyilvántartása és a nyomonkövetési 
kritériumok teljesítése

16. § (1) Ha a  biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó az  e  rendelet hatálya alá tartozó 
tevékenységet kíván folytatni, az  általa kiállított 19.  § szerinti dokumentumokkal kísért termesztett és nem 
termesztett biomassza, köztes termék, bioüzemanyag, folyékony bio-energiahordozó, valamint termesztett és nem 
termesztett biomasszából előállított tüzelőanyag hatósági nyomon követhetőségének biztosítása és igazolása 
céljából kérelmezi a mezőgazdasági igazgatási szervnél a BIONYOM nyilvántartásba történő felvételét.

 (2) A  BIONYOM nyilvántartásba vételt az  érintett kérelmezi. A  BIONYOM nyilvántartásba történő felvétel iránti 
kérelmet – a  mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján közzétett nyomtatványon, tevékenységi körönként – 
a  mezőgazdasági igazgatási szervhez kell benyújtani. A  biomassza-feldolgozó az  általa üzemeltetett feldolgozói 
létesítményenként kérelmezi a BIONYOM nyilvántartásba vételét.

 (3) A  BIONYOM nyilvántartásba történő felvétel iránti kérelem tartalmazza a  12.  § (2)  bekezdése szerinti adatokat és 
dokumentumokat. Ha a  BIONYOM nyilvántartásba történő felvétel iránti kérelmet Magyarországon székhellyel, 
telephellyel, illetve kézbesítési megbízottal nem rendelkező természetes személy vagy gazdálkodó szervezet nyújtja 
be, a kérelemben a 12. § (2) bekezdés d) pontja szerinti regisztrációs számot nem kell feltüntetnie, de nyilatkoznia 
kell arról, hogy Magyarországon székhellyel, telephellyel, illetve kézbesítési megbízottal nem rendelkezik. Ha 
a kérelmező nem személyesen jár el, a képviselő igazolja, hogy jogosult a kérelmező nevében eljárni.

 (4) A mezőgazdasági igazgatási szerv, nyilvántartásba veszi a kérelmezőt, és ezzel egyidejűleg BIONYOM nyilvántartási 
számot állapít meg, ha a kérelem megfelel az előírt követelményeknek.

 (5) Biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó a  BIONYOM nyilvántartásba ismételten nem 
vehető fel vagy a  BIONYOM nyilvántartásba vétel hatálya nem hosszabbítható meg, amíg a  16. és 17.  §, valamint 
a 8. melléklet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét nem, vagy hiányosan teljesíti.

 (6) A  BIONYOM ügyfél a  (3)  bekezdésben meghatározott adatokban bekövetkező változást 15 napon belül bejelenti 
a  mezőgazdasági igazgatási szervnek, a  mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján közzétett, erre a  célra 
rendszeresített formanyomtatványon.
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 (7) A mezőgazdasági igazgatási szerv a kérelmezőt egy évre veszi fel a BIONYOM nyilvántartásba.
 (8) Ha a  (7)  bekezdés szerinti nyilvántartási idő lejártát megelőző 30 napon belül a  BIONYOM ügyfél kéri, 

a mezőgazdasági igazgatási szerv a nyilvántartásba vétel hatályát egy évvel meghosszabbítja, ha a BIONYOM ügyfél 
továbbra is megfelel a nyilvántartásba vétel feltételeinek.

 (9) Ha a  mezőgazdasági igazgatási szerv megállapítja, hogy a  másodfokú hatóság, a  felügyeleti szerv vagy 
a  közigazgatási bíróság által el nem bírált, a  biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó és üzemanyag-
forgalmazó BÜHG nyilvántartásba vételéről, és a BÜHG nyilvántartásba vétel hatályának további egy évvel történő 
meghosszabbításáról, valamint a BIONYOM nyilvántartásba vételről és a BIONYOM nyilvántartásba vétel hatályának 
további egy évvel történő meghosszabbításáról szóló döntése jogszabályt sért, a döntést annak közlésétől számított 
egy éven belül, legfeljebb egy ízben módosítja vagy visszavonja abban az esetben is, ha az jóhiszeműen szerzett és 
gyakorolt jogot sértene.

 (10) Ha a BIONYOM ügyfél Magyarország területén végzi biomasszával, köztes termékkel, bioüzemanyaggal, folyékony 
bio-energiahordozóval, valamint termesztett és nem termesztett biomasszából előállított tüzelőanyaggal (e  § 
alkalmazásában a  továbbiakban együtt: termék) kapcsolatos, e  rendelet hatálya alá tartozó tevékenységét, 
annak nyomon követhetősége érdekében az  általa értékesített, bérfeldolgozásra átadott vagy bérfeldolgozás 
keretében előállított, és a  19.  § b)–d)  pontja szerinti dokumentummal kísért termék vonatkozásában köteles 
az  általa kiállított fenntarthatósági nyilatkozathoz – ha az  a  10.  melléklet szerinti adatokat maradéktalanul nem 
tartalmazza – a  10.  melléklet szerinti adattartalmú nyomonkövetési dokumentumot kiállítani, és azt az  általa 
kiadott fenntarthatósági nyilatkozattal együtt a  mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján elérhető BIONYOM 
nyilvántartásba, a tárgyévet követő év március 20. napjáig feltölteni.

 (11) Exportált termék esetén a  BIONYOM ügyfél megadja az  általa exportált termék értékesítési célországát, valamint 
annak a természetes személynek vagy gazdálkodó szervezetnek a nevét, és címét, akinek a terméket exportálja.

 (12) A  BIONYOM ügyfél (10) és (11)  bekezdés szerinti adatszolgáltatása kiterjed az  általa kiadott fenntarthatósági 
nyilatkozat kiállításának alapját képező fenntarthatósági nyilatkozat, valamint az  ahhoz esetlegesen kapcsolódó 
nyomonkövetési dokumentum benyújtására is.

 (13) Ha a  BIONYOM ügyfél által kiadott fenntarthatósági nyilatkozat kiállításának alapjául szolgáló fenntarthatósági 
nyilatkozat nem tartalmazza maradéktalanul az azzal kísért termék vonatkozásában a 9. és a 10. melléklet szerinti 
adatokat, a  BIONYOM ügyfél a  9. és a  10.  melléklet szerinti adattartalmú nyomonkövetési dokumentumot 
a partnertől beszerzi és a (11) és (12) bekezdésben foglalt dokumentáció benyújtásának kiegészítéseként az általa 
kiállított fenntarthatósági nyilatkozathoz és nyomonkövetési dokumentumhoz egyértelműen hozzárendelve, 
a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján elérhető BIONYOM nyilvántartásba a tárgyévet követő év március 20. 
napjáig feltölti.

 (14) Ha a  biomassza-termelő a  BIONYOM ügyfél részére értékesített biomassza fenntarthatóságát a  19.  § b)–d)  pontja 
szerinti dokumentummal igazolja, és a  dokumentum nem tartalmazza maradéktalanul a  9.  melléklet szerinti 
adatokat, a biomassza-termelő köteles az általa kiállított dokumentum mellékleteként a BIONYOM ügyfél részére – 
a 9. melléklet szerinti adattartalmú – nyomonkövetési dokumentumot kiállítani és átadni.

 (15) Ha biomassza-termelő az általa értékesített termék fenntarthatóságát a 19. § b)–d) pontja szerinti dokumentummal 
igazolja, és a dokumentumon nem szerepel egyedi azonosítószám, a biomassza-termelő köteles a dokumentumhoz 
egyedi azonosítószámot rendelni, valamint a  dokumentum mellékletét képező – a  9.  melléklet szerinti 
adattartalmú – nyomonkövetési dokumentumra is felvezetni.

 (16) A (15) bekezdés szerint képzett egyedi azonosítószámhoz egy, a 19. § b)–d) pontjában meghatározott dokumentum 
rendelhető. A  (15)  bekezdés szerinti egyedi azonosítószámmal jelölt 19.  § b)–d)  pontja szerinti dokumentum 
azonosítószámának egymást követő sorrendben a következő adatokat kell tartalmaznia:
a) a biomassza megtermelőjének regisztrációs száma, ennek hiányában adószáma vagy adóazonosító jele,
b) dokumentumonként eggyel növekvő sorszám, ami naptári évenként egyes sorszámmal kezdődik,
c) a (14) bekezdés szerinti dokumentum felhasználójának regisztrációs száma, ennek hiányában adószáma vagy 

adóazonosító jele és
d) a kiállítás évszáma.

 (17) Ha a  BIONYOM ügyfél az  általa értékesített, feldolgozott vagy forgalmazott termék fenntarthatóságát a  19.  § 
b)–d) pontja szerinti dokumentum kiállításával igazolja és a dokumentum nem tartalmaz egyedi azonosítószámot, 
a BIONYOM ügyfél a dokumentumhoz egyedi azonosítószámot rendel, valamint a dokumentum mellékletét képező 
– a 10. melléklet szerinti adattartalmú – nyomonkövetési dokumentumra felvezeti.
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 (18) A (17) bekezdésben foglaltak szerint képzett egyedi azonosítószámhoz egy, a 19. § b)–d) pontjában meghatározott 
dokumentum rendelhető. A  (17)  bekezdés szerinti egyedi azonosítószámmal jelölt 19.  § b)–d)  pontja szerinti 
dokumentum azonosítószámának egymást követő sorrendben a következő adatokat kell tartalmaznia:
a) a BIONYOM ügyfél regisztrációs száma, ennek hiányában adószáma vagy adóazonosító jele,
b) dokumentumonként eggyel növekvő sorszám, ami naptári évenként egyes sorszámmal kezdődik,
c) a (17) bekezdés szerinti dokumentum felhasználójának regisztrációs száma, ennek hiányában adószáma vagy 

adóazonosító jele és
d) a kiállítás évszáma.

 (19) A nyomonkövetési kritériumok teljesülését az alábbi dokumentumok egyikével kell igazolni:
a) BIONYOM ügyfél esetében, az  általa értékesített vagy bérfeldolgozás keretében előállított termék 

vonatkozásában
aa) termesztett biomassza tekintetében a 10. melléklet 1. pontja,
ab) nem termesztett biomassza tekintetében a 10. melléklet 2. pontja,
ac) köztes termék tekintetében a 10. melléklet 3. pontja,
ad) bioüzemanyag, folyékony bio-energiahordozó tekintetében a 10. melléklet 4. pontja,
ae) biomasszából előállított tüzelőanyag tekintetében a 10. melléklet 5. pontja

szerinti adattartalmú nyomonkövetési dokumentummal, továbbá olyan fenntarthatósági nyilatkozat kiállításával, 
amely az azzal kísért termékre vonatkozóan maradéktalanul tartalmazza a 10. melléklet szerinti adatokat,
b) biomassza-termelő esetében az általa értékesített biomassza vonatkozásában

ba) termesztett biomassza tekintetében a 9. melléklet 1. pontja,
bb) nem termesztett biomassza tekintetében a 9. melléklet 2. pontja

szerinti adattartalmú nyomonkövetési dokumentummal, továbbá olyan fenntarthatósági nyilatkozattal, amely 
az azzal kísért termékre vonatkozóan maradéktalanul tartalmazza a 9. melléklet szerinti adatokat.

 (20) A  19.  § b)–d)  pontja szerinti fenntarthatósági nyilatkozattal kísért termék nyomon követhetőségének igazolására 
biomassza igazolás és fenntarthatósági igazolás nem szolgálhat.

17. § (1) A  BIONYOM ügyfél az  importált, az  exportált, a  termelt, az  előállított, a  feldolgozott, felhasznált vagy 
a  forgalmazott termesztett és nem termesztett biomasszára, a  köztes termékre, a  bioüzemanyagra, folyékony 
bio-energiahordozóra, valamint a termesztett és nem termesztett biomasszából előállított tüzelőanyagra vonatkozó 
nyomon követhetőség igazolására, továbbá a  BÜHG rendszer hatálya alá tartozó fenntarthatósági nyilatkozatok 
esetében a  fenntarthatóság igazolására is évente a  tárgyévet követő év március 20. napjáig adatot szolgáltat 
a  mezőgazdasági igazgatási szerv részére. Ha a  BIONYOM ügyfél a  tárgyévben nem állított ki fenntarthatósági 
nyilatkozatot, abban az  esetben az  éves adatszolgáltatás részeként a  mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján 
elérhető BIONYOM nyilvántartásban az erre vonatkozó nyilatkozatát rögzíti.

 (2) A BIONYOM ügyfél az adatszolgáltatást a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján közzétett 8. melléklet szerinti 
nyomtatvány felhasználásával a BIONYOM nyilvántartásba teljesíti.

 (3) Ha a  BIONYOM ügyfél által felvásárolt, térítésmentesen begyűjtött vagy bérfeldolgozásra átvett biomasszához, 
köztes termékhez, bioüzemanyaghoz, folyékony bio-energiahordozóhoz vagy termesztett és nem termesztett 
biomasszából előállított tüzelőanyaghoz kapcsolódó, a  19.  § b)–d)  pontjában meghatározott dokumentum nem 
tartalmaz egyedi azonosítószámot, a BIONYOM ügyfél azt egyedi azonosítószámmal látja el, és az azonosítószámot 
el nem távolítható módon a  részére átadott fenntarthatósági nyilatkozatra, valamint az  annak mellékletét képező 
– a 9. és a 10. melléklet szerinti adattartalmú – nyomonkövetési dokumentumra felvezeti, továbbá a  (2) bekezdés 
szerinti adatszolgáltatásban az általa kiadott fenntarthatósági nyilatkozatok azonosítószámához hozzárendeli.

 (4) Ha a  BIONYOM ügyfél által vásárolt, térítés menetesen begyűjtött vagy bérfeldolgozásra átvett biomasszához, 
köztes termékhez, bioüzemanyaghoz, folyékony bio-energiahordozóhoz vagy termesztett és nem termesztett 
biomasszából előállított tüzelőanyaghoz kapcsolódó – a  19.  § b)–d)  pontjában meghatározott – fenntarthatósági 
nyilatkozat nem tartalmazza maradéktalanul az  azzal kísért termék vonatkozásában a  9. és a  10.  melléklet 
szerinti adatokat, és a  fenntarthatósági nyilatkozat mellékleteként nem kerül az  eladó vagy a  bérfeldolgozást 
megrendelő részéről átadásra a  9. vagy a  10.  melléklet szerinti nyomonkövetési dokumentum, a  BIONYOM ügyfél 
a  nyomonkövetési dokumentumot az  eladótól vagy a  bérfeldolgozást megrendelőtől bekért adatok alapján 
kiállítja és az  átvett fenntarthatósági nyilatkozat mellékleteként a  (2)  bekezdés szerinti adatszolgáltatás részeként 
a BIONYOM nyilvántartásba feltölti.
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 (5) A (3) bekezdés szerint képzett egyedi azonosítószámhoz egy, a 19. § b)–d) pontjában meghatározott dokumentum 
rendelhető. A (3) bekezdésben foglalt egyedi azonosítószámmal ellátott 19. § b)–d) pontja szerinti fenntarthatósági 
dokumentum azonosítószámának egymást követő sorrendben a következő adatokat kell tartalmaznia:
a) a biomassza, a köztes termék, a bioüzemanyag, a folyékony bio-energiahordozó vagy a termesztett és nem 

termesztett biomasszából előállított tüzelőanyag előállítójának, értékesítőjének vagy a  bérfeldolgozás 
megrendelőjének regisztrációs száma, ennek hiányában adószáma vagy adóazonosító jele,

b) fenntarthatósági dokumentumonként eggyel növekvő sorszám, ami naptári évenként egyes sorszámmal 
kezdődik,

c) a  fenntarthatósági dokumentum felhasználójának regisztrációs száma, ennek hiányában adószáma vagy 
adóazonosító jele és

d) a kiállítás évszáma.
 (6) Ha a  BIONYOM ügyfél adatszolgáltatási kötelezettségének az  (1)  bekezdésben meghatározott határidőig 

nem tesz eleget, a  mezőgazdasági igazgatási szerv törli a  BIONYOM nyilvántartásból és – ha szerepel a  BÜHG 
nyilvántartásban – törli a BÜHG nyilvántartásból is.

 (7) Ha az adatszolgáltatás nem felel meg a (2) bekezdés és a 8. melléklet szerinti követelményeknek, a mezőgazdasági 
igazgatási szerv megfelelő határidő tűzésével a BIONYOM ügyfelet hiánypótlásra kötelezi.

 (8) A  (7)  bekezdés szerinti felhívásban előírt határidő eredménytelen leteltét követően a  mezőgazdasági igazgatási 
szerv a BIONYOM ügyfelet törli a BIONYOM nyilvántartásból és – ha szerepel a BÜHG nyilvántartásban – törli a BÜHG 
nyilvántartásból is.

 (9) Ha az  ügyfél a  fenntarthatósági nyilatkozatot és a  9. és a  10.  melléklet szerinti nyomonkövetési dokumentumot 
a  hatósági eljárás során – mint bizonyítékot – nem tudja a  hatóság részére bemutatni, az  ügyfél nyilatkozata 
a hiányzó bizonyítékot nem pótolja.

 (10) Ha a  BIONYOM ügyfél azért nem tud eleget tenni a  16.  § (13)  bekezdése szerinti kötelezettségének, mert nem 
rendelkezik az  általa kiállított 19.  § c)  pontja szerinti fenntarthatósági nyilatkozat kiállításának alapját képező 
fenntarthatósági nyilatkozattal, abban az esetben a mezőgazdasági igazgatási szerv tájékoztathatja a 22. § szerinti, 
a  BIONYOM ügyfelet tanúsító szerv magyarországi képviseletét a  fenntarthatóságot igazoló dokumentáció 
hiányosságának tényéről, az  érintett fenntarthatósági nyilatkozat adatairól, valamint a  BIONYOM ügyfél részére 
kiadott tanúsítvány adatairól.

11. Fenntarthatósági bizonyítvány

18. § (1) A  biomassza-termelő, a  biomassza-kereskedő, a  biomassza-feldolgozó és az  üzemanyag-forgalmazó kérelmére 
a mezőgazdasági igazgatási szerv a termesztett és nem termesztett biomassza, a köztes termék, a bioüzemanyag, 
a  folyékony bio-energiahordozó és a  termesztett és nem termesztett biomasszából előállított tüzelőanyag 
fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésének és nyomon követhetőségének hatósági igazolására 
fenntarthatósági bizonyítványt ad ki.

 (2) A  termesztett biomassza vonatkozásában a  fenntarthatósági bizonyítványt a  kérelem mellékleteként becsatolt 
a  termesztett biomassza fenntarthatóan történt megtermelését igazoló fenntarthatósági nyilatkozatban 
vagy az  ahhoz esetlegesen kapcsolódó nyomonkövetési dokumentumban foglalt mennyiségű biomassza 
megtermelésével érintett termőterületek megyei eloszlása alapján, megyénként összesítve adja ki a mezőgazdasági 
igazgatási szerv.

 (3) A  nem termesztett biomassza, a  köztes termék, a  bioüzemanyag, a  folyékony bio-energiahordozó, valamint 
a  termesztett és nem termesztett biomasszából előállított tüzelőanyag vonatkozásában a  fenntarthatósági 
bizonyítványt, a nem termesztett biomasszára, a köztes termékre, bioüzemanyagra, folyékony bio-energiahordozóra 
és biomasszából előállított tüzelőanyagra a kérelem mellékleteként csatolt fenntarthatósági nyilatkozatonként adja 
ki a mezőgazdasági igazgatási szerv.

 (4) Fenntarthatósági bizonyítvány biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó és üzemanyag-forgalmazó részére 
akkor adható ki, ha
a) a kérelmező szerepel a BIONYOM nyilvántartásban, és
b) a  termesztett és nem termesztett biomassza, a  köztes termék, a  bioüzemanyag, a  folyékony 

bio-energiahordozó, valamint a  termesztett és nem termesztett biomasszából előállított tüzelőanyag 
megfelel a fenntarthatósági és nyomon követhetőségi feltételeknek.

 (5) Fenntarthatósági bizonyítvány a  biomassza-termelőnek akkor adható ki, ha a  termesztett és nem termesztett 
biomassza megfelel a fenntarthatósági és nyomon követhetőségi feltételeknek.
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 (6) A  mezőgazdasági igazgatási szerv a  fenntarthatósági bizonyítvány kiállításához a  tényállás tisztázása érdekében 
nyilatkozattételre, valamint a  10. és 11.  § szerinti dokumentumok becsatolására hívhatja fel a  kérelmezőt. Ha 
a kérelmező számára biztosított nyilatkozattételi határidő eredménytelenül telt el, a fenntarthatósági bizonyítvány 
kiállítására irányuló eljárást a mezőgazdasági igazgatási szerv megszünteti.

 (7) A fenntarthatósági bizonyítvány kiállítására irányuló kérelmet a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján közzétett 
nyomtatványon a mezőgazdasági igazgatási szervhez kell benyújtani.

 (8) A fenntarthatósági bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem tartalmazza:
a) a  kérelmező nevét, a  lakcímét vagy székhelyét, gazdálkodó szervezet esetében a  képviseletre jogosult 

személy aláírási címpéldányának másolati példányát,
b) a kérelmező regisztrációs számát, ennek hiányában BIONYOM nyilvántartási számát, és
c) a kérelmezett fenntarthatósági bizonyítvány felhasználási céljára vonatkozó nyilatkozatot.

 (9) A fenntarthatósági bizonyítvány kiállítására irányuló kérelemhez csatolni kell:
a) a fenntarthatósági bizonyítvánnyal kísérni kívánt termesztett és nem termesztett biomassza, köztes termék, 

bioüzemanyag, folyékony bio-energiahordozó, termesztett és nem termesztett biomasszából előállított 
tüzelőanyag tételhez kapcsolódó fenntarthatósági nyilatkozatok és az  azokhoz esetlegesen kapcsolódó 
nyomonkövetési dokumentumok másolati példányait és

b) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló okirat másolati példányát.

12. A fenntarthatósági kritériumok teljesítése

19. §  A fenntarthatósági követelmények teljesítése a következő dokumentumokkal igazolható:
a) biomassza igazolással, szállítójeggyel, fenntarthatósági igazolással vagy fenntarthatósági bizonyítvánnyal,
b) az (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 29–31. cikkének átültetését szolgáló más tagállami 

jogszabály szerint kiállított dokumentummal,
c) az  (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 30.  cikk (4)  bekezdése alapján hozott bizottsági 

határozattal elismert önkéntes nemzeti vagy nemzetközi rendszer előírásaival összhangban kiállított 
dokumentummal, vagy

d) az (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikk (4) bekezdése szerint az Európai Bizottság 
részéről harmadik országgal kötött nemzetközi megállapodással összhangban kiállított dokumentummal.

13. Jogkövetkezmények

20. § (1) Valótlan tartalmú fenntarthatósági igazolás vagy biomassza igazolás kiállítása esetén a  mezőgazdasági 
igazgatási szerv az  igazolás kiállítóját – ha az  igazolás kiállítója a  BÜHG nyilvántartásban szerepel – törli a  BÜHG 
nyilvántartásból. A  BÜHG nyilvántartásból való törlést a  mezőgazdasági szakigazgatási szerv mellőzi, ha az  ügyfél 
bizonyítja, hogy:
a) az  igazolás valótlanságát az  annak kiállításához alapul szolgáló, más által kiállított valótlan igazolás 

eredményezte, vagy
b) a valótlan adattartalom nem szándékos számítási hibából származik.

 (2) A BÜHG nyilvántartásból való törlés tényét a mezőgazdasági igazgatási szerv a honlapján közzéteszi.

14. A fosszilis komparátor kibocsátási értéke

21. §  A fosszilis komparátor kibocsátási értéke a bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók, illetve a biomasszából 
előállított tüzelőanyagok felhasználási céljának megfelelően
a) 94 gCO2eq/MJ a közlekedésben,
b) 183 gCO2eq/MJ a villamosenergia-termelésben,
c) 80 gCO2eq/MJ a hasznos hő, fűtő- és hűtőenergiatermelésben,
d) 124 gCO2eq/MJ hasznoshő-termelésre használt, olyan biomasszából előállított üzemanyagok esetében, 

amelyeknél bizonyítható, hogy azokkal közvetlenül szén került felváltásra.
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15. Az önkéntes nemzeti vagy nemzetközi rendszer akkreditálása és nyilvántartása

22. § (1) Az  önkéntes nemzeti vagy nemzetközi rendszer keretében független auditot végző tanúsító szerv köteles 
akkreditálni a  Nemzeti Akkreditálási Rendszerbe. Az  akkreditálást a  nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi 
CXXIV. törvény, az (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv és e rendeletben meghatározott szabályok 
szerint kell elvégezni.

 (2) Ha a  fenntarthatósági nyilatkozatot kiállító biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó 
vagy biomassza-energiatermelő az  általa felvásárolt vagy bérfeldolgozásra átvett, forgalmazott, feldolgozott, 
felhasznált vagy előállított biomassza, köztes termék, bioüzemanyag, folyékony bio-energiahordozó vagy 
biomasszából előállított tüzelőanyag esetében a  termelésére, feldolgozására, szállításra és elosztására vonatkozó 
részekre bontott (diszaggregált) értéket vagy a  teljes életciklusra számított üvegházhatású gázkibocsátás értéket 
nem a  miniszteri rendeletben meghatározott alapértelmezett értéken, regionális átlagértéken vagy diszaggregált 
alapértelmezett értéken határozza meg, akkor az  általa benyújtott információk tekintetében független auditot 
biztosít, és ahhoz mellékeli az audit elvégzésével kapcsolatos dokumentumokat.

 (3) Más tagállamban akkreditált, auditot végző tanúsító szerv Magyarországon auditálási tevékenységet akkor 
folytathat, ha
a) szerepel a más tagállamban akkreditált tanúsítói névjegyzékben és
b) az akkreditált státusz elismerése iránti kérelem a Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról 

szóló 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 17.  § (2)  bekezdése alapján a  magyarországi akkreditáló szervnél 
benyújtásra és elfogadásra került.

 (4) A  tanúsító szervek a  Nemzeti Akkreditáló Hatóság kérésére benyújtják a  felügyelet elvégzéséhez szükséges 
összes releváns információt, így például az  auditok pontos dátumára és idejére, valamint helyszínére vonatkozó 
információkat. Ha a  Nemzeti Akkreditáló Hatóság meg nem felelési problémákat fedez fel, arról haladéktalanul 
értesíti az önkéntes rendszer működtetőit.

16. Hatósági feladatok

23. § (1) A mezőgazdasági igazgatási szerv látja el a termesztett és nem termesztett biomasszát, köztes terméket, folyékony 
bio-energiahordozót, bioüzemanyagot, valamint a  termesztett és nem termesztett biomasszából előállított 
tüzelőanyagot fenntarthatósági nyilatkozattal értékesítő, feldolgozó, forgalmazó
a) biomassza-termelőre, biomassza-feldolgozóra és biomassza-kereskedőre vonatkozó előírások ellenőrzését,
b) a  biomassza-termelő, a  biomassza-kereskedő, a  biomassza-feldolgozó és az  üzemanyag-forgalmazó 

jelentései alapján a biomassza igazolás és a fenntarthatósági igazolás ellenőrzését,
c) a BÜHG nyilvántartás és a BIONYOM nyilvántartás vezetését, és
d) a biomassza-termelő, a biomassza-kereskedő, a biomassza-feldolgozó tevékenységének felügyeletét.

 (2) Az  erdészeti hatóság látja el az  erdei biomasszából, fásszárú biomasszából, erdészeti-, faipari maradványokból 
vagy fásszárú biomasszából előállított tüzelőanyagot, és ezek alapanyagait megvásárló, értékesítő, feldolgozó, 
felhasználó,
a) biomassza-termelőre, a  biomassza kereskedőre, a  biomassza-feldolgozóra, a  biomassza energia termelőre 

vonatkozó e rendelet szerinti fenntarthatósági és nyomonkövethetőségi előírások ellenőrzését,
b) az a) pontban meghatározott személyekre vonatkozó nyilvántartás vezetését.

 (3) Az állami adó- és vámhatóság látja el az üzemanyag-forgalmazóra vonatkozó kötelezettségek ellenőrzését.

17. Az eljáró hatóságok kijelölése

24. §  A  Kormány a  Büat.-ban meghatározott mezőgazdasági igazgatási szervként és erdészeti hatóságként a  Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt jelöli ki.

18. Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 8. § és a 13–15. § 2022. március 31-én lép hatályba.



12540 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 244. szám 

 (3) A  28.  § az  Európai Bizottság – az  (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 27.  cikk (1)  bekezdés 
b)  pontja szerinti – esetleges elutasító döntésének meghozatalát követő év január 1. napján, de legkorábban  
2023. január 1. napján lép hatályba.

 (4) A  28.  § hatálybalépésének naptári napját az  energiapolitikáért felelős miniszter az  Európai Bizottság (3)  bekezdés 
szerinti döntése ismertté válását követően a  Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával 
állapítja meg.

26. §  A  12.  § (1)  bekezdésében, valamint a  16.  § (2)  bekezdésében meghatározott feldolgozó létesítményenkénti 
nyilvántartásba vételt a biomassza-feldolgozó első alkalommal 2022. április 1-jétől kérelmezi.

27. § (1) Ez a rendelet
a) a  benzin és a  dízelüzemanyagok minőségéről, valamint a  93/12/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 

1998. október 13-i 98/70/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek,
b) a  benzinre, a  dízelolajra és a  gázolajra vonatkozó követelmények, illetőleg az  üvegházhatású kibocsátott 

gázok mennyiségének nyomon követését és mérséklését célzó mechanizmus bevezetése tekintetében 
a 98/70/EK irányelv módosításáról, a belvízi hajókban felhasznált tüzelőanyagokra vonatkozó követelmények 
tekintetében az  1999/32/EK irányelv módosításáról, valamint a  93/12/EGK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 6. pontjának,

c) a  benzin és a  dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK irányelv és a  megújuló energiaforrásból 
előállított energia támogatásáról szóló 2009/28/EK irányelv módosításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 
(EU) 2015/1513 európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek,

d) a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018. december 11-i 
(EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.
 (2) Ez a rendelet

a) a  közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a  352/78/EGK, a  165/94/EK, 
a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EK tanácsi rendelet,

b) a  bioüzemanyagokra és a  folyékony bio-energiahordozókra vonatkozó, a  gazdasági szereplők által 
a tagállamokhoz eljuttatandó bizonyos típusú információkról szóló, 2011. január 12-i 2011/13/EU bizottsági 
határozat 1. cikk c) és d) pontja

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

28. §  A 3. melléklet 2.3. pontjában a „4%-ánál” szövegrész helyébe az „1,7%-ánál” szöveg, a „8%-ánál” szövegrész helyébe 
a „3,4%-ánál” szöveg lép.

29. §  Hatályát veszti a  bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és 
igazolásáról szóló 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A közlekedési célú üzemanyagok és bioüzemanyagok energiatartalma

A B C

1. Üzemanyag

Energiatartalom tömegre 

vetítve  

(alsó fűtőérték, MJ/kg)

Energiatartalom 

térfogatra vetítve  

(alsó fűtőérték, MJ/l)

2.
BIOMASSZÁBÓL ÉS/VAGY BIOMASSZA-FELDOLGOZÁSI ELJÁRÁSOK SORÁN ELŐÁLLÍTOTT 

ÜZEMANYAGOK)

3. Biopropán, bio-LPG 46 24

4.
Tiszta növényi olaj (sajtolással, extrahálással, illetve 
hasonló eljárásokkal olajos magvakból nyert nyers vagy 
finomított, de kémiailag változatlan állapotú olaj)

37 34

5.
Biodízel – zsírsav-metil-észter (biomassza eredetű 
olajból előállított metilészter)

37 33

6.
Biodízel – zsírsav-etil-észter (biomassza eredetű olajból 
előállított etilészter)

38 34

7. Biogáz, amely tisztítás útján földgázminőségűvé tehető 50 –

8.
Hidrogénnel kezelt (termokémiai úton hidrogénnel 
kezelt), biomassza eredetű olaj dízelolaj kiváltására

44 34

9.
Hidrogénnel kezelt (termokémiai úton hidrogénnel 
kezelt), biomassza eredetű olaj benzin kiváltására

45 30

10.
Hidrogénnel kezelt (termokémiai úton hidrogénnel 
kezelt), biomassza eredetű olaj sugárhajtómű-
üzemanyag kiváltására

44 34

11.
Hidrogénnel kezelt (termokémiai úton hidrogénnel 
kezelt), biomassza eredetű olaj cseppfolyósított 
szénhidrogéngáz kiváltására

46 24

12.
Egyidejűleg feldolgozott (fosszilis üzemanyagokkal 
egyidejűleg finomítóban feldolgozott), biomassza vagy 
pirolizált biomassza eredetű olaj dízelolaj kiváltására

43 36

13.
Egyidejűleg feldolgozott (fosszilis üzemanyagokkal 
egyidejűleg finomítóban feldolgozott), biomassza vagy 
pirolizált biomassza eredetű olaj benzin kiváltására

44 32

14.

Egyidejűleg feldolgozott (fosszilis üzemanyagokkal 
egyidejűleg finomítóban feldolgozott), biomassza 
vagy pirolizált biomassza eredetű olaj sugárhajtómű-
üzemanyag kiváltására

43 33

15.

Egyidejűleg feldolgozott (fosszilis üzemanyagokkal 
egyidejűleg finomítóban feldolgozott), biomassza 
vagy pirolizált biomassza eredetű olaj cseppfolyósított 
szénhidrogéngáz kiváltására

46 23

16.
KÜLÖNFÉLE MEGÚJULÓ FORRÁSOKBÓL, TÖBBEK KÖZÖTT BIOMASSZÁBÓL ELŐÁLLÍTHATÓ, 

MEGÚJULÓ ÜZEMANYAGOK

17. Megújuló forrásokból előállított metanol 20 16

18. Megújuló forrásokból előállított etanol 27 21

19. Megújuló forrásokból előállított propanol 31 25

20. Megújuló forrásokból előállított butanol 33 27
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21.
Fischer–Tropsch-dízelolaj (szintetikus szénhidrogén 
vagy szintetikus szénhidrogén-keverék dízelolaj 
kiváltására)

44 34

22.
Fischer–Tropsch-benzin (biomasszából nyert szintetikus 
szénhidrogén vagy szintetikus szénhidrogén-keverék 
benzin kiváltására)

44 33

23.

Fischer–Tropsch-sugárhajtómű-üzemanyag 
(biomasszából nyert szintetikus szénhidrogén vagy 
szintetikus szénhidrogén-keverék sugárhajtómű-
üzemanyag kiváltására)

44 33

24.

Fischer–Tropsch-cseppfolyósított szénhidrogéngáz 
(szintetikus szénhidrogén vagy szintetikus 
szénhidrogén-keverék cseppfolyósított 
szénhidrogéngáz kiváltására)

46 24

25. DME (dimetil-éter) 28 19

26. Megújuló forrásokból előállított hidrogén 120 –

27. ETBE (etil-tercio-butil-éter etanol-alapon előállítva)
36 (ebből 37% 

megújuló 
energiaforrásból)

27 (ebből 37% 
megújuló 

energiaforrásból)

28. MTBE (metil-tercio-butil-éter metanol-alapon előállítva)
35 (ebből 22% 

megújuló 
energiaforrásból)

26 (ebből 22% 
megújuló 

energiaforrásból)

29. TAEE (tercier-amil-etil-éter etanol-alapon előállítva)
38 (ebből 29% 

megújuló 
energiaforrásból)

29 (ebből 29% 
megújuló 

energiaforrásból)

30.
TAME (tercier-amil-metil-éter metanol-alapon 
előállítva)

36 (ebből 18% 
megújuló 

energiaforrásból)

28 (ebből 18% 
megújuló 

energiaforrásból)

31. THxEE (tercier-hexil etil-éter etanol-alapon előállítva)
38 (ebből 25% 

megújuló 
energiaforrásból)

30 (ebből 25% 
megújuló 

energiaforrásból)

32.
THxME (tercier-hexil-metil-éter metanol-alapon 
előállítva)

38 (ebből 14% 
megújuló 

energiaforrásból)

30 (ebből 14% 
megújuló 

energiaforrásból)

33. FOSSZILIS ÜZEMANYAGOK

34. Benzin 43 32

35. Dízelolaj 43 36

2. melléklet a 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelethez

 1. Kétszeres energiaértéken beszámítható alapanyagok és üzemanyagok
1.1. Tavakban vagy fotobioreaktorokban termesztett algák;
1.2. Vegyes települési hulladék biomasszahányada, amelynek nem képezi részét a  külön gyűjtött háztartási 

hulladék, amelyre a hulladékról szóló törvényben [92. § (1) bekezdése] az újrahasználatra való előkészítésre 
és újrafeldolgozásra meghatározott célértékek vonatkoznak;

1.3. Magánháztartásokból származó, a  hulladékról szóló törvényben [2.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában] 
meghatározott biohulladék, amelyre a  hulladékról szóló törvény [2.  § (1)  bekezdés 5.  pontja] szerinti 
elkülönített gyűjtés vonatkozik;
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1.4. Ipari hulladék biomasszahányada, amely nem alkalmas az  élelmiszer- vagy takarmány-láncban való 
felhasználásra, ideértve a kis- és nagykereskedelemből, valamint az agrár-élelmiszeriparból, a halászatból és 
akvakultúrából származó anyagokat is, az e melléklet 2. pontjában felsorolt alapanyagok kivételével;

1.5. Szalma;
1.6. Állati eredetű trágya és szennyvíziszap;
1.7. Pálmaolajprés effluense és pálmatermés üres héja;
1.8. Tallolaj-szurok;
1.9. Nyers glicerin;
1.10. Kipréselt cukornád;
1.11. Szőlőtörköly és borseprő;
1.12. Diófélék- és egyéb magvak héjai;
1.13. Háncs és héj;
1.14. Lemorzsolt kukoricacső;
1.15. Az erdőgazdálkodásból és az  erdőgazdálkodással kapcsolatos iparágakból származó hulladékok és 

maradványanyagok biomasszahányada, azaz fakéreg, ágak, ritkításból visszamaradt hulladékfa, levelek, 
tűlevelek, lombkorona, fűrészpor, faforgács, feketelúg, acetátoldat, rostiszap, lignin és tallolaj;

1.16. Egyéb nem élelmezési célú cellulóztartalmú anyagok;
1.17. Egyéb lignocellulóz-tartalmú anyagok a fűrészrönkök és furnérrönkök kivételével;

 2. Kétszeres energiaértéken beszámítható alapanyagok
2.1. Használt sütőolaj;
2.2. Az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban 1. és 2. kategóriába sorolt állati 

eredetű zsírok;
 3. Kétszeres energiaértéken beszámítható alapanyagok

3.1. Sütőipari és édesipari maradványanyagok és hulladékok;
3.2. Ital maradékok;
3.3. Nem megfelelő minőségű gyümölcs/zöldség feldolgozásból származó hulladék;
3.4. Burgonya / cukorrépa pép;
3.5. Keményítő tartalmú hulladékvizek;
3.6. Száraz keményítő;
3.7. Cukrok finomításának maradványanyagai;
3.8. Melasz;
3.9. Vinasz;
3.10.  Alkohol lepárlás maradványanyagai és hulladékai;
3.11.  Gabona törköly;
3.12.  Savó permeátum;
3.13.  Olívapogácsa;
3.14.  Magas forráspontú növényolaj frakció (FAV);
3.15.  Nyers metanol;
3.16.  Gabona, keményítő, cukor, olaj, babok és őrleményeik vetésforgó betakarításokból;
3.17.  Parlagon hagyott földről származó biomassza;
3.18.  Alacsony minőségű / szennyezett földről származó biomassza;
3.19.  Kaszálóról származó keverék;
3.20.  Sérült termények;
3.21.  Állati eredetű maradványanyagok (nem zsír) 2–3 kategória;
3.22.  Állati eredetű zsírok 3-as kategória;
3.23.  Városi szennyvíz és maradványanyagai (az iszap kivételével);
3.24.  Szappancsapadék és származékai;
3.25.  Barna zsír / zsírfogókból származó zsiradékok;
3.26.  Zsírsav desztillátumok;
3.27.  Technikai / kukorica törköly (TCO);
3.28.  Oldott anyagot tartalmazó szárított gabonatörköly (DDGS);
3.29.  Egyéb biohulladék.
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3. melléklet a 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A megújuló energia részarányának kiszámítási szabályai a közlekedési szektorban

 1.  A  megújuló energiaforrásokból előállított energia közlekedési célra felhasznált részarányának kiszámítása 
a közlekedés végső energiafogyasztásán belül az alábbiak szerint számítható ki:
1.1.  A  nevező, vagyis a  közlekedésben felhasznált energia teljes mennyiségének kiszámításához a  közúti és 

vasúti közlekedésben felhasznált motorbenzin, dízelgázolaj, földgáz, bioüzemanyag, biogáz, nem biológiai 
eredetű, folyékony vagy gáznemű, megújuló energiaforrásokból származó üzemanyagok, széntartalom 
újrahasznosításával nyert üzemanyagok és villamos energia számítandó be, beleértve a  nem biológiai 
eredetű, folyékony vagy gáznemű, megújuló energiaforrásból származó, közlekedési célú üzemanyagok 
előállítására használt villamos energiát is.

1.2.  A  számláló kiszámításánál, vagyis a  közlekedésben felhasznált, megújuló energiaforrásokból előállított 
energia mennyiségének kiszámításánál a  közlekedés valamennyi formájában felhasznált, megújuló 
energiaforrásokból előállított energia minden típusát be kell számítani, figyelembe véve a  2–3.  pontban 
leírtakat.

1.3.  Mind a nevező, mind a számláló értékének kiszámításához a közlekedési célú üzemanyagok 1. mellékletben 
szereplő energiatartalmát kell figyelembe venni. Az  1.  mellékletben nem említett közlekedési célú 
üzemanyagok energiatartalmának meghatározásához az  üzemanyagok nettó fűtőértékének kiszámítására 
vonatkozó megfelelő ESO-szabványt kell használniuk. Amennyiben ilyen ESO-szabvány nem került 
elfogadásra, a megfelelő ISO-szabvány használandó.

 2.  A számláló kiszámításhoz figyelembe vehető bioüzemanyagokra vonatkozó előírások:
2.1.  A  számlálóban foglalt bioüzemanyagok kiszámításánál az  élelmiszer- és takarmánynövényekből előállított 

bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és a  közlekedésben használt, biomasszából előállított 
tüzelőanyagok által képviselt energia-részarány nem haladhatja meg Magyarországon a  közlekedési célra 
felhasznált végső energiafogyasztás 4,0%-át.

2.2.  A  2.  mellékletben meghatározott alapanyagokból előállított bioüzemanyagok nem számítanak bele 
a 2.1. alpontban említett korlátozásba.

2.3.  A  2.  melléklet 2.  pontjában felsorolt alapanyagokból előállított bioüzemanyagok és biogázok aránya 
nem lehet több a  piacon fogyasztás vagy használat céljára elérhetővé tett közlekedési célú üzemanyagok 
energiatartalmának 4%-ánál (az energiatartalom kétszeresének beszámítása után mindösszesen 8%-ánál).

2.4.  A  légiközlekedési és a  tengerhajózási ágazatok számára elérhetővé tett üzemanyagok részesedését 
–  az  élelmiszer- vagy takarmánynövény-alapú bioüzemanyagok kivételével – az  energiatartalmuk 1,2-vel 
szorzott értékén kell figyelembe venni.

 3.  A számláló kiszámításhoz figyelembe vehető villamos energiára vonatkozó előírások:
3.1.  Az  1.  pont alkalmazásában a  megújuló energiaforrásból előállított és bármilyen típusú elektromos közúti 

jármű által fogyasztott, illetve a nem biológiai eredetű, folyékony vagy gáznemű, megújuló energiaforrásból 
származó, közlekedési célú üzemanyagok előállítására felhasznált villamos energia hozzájárulásának 
kiszámításánál egyaránt választható a  megújuló energiaforrásból előállított villamos energia átlagos uniós 
részaránya vagy a  megújuló energiaforrásból előállított villamos energia átlagos magyarországi, a  szóban 
forgó évnél két évvel korábbi részaránya.

3.2.  Az  elektromos vasúti járművek által fogyasztott, megújuló energiaforrásból előállított villamos energia 
kiszámításakor a  fogyasztás a  megújuló energiaforrásból előállított villamosenergia-input energiatartalma 
1,5-szeresének tekintendő. Az  1.2.  alpont szerinti elektromos közúti járművek által fogyasztott, megújuló 
energiaforrásból előállított villamos energia kiszámításakor a  fogyasztás a  megújuló energiaforrásból 
előállított villamosenergia-input energiatartalmának négyszerese.

3.3.  A  villamos energia részarányának az  1.  pont alkalmazása céljából történő meghatározásához a  megújuló 
forrásból származó villamos energiát termelő létesítményhez való közvetlen kapcsolódásból a  közúti 
járművek számára biztosított villamos energia esetében az  említett villamos energiát teljes egészében 
megújuló forrásból származóként kell beszámítani.

3.4.  Amennyiben a  nem biológiai eredetű, folyékony vagy gáznemű, megújuló energiaforrásokból előállított, 
közlekedési célú üzemanyagok előállításához akár közvetlenül, akár köztes termékek előállítása során 
villamos energiát használnak, a  megújuló forrásokból előállított villamos energia részarányának 
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meghatározásához a megújuló forrásokból előállított villamos energia két évvel korábbi átlagos, a termelés 
szerinti országban fennálló részarányát kell figyelembe venni.

3.5.  A  valamely megújuló forrásokból villamos energiát előállító létesítménnyel való közvetlen kapcsolatból 
származó villamos energiát teljes mértékben bele lehet számítani az adott nem biológiai eredetű, folyékony 
vagy gáznemű, megújuló forrásokból származó, közlekedési célú üzemanyagok előállításához felhasznált 
megújuló villamos energia mennyiségébe, feltéve, hogy a létesítmény:
3.5.1.  a  nem biológiai eredetű, folyékony vagy gáznemű, megújuló energiaforrásokból származó, 

közlekedési célú üzemanyagokat előállító létesítménnyel egyidejűleg vagy annak működésbe 
lépése után kezdte meg működését, és

3.5.2.  nem kapcsolódik a hálózathoz, vagy kapcsolódik a hálózathoz, de bizonyítható, hogy a szóban forgó 
villamos energiát a hálózatból való villamosenergia-vétel nélkül biztosítják.

3.6.  Teljes mértékben megújuló forrásból származó energiaként vehető figyelembe az  a  villamos energia, 
amelyet a hálózatból vontak el, de az előállítására kizárólag megújuló forrásokból került sor, és bizonyították 
mind a  megújuló tulajdonságokat, mind pedig az  esetleges egyéb megfelelő kritériumok teljesülését, 
gondoskodva arról, hogy az  adott villamos energia megújuló tulajdonságait csak egyszer és csak egy 
végfelhasználói ágazatban vegyék figyelembe.

4. melléklet a 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A biomassza igazolás minimális adattartalma

 1. Termesztett biomassza esetében a biomassza igazolás tartalma:
1.1. biomassza igazolás sorszáma és keltezése;
1.2. a biomassza igazolás kiállítójának neve, székhelye, regisztrációs száma;
1.3. a biomassza megvásárlójának, bérfeldolgozójának neve, címe, devizabelföldi vásárló, bérfeldolgozó esetében 

regisztrációs száma, vagy nyilatkozat arról, hogy az igazolás címzettje megegyezik az igazolás kiállítójával;
1.4. a termesztett biomassza megnevezése és KN-kódja;
1.5. a termesztett biomassza mennyisége tonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve;
1.6. a biomassza igazolásban szereplő termesztett biomassza mennyiség megtermelésével érintett termőterület 

összesített nagysága hektárban két tizedes jegy pontossággal kifejezve;
1.7. a biomassza igazolással érintett termesztett biomassza mennyiség betakarításának éve;
1.8. nyilatkozat arról, hogy a kibocsátási komponensek megállapítása alapértelmezett érték, tényleges érték vagy 

diszaggregált alapértelmezett, regionális átlag, illetve tényleges érték kombinációja alapján történt;
1.9. nyilatkozat arról, hogy a  degradációs bónuszt és a  talajban lévő kötött szénnek a  jobb mezőgazdasági 

gazdálkodásnak köszönhető felhalmozódása miatti kibocsátás elkerülést leíró tényezőt figyelembe vették-e 
az ÜHG kibocsátás kiszámításakor;

1.10. ha a  termesztésre, termőterület váltásra vonatkozó kibocsátási komponensek megállapítása nem 
alapértelmezett értéken történt, akkor az  egy tonna terménymennyiségre vetített, a  termesztéséből eredő 
közvetlen és a  termesztés során a  talaj kötöttszén-készletváltozásából eredő ÜHG kibocsátás mértéke  
(kgCO2eq/tonna);

1.11. a biomassza igazolásban szereplő biomassza mennyiség megtermelésével érintett termőterület 
Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (a  továbbiakban: MePAR) szerinti blokkazonosítója és 
táblasorszáma;

1.12. nyilatkozat arról, hogy a  biomassza igazolással érintett termesztett biomassza mekkora része (tonnában, 
két tizedes jegy pontossággal kifejezve) származik a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott alapanyagból, 
az alapanyag pontos megjelölésével;

1.13. nyilatkozat arról, hogy a biomassza igazolással érintett termesztett biomassza teljes mennyisége (tonnában, 
két tizedes jegy pontossággal kifejezve) mely alapanyagcsoporthoz tartozik az alábbiak közül:
1.13.1. gabonafélék és egyéb, keményítőben gazdag növény,
1.13.2. cukornövény,
1.13.3. olajnövény,
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1.13.4. 2. melléklet 1. pontjában meghatározott alapanyag,
1.13.5. egyéb (alapanyag megnevezése);

1.14. az erdőtől eltérő mezőgazdasági területről származó maradványanyag esetében nyilatkozat arról, hogy 
a biomassza igazolással érintett biomassza előállításával érintett területekre vonatkozóan rendelkezésre áll-e 
külön jogszabályban meghatározott tápanyaggazdálkodási terv;

1.15. amennyiben a biomassza igazolásban szereplő biomassza mennyiség megtermelésével olyan termőterületek 
is érintettek, amelyek vonatkozásában nem az igazolás kiállítója, hanem annak családtagja (mint őstermelő, 
vagy őstermelők családi gazdaságának tagja) nyújtotta be egységes területalapú támogatási kérelmet, akkor 
azok regisztrációs száma.

 2. Nem termesztett biomassza esetében a biomassza igazolás tartalma:
2.1. biomassza igazolás sorszáma és keltezése;
2.2. a biomassza igazolás kiállítójának neve, székhelye vagy lakcíme, regisztrációs száma, ennek hiányában 

adószáma vagy adóazonosító jele;
2.3. a biomassza megvásárlójának, bérfeldolgozójának neve, lakcíme vagy székhelye, devizabelföldi vásárló, 

bérfeldolgozó esetében regisztrációs száma vagy nyilatkozat arról, hogy az  igazolás címzettje megegyezik 
az igazolás kiállítójával;

2.4. a nem termesztett biomassza megnevezése és KN-kódja;
2.5. a nem termesztett biomassza mennyisége tonnában két tizedes jegy pontossággal kifejezve;
2.6. a nem termesztett biomassza forrására és a  begyűjtés helyére vonatkozó címadatok, amennyiben 

a  biomassza forrása vagy a  begyűjtés helye nem egyezik meg az  igazolás kiállítójának székhelyével, vagy 
lakcímével;

2.7. ha a nem termesztett biomassza lakossági forrásból származik, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat megtétele 
mellett a  biomassza begyűjtésére szolgáló gyűjtőpont vagy hulladékudvar címadatait, még a  lakosságtól 
gépjárművel, tehergépkocsival történő körjáratos begyűjtés esetében az érintett település nevét;

2.8. nyilatkozat arról, hogy a kibocsátási komponensek megállapítása alapértelmezett érték, tényleges érték vagy 
diszaggregált alapértelmezett, regionális átlag érték, illetve tényleges érték kombinációja alapján történt;

2.9. nyilatkozat arról, hogy a biomassza igazolással érintett nem termesztett biomassza mekkora része (tonnában, 
két tizedes jegy pontossággal kifejezve) származik a  2.  mellékletben meghatározott alapanyagból, 
az alapanyag pontos megjelölésével;

2.10. nyilatkozat arról, hogy a  biomassza igazolással érintett nem termesztett biomassza teljes mennyisége 
(tonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve) mely alapanyagcsoporthoz tartozik az alábbiak közül:
2.10.1. a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott alapanyag,
2.10.2. a 2. melléklet 2. pontjában meghatározott alapanyag,
2.10.3. a 2. melléklet 3. pontjában meghatározott alapanyag,
2.10.4. egyéb (alapanyag megnevezéssel);

2.11. az erdőtől eltérő mezőgazdasági területről származó hulladék esetében nyilatkozat arról, hogy a biomassza 
igazolással érintett biomassza előállításával érintett területekre vonatkozóan rendelkezésre áll-e külön 
jogszabályban meghatározott tápanyaggazdálkodási terv.

5. melléklet a 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A fenntarthatósági igazolás minimális adattartalma

 1. A termesztett biomasszára vonatkozó adattartalom:
1.1. a fenntarthatósági igazolás kiállítójának neve, székhelye vagy lakcíme, regisztrációs száma;
1.2. a termesztett biomassza megvásárlójának, bérfeldolgozójának neve, címe, devizabelföldi vásárló, 

bérfeldolgozó esetében regisztrációs száma;
1.3. a termesztett biomassza megnevezése és KN-kódja;
1.4. a termesztett biomassza betakarításának éve;
1.5. a termesztett biomassza mennyisége tonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve;
1.6. nyilatkozat arról, hogy a kibocsátási komponensek megállapítása alapértelmezett érték, tényleges érték vagy 

diszaggregált alapértelmezett, regionális átlag, illetve tényleges érték kombinációja alapján történt;
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1.7. a fenntarthatósági igazolás azonosítószáma, és keltezése;
1.8. nyilatkozat arról, hogy a  degradációs bónuszt és a  talajban lévő kötött szénnek a  jobb mezőgazdasági 

gazdálkodásnak köszönhető felhalmozódása miatti kibocsátás elkerülést leíró tényezőt figyelembe vették-e 
az ÜHG kibocsátás kiszámításakor;

1.9. nyilatkozat arról, hogy a  fenntarthatósági igazolással érintett termesztett biomassza mekkora része 
(tonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve) származik a  2.  melléklet 1.  pontjában meghatározott 
alapanyagból, az alapanyag pontos megjelölésével;

1.10. nyilatkozat arról, hogy a  fenntarthatósági igazolással érintett termesztett biomassza teljes mennyisége 
(tonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve) mely alapanyagcsoporthoz tartozik az alábbiak közül:
1.10.1. gabonafélék és egyéb, keményítőben gazdag növény,
1.10.2. cukornövény,
1.10.3. olajnövény,
1.10.4. a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott alapanyag,
1.10.5. egyéb (alapanyag megnevezéssel);

1.11. az igazolással érintett biomassza származási országának megnevezése;
1.12. az igazolással érintett biomassza értékesítési iránya, célország megnevezése;
1.13. az erdőtől eltérő mezőgazdasági területről származó maradványanyag esetében nyilatkozat arról, hogy 

a fenntarthatósági igazolással kísért biomassza előállításával érintett területekre vonatkozóan rendelkezésre 
áll-e jogszabályban meghatározott tápanyaggazdálkodási terv.

 2. A nem termesztett biomasszára vonatkozó adattartalom:
2.1. a fenntarthatósági igazolás kiállítójának neve, székhelye vagy lakcíme, regisztrációs száma;
2.2. a nem termesztett biomassza megvásárlójának, bérfeldolgozójának neve, címe, devizabelföldi vásárló, 

bérfeldolgozó esetében regisztrációs száma;
2.3. a nem termesztett biomassza megnevezése és KN-kódja;
2.4. a nem termesztett biomassza mennyisége tonnában két tizedes jegy pontossággal kifejezve;
2.5. a fenntarthatósági igazolás azonosítószáma, és keltezése;
2.6. nyilatkozat arról, hogy a kibocsátási komponensek megállapítása alapértelmezett érték, tényleges érték vagy 

diszaggregált alapértelmezett, regionális átlag, illetve tényleges érték kombinációja alapján történt;
2.7. nyilatkozat arról, hogy a  fenntarthatósági igazolással érintett nem termesztett biomassza mekkora 

része (tonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve) származik a  2.  mellékletben meghatározott 
alapanyagból, az alapanyag pontos megjelölésével;

2.8. nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági igazolással érintett nem termesztett biomassza teljes mennyisége 
(tonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve) mely alapanyagcsoporthoz tartozik az alábbiak közül:
2.8.1. a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott alapanyag,
2.8.2. a 2. melléklet 2. pontjában meghatározott alapanyag,
2.8.3. a 2. melléklet 3. pontjában meghatározott alapanyag,
2.8.4. egyéb (alapanyag megjelölésével);

2.9. az igazolással érintett biomassza származási országának megnevezése;
2.10. az igazolással érintett biomassza értékesítési iránya, célország megnevezése;
2.11. az erdőtől eltérő mezőgazdasági területről származó hulladék esetében nyilatkozat arról, hogy 

a fenntarthatósági igazolással kísért biomassza előállításával érintett területekre vonatkozóan rendelkezésre 
áll-e jogszabályban meghatározott tápanyaggazdálkodási terv.

 3. A köztes termékre vonatkozó adattartalom:
3.1. a fenntarthatósági igazolás kiállítójának neve, székhelye vagy lakcíme, regisztrációs száma;
3.2. a köztes termék megvásárlójának, bérfeldolgozójának neve, címe, devizabelföldi vásárló, bérfeldolgozó 

esetében regisztrációs száma;
3.3. a köztes termék megnevezése és KN-kódja;
3.4. a köztes termék mennyisége tonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve;
3.5. az igazolással érintett köztes termék mennyiségre vonatkozó ÜHG komponensek értéke (gCO2eq/MJ);
3.6. nyilatkozat arról, hogy a kibocsátási komponensek megállapítása alapértelmezett érték, tényleges érték vagy 

diszaggregált alapértelmezett, regionális átlag, illetve tényleges érték kombinációja alapján történt
3.7. a fenntarthatósági igazolás azonosítószáma, és keltezése;
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3.8. nyilatkozat arról, hogy a  degradációs bónuszt és a  talajban lévő kötött szénnek a  jobb mezőgazdasági 
gazdálkodásnak köszönhető felhalmozódása miatti kibocsátás elkerülést leíró tényezőt figyelembe vették-e 
az ÜHG kibocsátás kiszámításakor;

3.9. nyilatkozat arról, hogy a  fenntarthatósági igazolással érintett köztes termék mekkora része (tonnában, két 
tizedes jegy pontossággal kifejezve) származik a 2. mellékletben meghatározott alapanyagból, az alapanyag 
pontos megnevezéssel;

3.10. nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági igazolással érintett köztes termék teljes mennyisége (tonnában, két 
tizedes jegy pontossággal kifejezve) mely alapanyagcsoporthoz tartozik az alábbiak közül:
3.10.1. gabonafélék és egyéb, keményítőben gazdag növény,
3.10.2. cukornövény,
3.10.3. olajnövény,
3.10.4. a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott alapanyag,
3.10.5. a 2. melléklet 2. pontjában meghatározott alapanyag,
3.10.6. a 2. melléklet 3. pontjában meghatározott alapanyag,
3.10.7. egyéb (alapanyag megnevezéssel);

3.11. az igazolással érintett köztes termék alapanyaga származási országának megnevezése;
3.12. az igazolással érintett köztes termék értékesítési iránya, célország megnevezése;
3.13. az erdőtől eltérő mezőgazdasági területről származó hulladékból vagy maradványanyagból gyártott köztes 

termék esetében nyilatkozat arról, hogy a  fenntarthatósági igazolással kísért köztes termék alapanyagául 
szolgáló biomassza előállításával érintett területekre vonatkozóan rendelkezésre áll-e jogszabályban 
meghatározott tápanyaggazdálkodási terv.

 4. A bioüzemanyagra, folyékony bio-energiahordozóra vonatkozó adattartalom
4.1. a fenntarthatósági igazolás kiállítójának neve, székhelye vagy lakcíme, regisztrációs száma;
4.2. a bioüzemanyag, folyékony bio-energiahordozó megvásárlójának, áttárolás esetében átvevőjének neve, 

címe, devizabelföldi vásárló, átvevő esetében regisztrációs száma;
4.3. a bioüzemanyag, folyékony bio-energiahordozó megnevezése és KN-kódja;
4.4. a bioüzemanyag, folyékony bio-energiahordozó tonnában és literben kifejezett mennyisége két tizedes jegy 

pontossággal +15 °C-ra átszámított térfogaton;
4.5. a fenntarthatósági igazolásban szereplő bioüzemanyag-mennyiséghez, folyékony bio-energiahordozó-

mennyiséghez tartozó energiaegységre számított ÜHG elkerülés értéke százalékban kifejezve, az  ÜHG 
elkerülési érték számításához alkalmazott fosszilis komparátor értéke,valamint az ÜHG komponensek értéke 
(gCO2eq/MJ);

4.6. nyilatkozat arról, hogy a kibocsátási komponensek megállapítása alapértelmezett érték, tényleges érték vagy 
diszaggregált alapértelmezett, regionális átlag, illetve tényleges érték kombinációja alapján történt;

4.7. a fenntarthatósági igazolás azonosítószáma és keltezése;
4.8. nyilatkozat arról, hogy a  degradációs bónuszt és a  talajban lévő kötött szénnek a  jobb mezőgazdasági 

gazdálkodásnak köszönhető felhalmozódása miatti kibocsátás elkerülést leíró tényezőt figyelembe vették-e 
az ÜHG kibocsátás kiszámításakor;

4.9. nyilatkozat arról, hogy a  fenntarthatósági igazolással érintett bioüzemanyag, folyékony bio-energiahordozó 
mekkora része (tonnában és literben kifejezett mennyisége, két tizedes jegy pontossággal +15 °C-ra 
átszámított térfogaton) származik a  2.  mellékletben meghatározott alapanyagból, az  alapanyag konkrét 
megjelölésével;

4.10. nyilatkozat arról, hogy a  fenntarthatósági igazolással érintett bioüzemanyag, folyékony bio-energiahordozó 
teljes mennyisége (tonnában és literben kifejezett mennyisége, két tizedes jegy pontossággal +15 °C-ra 
átszámított térfogaton) mely alapanyagcsoporthoz tartozik az alábbiak közül:
4.10.1. gabonafélék és egyéb, keményítőben gazdag növény,
4.10.2. cukornövény,
4.10.3. olajnövény,
4.10.4. a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott alapanyag,
4.10.5. a 2. melléklet 2. pontjában meghatározott alapanyag,
4.10.6. a 2. melléklet 3. pontjában meghatározott alapanyag,
4.10.7. egyéb (alapanyag megnevezésével);

4.11. az igazolással érintett bioüzemanyag, folyékony bio-energiahordozó alapanyaga származási országának 
megnevezése;
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4.12. az igazolással érintett bioüzemanyag, folyékony bio-energiahordozó értékesítési iránya, célország 
megnevezése;

4.13. az erdőtől eltérő mezőgazdasági területről származó hulladékból vagy maradványanyagból gyártott 
bioüzemanyag, folyékony bio-energiahordozó vagy biomasszából előállított tüzelőanyag esetében 
nyilatkozat arról, hogy a  fenntarthatósági igazolással kísért bioüzemanyag, folyékony bio-energiahordozó 
vagy biomasszából előállított tüzelőanyag alapanyagául szolgáló biomassza előállításával érintett területekre 
vonatkozóan rendelkezésre áll-e külön jogszabályban meghatározott tápanyag-gazdálkodási terv;

4.14. nyilatkozat arról, hogy a bioüzemanyag vagy folyékony bio-energiahordozó előállítására szolgáló létesítmény 
mikortól üzemel (év/hónap/nap).

 5.  Termesztett és nem termesztett biomasszából előállított tüzelőanyagra (a  továbbiakban: tüzelőanyag) vonatkozó 
adattartalom:
5.1  a fenntarthatósági igazolás kiállítójának neve, székhelye vagy lakcíme, regisztrációs száma;
5.2.  a tüzelőanyag megvásárlójának, felhasználójának regisztrációs száma, ennek hiányában adószáma;
5.3.  a tüzelőanyag megnevezése és KN-kódja;
5.4.  tüzelőanyag mennyisége

5.4.1.  szilárd tüzelőanyag esetében tonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve,
5.4.2.  gáz halmazállapotú tüzelőanyag esetében tonnában és literben kifejezett mennyisége, két tizedes 

jegy pontossággal +15 °C-ra átszámított térfogaton;
5.5.  a  fenntarthatósági igazolásban szereplő, előállított tüzelőanyag-mennyiséghez tartozó energiaegységre 

számított ÜHG elkerülés értéke százalékban kifejezve, az  ÜHG elkerülési érték számításához alkalmazott 
fosszilis komparátor értéke, valamint az ÜHG komponensek értéke (gCO2eq/MJ);

5.6.  nyilatkozat arról, hogy a tüzelőanyag előállítására szolgáló létesítmény mikortól üzemel (év/hó/nap);
5.7.  nyilatkozat arról, hogy a kibocsátási komponensek megállapítása alapértelmezett érték, tényleges érték vagy 

diszaggregált alapértelmezett, regionális átlag, illetve tényleges érték kombinációja alapján történt;
5.8.  a fenntarthatósági igazolás azonosítószáma, és keltezése;
5.9.  nyilatkozat arról, hogy a  degradációs bónuszt és a  talajban lévő kötött szénnek a  jobb mezőgazdasági 

gazdálkodásnak köszönhető felhalmozódása miatti kibocsátás elkerülést leíró tényezőt figyelembe vették-e 
az ÜHG kibocsátás kiszámításakor;

5.10.  nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági igazolással érintett tüzelőanyag mekkora része (tonnában kifejezett 
mennyisége, két tizedes jegy pontossággal) származik a  2.  mellékletben meghatározott alapanyagból, 
az alapanyag konkrét megjelölésével;

5.11.  nyilatkozat arról, hogy a  fenntarthatósági igazolással érintett tüzelőanyag teljes mennyisége (tonnában 
kifejezett mennyisége, két tizedes jegy pontossággal) mely alapanyagcsoporthoz tartozik az alábbiak közül:
5.11.1.  gabonafélék és egyéb, keményítőben gazdag növény,
5.11.2.  cukornövény,
5.11.3.  olajnövény,
5.11.4.  a 2. melléklet 1. részében meghatározott alapanyag,
5.11.5.  a 2. melléklet 2. részében meghatározott alapanyag,
5.11.6.  a 2. melléklet 3. részében meghatározott alapanyag,
5.11.7.  egyéb (alapanyag megnevezésével);

5.12.  az igazolással érintett tüzelőanyag alapanyaga származási országának megnevezése;
5.13.  az igazolással érintett tüzelőanyag értékesítési iránya, célország megnevezése;
5.14.  ha a  tüzelőanyag alapanyaga Magyarországon került betakarításra vagy összegyűjtésre, abban az  esetben 

az  erdőtől eltérő mezőgazdasági területről származó hulladékból vagy maradványanyagból gyártott 
tüzelőanyag esetében nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági igazolással kísért tüzelőanyag alapanyagául 
szolgáló biomassza előállításával érintett területekre vonatkozóan rendelkezésre áll-e külön jogszabályban 
meghatározott tápanyag-gazdálkodási terv.

 6.  Erdei biomasszára, fásszárú biomasszára, erdészeti-, faipari maradvány anyagra vonatkozó adattartalom:
6.1.  a fenntarthatósági igazolás kiállítójának neve, székhelye vagy lakcíme, EUTR technikai azonosító száma;
6.2.  az  erdei biomassza, fásszárú biomassza, erdészeti-, faipari maradvány anyag megvásárlójának, 

bérfeldolgozójának neve, címe, devizabelföldi vásárló, bérfeldolgozó esetében EUTR technikai azonosító 
száma;

6.3.  az erdei biomassza, fásszárú biomassza, erdészeti-, faipari maradvány anyag megnevezése és KN-kódja;
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6.4.  a  fenntarthatósági igazolással érintett erdei biomassza, fásszárú biomassza, erdészeti-, faipari maradvány 
anyag nyomonkövethetőségét biztosító dokumentumok azonosítója;

6.5.  az  erdei biomassza, fásszárú biomassza, erdészeti-, faipari maradvány anyag mennyisége tömör 
köbméterben, űrméterben vagy atrotonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve;

6.6.  a  fenntarthatósági igazolással érintett erdei biomassza, fásszárú biomassza, erdészeti-, faipari maradvány 
anyag mennyiséghez tartozó ÜHG komponensek értéke (gCO2eq/MJ);

6.7.  nyilatkozat arról, hogy a kibocsátási komponensek megállapítása alapértelmezett érték, tényleges érték vagy 
diszaggregált alapértelmezett, regionális átlag, illetve tényleges érték kombinációja alapján történt;

6.8.  a fenntarthatósági igazolás azonosítószáma, és keltezése;
6.9.  nyilatkozat arról, hogy a  degradációs bónuszt és a  talajban lévő kötött szénnek a  jobb mezőgazdasági 

gazdálkodásnak köszönhető felhalmozódása miatti kibocsátás elkerülést leíró tényezőt figyelembe vették-e 
az ÜHG kibocsátás kiszámításakor;

6.10.  az igazolással érintett biomassza származási országának megnevezése;
6.11.  az igazolással érintett biomassza értékesítési iránya, célország megnevezése.

6. melléklet a 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az üzemanyag-forgalmazó jelentésének minimális adattartalma

 1. Az üzemanyag-forgalmazó azonosító adatai
1.1. Név, cégnév, székhely, telephelye;
1.2. Adószám;
1.3. Adóraktári, bejegyzett kereskedői, eseti bejegyzett kereskedői, jövedéki engedély száma.

 2. Forgalomba hozott üzemanyag mennyisége (literben és MJ-ban kifejezve), ide nem értve annak az üzemanyagnak 
a mennyiségét, amelyet a bioüzemanyag-részarány számításánál figyelmen kívül kell hagyni:
2.1. Motorbenzin;
2.2. Dízelgázolaj;
2.3. E85.

 3. A forgalomba hozott bioüzemanyag mennyisége az  1.  § 9.  pontjában meghatározott fajtánkénti bontásban, 
és összesen (literben és MJ-ban kifejezve), ide nem értve annak a  bioüzemanyagnak a  mennyiségét, melyet 
a bioüzemanyag-részarány számításánál figyelmen kívül kell hagyni, valamint a  forgalomba hozott bioüzemanyag 
előállításának módjáról.

 4. A forgalomba hozott bioüzemanyag alapanyagainak előállítása kapcsán a földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő kibocsátás előzetesen becsült középértéke, amennyiben az az alábbi alapanyag kategóriákba tartozik:
4.1. gabonafélék és egyéb, keményítőben gazdag növény,
4.2. cukornövény,
4.3. olajnövény.

 5. A naptári évet megelőző évben a  kötelező bioüzemanyag-részarány mértéket meghaladóan teljesített, és 
a tárgyévben elszámolni kért bioüzemanyag-mennyisége (MJ-ban kifejezve).

 6. A forgalomba hozott üzemanyag energiatartalmára a kötelező bioüzemanyag-részarány alapján eső bioüzemanyag-
mennyiség energiatartalmának levezetése (literben és MJ-ban kifejezve)
6.1. Motorbenzin;
6.2. Dízelgázolaj;
6.3. E85.

 7. A kötelező bioüzemanyag-részaránynak megfelelő mennyiség (kötelező bioüzemanyag-részaránnyal meghatározott 
bioüzemanyag-mennyiség energiatartalmának) és a  tárgyévben ténylegesen forgalomba hozott bioüzemanyag-
mennyiség energiatartalmának különbsége (literben és MJ-ban kifejezve).

 8. A bioüzemanyagra vonatkozó fenntarthatósági nyilatkozat adatai:
8.1. a dokumentum kiállítójának neve és regisztrációs száma;
8.2. a dokumentum azonosítószáma;
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8.3. a dokumentum kiállításának dátuma;
8.4. a dokumentumban szereplő bioüzemanyag megnevezése, mennyisége (literben és MJ-ban kifejezve).

 9. Nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett bioüzemanyag mekkora része – fajtánként, literben 
meghatározva – származik a 2. mellékletben meghatározott alapanyagból, az alapanyag pontos megnevezésével.

 10. Nyilatkozat arról, hogy a  fenntarthatósági nyilatkozattal érintett bioüzemanyag teljes mennyisége (literben 
meghatározva) mely alapanyagcsoporthoz tartozik az alábbiak közül:
10.1. gabonafélék és egyéb, keményítőben gazdag növény,
10.2. cukornövény,
10.3. olajnövény,
10.4. a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott alapanyag,
10.5. a 2. melléklet 2. pontjában meghatározott alapanyag,
10.6. a 2. melléklet 3. pontjában meghatározott alapanyag,
10.7. egyéb (alapanyag megnevezésével).

7. melléklet a 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1. A bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok 
alapanyagainak előállítása kapcsán a földhasználat közvetett megváltozásából eredő kibocsátás 
előzetesen becsült mértéke (gCO2/MJ)

A B C

1 Alapanyagcsoport Középérték Az érzékenységi elemzésből származó 

százalékosztályközi tartomány

2 Gabonafélék és egyéb, keményítőben gazdag 
növények

12 8–16

3 Cukornövények 13 4–17

4 Olajnövények 55 33–66

2. A földhasználat közvetett megváltozása kapcsán kibocsátás semlegesnek tekinthető 
bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok

Az alábbiakban felsorolt alapanyag-kategóriákból előállított bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és 
biomasszából előállított tüzelőanyagok kapcsán úgy kell tekinteni, hogy nem keletkezik kibocsátás a földhasználat 
közvetett megváltozásából eredően:
2.1.  az 1. pontban nem szereplő alapanyagok;
2.2.  a  földhasználat közvetlen megváltozását okozó alapanyagok, azaz amelyek termesztésekor az  IPCC szerinti 

következő földterület-kategóriák: erdőterület, füves terület, vizes élőhely, település és egyéb földterület 
egyikének helyébe a szántó, illetve évelő növényekkel borított szántó lép. Ebben az esetben a földhasználat 
közvetlen megváltozásából eredő kibocsátás értékét (el) a bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók 
és biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével 
kapcsolatos üvegházhatású gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól szóló miniszteri rendeletnek 
(1. melléklet 1.7. alpontjának) megfelelően kellett kiszámítani.
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8. melléklet a 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A BIONYOM ügyfél éves adatszolgáltatásának minimális adattartalma

 1. A biomassza-kereskedő adatszolgáltatásának adattartalma:
1.1. az adatszolgáltató neve, lakcíme vagy székhelye, regisztrációs száma, ennek hiányában, BIONYOM 

nyilvántartási száma;
1.1.1. az adatszolgáltatással érintett időszakban kiállított összes fenntarthatósági nyilatkozatra, 

fenntarthatósági nyilatkozatonként, továbbá a  9. és a  10.  melléklet szerinti nyomonkövetési 
dokumentumokban foglaltak alapján:

1.1.2. a fenntarthatósági nyilatkozat és annak kiállítási dátuma;
1.1.3. a fenntarthatósági igazolásban szereplő adatok az igazolás kiállítója adatainak kivételével;
1.1.4. ha a  19.  § b)–d)  pontja szerinti fenntarthatósági nyilatkozat maradéktalanul tartalmazza 

a  10.  melléklet szerinti adatokat, a  fenntarthatósági nyilatkozatban meghatározott adatok, 
a fenntarthatósági nyilatkozat kiállítója adatainak kivételével;

1.1.5. ha a  19.  § b)–d)  pontja szerinti fenntarthatósági nyilatkozat nem tartalmazza maradéktalanul 
az  10.  melléklet szerinti adatokat, a  fenntarthatósági nyilatkozathoz kapcsolódóan kiállított 
10. melléklet szerinti nyomonkövetési dokumentumban meghatározott adatok, a  fenntarthatósági 
nyilatkozat kiállítója adatainak kivételével;

1.1.6. a fenntarthatósági nyilatkozat kiállításának alapját képező biomassza igazolások adatai 
a termőterületre vonatkozó adatok kivételével és a biomassza igazolás kiállításának dátuma;

1.1.7. ha a fenntarthatósági nyilatkozat kiállításának alapját képező biomassza-termelő által kiállított 19. § 
b)–d) pontja szerinti fenntarthatósági nyilatkozat maradéktalanul tartalmazza a 9. melléklet szerinti 
adatokat, a  fenntarthatósági nyilatkozatban meghatározott adatok, a  termőterületre vonatkozó 
adatok kivételével;

1.1.8. ha a fenntarthatósági nyilatkozat kiállításának alapját képező biomassza-termelő által kiállított 19. § 
b)–d)  pontja szerinti fenntarthatósági nyilatkozat nem tartalmazza maradéktalanul a  9.  melléklet 
szerinti adatokat, a  fenntarthatósági nyilatkozathoz kapcsolódóan kiállított 9.  melléklet szerinti 
nyomonkövetési dokumentumban meghatározott adatok a  termőterületre vonatkozó adatok 
kivételével;

1.1.9. a fenntarthatósági nyilatkozat kiállításának alapját képező fenntarthatósági igazolások adatai és 
a fenntarthatósági igazolás kiállításának dátuma;

1.1.10. ha a  fenntarthatósági nyilatkozat kiállításának alapját képező biomassza-kereskedő, biomassza-
feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó által kiállított 19.  § b)–d)  pontja szerinti fenntarthatósági 
nyilatkozat maradéktalanul tartalmazza a  10.  melléklet szerinti adatokat, fenntarthatósági 
nyilatkozatban meghatározott adatok;

1.1.11. ha a  fenntarthatósági nyilatkozat kiállításának alapját képező biomassza-kereskedő, biomassza-
feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó által kiállított 19.  § b)–d)  pontja szerinti fenntarthatósági 
nyilatkozat nem tartalmazza maradéktalanul az  10.  melléklet szerinti adatokat, a  fenntarthatósági 
nyilatkozathoz kapcsolódóan kiállított 10.  melléklet szerinti nyomonkövetési dokumentumban 
meghatározott adatok;

1.2. Az adatszolgáltató által a  tárgyidőszakban kiállított fenntarthatósági nyilatkozatok, az  azok kiállításának 
alapját képező fenntarthatósági nyilatkozatok, és az  azokhoz kapcsolódó nyomonkövetési dokumentumok 
adattartalmát köteles rendezetten, egymáshoz hozzárendelve e  melléklet szerinti nyomtatvány kitöltésével 
benyújtani a mezőgazdasági igazgatási szervhez, az éves adatszolgáltatás részeként.

 2. A biomassza-feldolgozó adatszolgáltatásának adattartalma:
2.1. az adatszolgáltató neve, lakcíme vagy székhelye, regisztrációs száma, ennek hiányában BIONYOM 

nyilvántartási száma;
2.2. az adatszolgáltatással érintett időszakban kiállított összes fenntarthatósági nyilatkozatra, fenntarthatósági 

nyilatkozatonként, továbbá a  9. és a  10.  melléklet szerinti nyomonkövetési dokumentumokban foglaltak 
alapján:
2.2.1. fenntarthatósági nyilatkozat kiállításának dátuma;
2.2.2. a fenntarthatósági igazolásban szereplő adatok az igazolás kiállítója adatainak kivételével;
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2.2.3. ha a  19.  § b)–d)  pontja szerinti fenntarthatósági nyilatkozat maradéktalanul tartalmazza 
az  10.  melléklet szerinti adatokat, fenntarthatósági nyilatkozatban meghatározott adatok, 
a fenntarthatósági nyilatkozat kiállítója adatainak kivételével;

2.2.4. ha a  19.  § b)–d)  pontja szerinti fenntarthatósági nyilatkozat nem tartalmazza maradéktalanul 
az  10.  melléklet szerinti adatokat, úgy a  fenntarthatósági nyilatkozathoz kapcsolódóan kiállított 
10.  melléklet szerinti nyomonkövetési dokumentumban szereplő adatok, a  fenntarthatósági 
nyilatkozat kiállítója adatainak kivételével;

2.2.5. a gyártáshoz felhasznált biomassza vonatkozásában a  fenntarthatósági nyilatkozat kiállításának 
alapját képező biomassza igazolások adatai a  termőterületre vonatkozó adatok kivételével és 
a biomassza igazolás kiállításának dátuma;

2.2.6. ha a fenntarthatósági nyilatkozat kiállításának alapját képező biomassza-termelő által kiállított 19. § 
b)–d) pontja szerinti fenntarthatósági nyilatkozat maradéktalanul tartalmazza a 9. melléklet szerinti 
adatokat, fenntarthatósági nyilatkozatban meghatározott adatok, a  termőterületre vonatkozó 
adatok kivételével;

2.2.7. ha a gyártáshoz felhasznált biomassza vonatkozásában a  fenntarthatósági nyilatkozat kiállításának 
alapját képező a  biomassza-termelő által kiállított 19.  § b)–d)  pontja szerinti fenntarthatósági 
nyilatkozat nem tartalmazza maradéktalanul a 9. melléklet szerinti adatokat, úgy a fenntarthatósági 
nyilatkozathoz kapcsolódóan kiállított 9.  melléklet szerinti nyomonkövetési dokumentum adatai 
a termőterületre vonatkozó adatok kivételével;

2.2.8. a gyártáshoz felhasznált biomassza, köztes termék, bioüzemanyag vonatkozásában 
a  fenntarthatósági nyilatkozat kiállításának alapját képező fenntarthatósági igazolás adatai és 
a fenntarthatósági igazolás kiállításának dátuma;

2.2.9. ha a  fenntarthatósági nyilatkozat kiállításának alapját képező biomassza-kereskedő, biomassza-
feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó által kiállított 19.  § b)–d)  pontja szerinti fenntarthatósági 
nyilatkozat maradéktalanul tartalmazza a  10.  melléklet szerinti adatokat, fenntarthatósági 
nyilatkozatban meghatározott adatok;

2.2.10. ha a  fenntarthatósági nyilatkozat kiállításának alapját képező biomassza-kereskedő, biomassza-
feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó által kiállított 19.  § b)–d)  pontja szerinti fenntarthatósági 
nyilatkozat nem tartalmazza maradéktalanul a  10.  melléklet szerinti adatokat, úgy 
a  fenntarthatósági nyilatkozathoz kapcsolódóan kiállított, 10.  melléklet szerinti nyomonkövetési 
dokumentum adatai;

2.2.11. nyilatkozat arról, hogy a  gyártással vagy feldolgozással érintett biomassza vagy köztes termék 
milyen technológiai eljárások segítségével került átalakításra.

2.3. Az adatszolgáltató által a  tárgyidőszakban kiállított fenntarthatósági nyilatkozatok, azok kiállításának 
alapját képező fenntarthatósági nyilatkozatok, és az  azokhoz kapcsolódó nyomonkövetési dokumentumok 
adattartalmát köteles rendezetten, egymáshoz hozzárendelve e  melléklet szerinti nyomtatvány kitöltésével 
benyújtani a mezőgazdasági igazgatási szervhez, az éves adatszolgáltatás részeként.

 3. Az üzemanyag-forgalmazó adatszolgáltatásának adattartalma:
3.1. az adatszolgáltató neve, lakcíme vagy székhelye, regisztrációs száma, ennek hiányában BIONYOM 

nyilvántartási száma;
3.2. az adatszolgáltatással érintett időszakban kiállított összes fenntarthatósági nyilatkozatra fenntarthatósági 

nyilatkozatonként, továbbá a  9. és a  10.  melléklet szerinti nyomonkövetési dokumentumokban foglaltak 
alapján:
3.2.1. a fenntarthatósági nyilatkozat kiállításának dátuma,
3.2.2. a fenntarthatósági igazolásban szereplő adatok az igazolás kiállítója adatainak kivételével,
3.2.3. ha a  19.  § b)–d)  pontja szerinti fenntarthatósági nyilatkozat maradéktalanul tartalmazza 

a  10.  melléklet szerinti adatokat, fenntarthatósági nyilatkozatban meghatározott adatok, 
a fenntarthatósági nyilatkozat kiállítója adatainak kivételével,

3.2.4. ha a  19.  § b)–d)  pontja szerinti fenntarthatósági nyilatkozat nem tartalmazza maradéktalanul 
a  10.  melléklet szerinti adatokat, úgy a  fenntarthatósági nyilatkozathoz kapcsolódóan kiállított, 
10.  melléklet szerinti nyomonkövetési dokumentumban szereplő adatok, a  fenntarthatósági 
nyilatkozat kiállítója adatainak kivételével,

3.2.5. ha a  fenntarthatósági nyilatkozat kiállításának alapját képező biomassza-kereskedő, biomassza-
feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó által kiállított 19.  § b)–d)  pontja szerinti fenntarthatósági 
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nyilatkozat maradéktalanul tartalmazza a  10.  melléklet szerinti adatokat, fenntarthatósági 
nyilatkozatban meghatározott adatok,

3.2.6. ha a  fenntarthatósági nyilatkozat kiállításának alapját képező biomassza-kereskedő, biomassza-
feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó által kiállított 19.  § b)–d)  pontja szerinti fenntarthatósági 
nyilatkozat nem tartalmazza maradéktalanul a  10.  melléklet szerinti adatokat, úgy 
a  fenntarthatósági nyilatkozathoz kapcsolódóan kiállított, 10.  melléklet szerinti nyomonkövetési 
dokumentum adatai.

3.3. Az adatszolgáltató által a  tárgyidőszakban kiállított fenntarthatósági nyilatkozatok, az  azok kiállításának 
alapját képező fenntarthatósági nyilatkozatok, és az  azokhoz kapcsolódó nyomonkövetési dokumentumok 
adattartalmát köteles rendezetten, egymáshoz hozzárendelve e  melléklet szerinti nyomtatvány kitöltésével 
benyújtani a mezőgazdasági igazgatási szervhez, az éves adatszolgáltatás részeként.

9. melléklet a 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Biomassza-termelő által termesztett és nem termesztett biomasszára kiállított 19. § b)–d) pontja 
szerinti dokumentumokhoz tartozó nyomonkövetési dokumentum minimális adattartalma

 1. Termesztett biomasszára vonatkozó adattartalom:
1.1. a nyomonkövetési dokumentummal kísért fenntarthatósági nyilatkozat egyedi azonosítószáma és keltezése;
1.2. a fenntarthatósági nyilatkozat kiállítójának neve, székhelye, regisztrációs száma, ennek hiányában adószáma 

vagy adóazonosító jele;
1.3. a biomassza megvásárlójának, bérfeldolgozójának neve, címe, devizabelföldi vásárló, bérfeldolgozó esetében 

regisztrációs száma, vagy nyilatkozat arról, hogy a  fenntarthatósági nyilatkozat kiállítója és annak címzettje 
megegyezik;

1.4. a termesztett biomassza megnevezése és KN-kódja;
1.5. a termesztett biomassza mennyisége tonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve;
1.6. a fenntarthatósági nyilatkozattal kísért termesztett biomassza mennyiség megtermelésével érintett 

termőterület összesített nagysága hektárban két tizedes jegy pontossággal kifejezve;
1.7. a fenntarthatósági nyilatkozattal kísért termesztett biomassza betakarításának éve;
1.8. a fenntarthatósági nyilatkozattal kísért termesztett biomassza megtermelésével érintett termőterület MePAR 

szerinti blokkazonosítója és táblasorszáma;
1.9. nyilatkozat arról, hogy a  fenntarthatósági nyilatkozattal érintett termesztett biomassza mekkora része 

(tonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve) származik a  2.  melléklet 1.  pontjában meghatározott 
alapanyagból, az alapanyag pontos megjelölésével;

1.10. nyilatkozat arról, hogy a  fenntarthatósági nyilatkozattal érintett termesztett biomassza teljes mennyisége 
(tonnában két tizedes jegy pontossággal kifejezve) mely alapanyagcsoporthoz tartozik az alábbiak közül:
1.10.1. gabonafélék és egyéb, keményítőben gazdag növény,
1.10.2. cukornövény,
1.10.3. olajnövény,
1.10.4. a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott alapanyag,
1.10.5. egyéb (alapanyag megnevezése).

 2. Nem termesztett biomasszára vonatkozó adattartalom:
2.1. a nyomonkövetési dokumentummal kísért fenntarthatósági nyilatkozat egyedi azonosítószáma és keltezése;
2.2. a fenntarthatósági nyilatkozat kiállítójának neve, székhelye vagy lakcíme, a  fenntarthatósági nyilatkozat 

kiállítójának regisztrációs száma, ennek hiányában adószáma vagy adóazonosító jele;
2.3. a biomassza megvásárlójának, bérfeldolgozójának neve, címe, devizabelföldi vásárló, bérfeldolgozó esetében 

regisztrációs száma vagy nyilatkozat arról, hogy a  fenntarthatósági nyilatkozat kiállítója és annak címzettje 
megegyezik;

2.4. nem termesztett biomassza megnevezése és KN-kódja;
2.5. nem termesztett biomassza mennyisége tonnában két tizedes jegy pontossággal kifejezve;
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2.6. nem termesztett biomassza forrására és a  begyűjtés helyére vonatkozó címadatok, amennyiben a  nem 
termesztett biomassza forrása vagy a  begyűjtés helye nem egyezik meg a  fenntarthatósági nyilatkozat 
kiállítójának székhelyével, vagy lakcímével;

2.7. ha a nem termesztett biomassza lakossági forrásból származik, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat megtétele 
mellett a  biomassza begyűjtésére szolgáló gyűjtőpont vagy hulladékudvar címadatai, még a  lakosságtól 
gépjárművel, tehergépkocsival történő körjáratos begyűjtés esetében az  érintett település nevét kell 
feltüntetni;

2.8. nyilatkozat arról, hogy a  fenntarthatósági nyilatkozattal érintett nem termesztett biomassza mekkora 
része (tonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve) származik a  2.  mellékletben meghatározott 
alapanyagból, az alapanyag pontos megnevezéssel;

2.9. nyilatkozat arról, hogy a  fenntarthatósági nyilatkozattal érintett nem termesztett biomassza teljes 
mennyisége (tonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve) mely alapanyagcsoporthoz tartozik 
az alábbiak közül:
2.9.1. a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott alapanyag,
2.9.2. a 2. melléklet 2. pontjában meghatározott alapanyag,
2.9.3. a 2. melléklet 3. pontjában meghatározott alapanyag,
2.9.4. egyéb (alapanyag megjelölésével).

10. melléklet a 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó kiállított 19. § b)–d) pontja 
szerinti dokumentumokhoz kiállítandó nyomonkövetési dokumentum minimális adattartalma

 1. A termesztett biomasszára vonatkozó adattartalom:
1.1. a nyomonkövetési dokumentummal kísért fenntarthatósági nyilatkozat egyedi azonosítószáma és keltezése;
1.2. a fenntarthatósági nyilatkozat kiállítójának neve, székhelye vagy lakcíme, regisztrációs száma, ennek 

hiányában adószáma vagy adóazonosító jele;
1.3. a termesztett biomassza megvásárlójának, bérfeldolgozójának neve, címe, devizabelföldi vásárló, 

bérfeldolgozó esetében regisztrációs száma;
1.4. a termesztett biomassza megnevezése és KN-kódja;
1.5. a termesztett biomassza betakarításának éve;
1.6. a termesztett biomassza mennyisége két tizedes jegy pontossággal kifejezve;
1.7. nyilatkozat arról, hogy a  fenntarthatósági nyilatkozattal érintett termesztett biomassza mekkora része 

(tonnában, két tizedes jegyig meghatározva) származik a  2.  melléklet 1.  pontjában meghatározott 
alapanyagból, az alapanyag pontos megjelölésével;

1.8. nyilatkozat arról, hogy a  fenntarthatósági nyilatkozattal érintett termesztett biomassza teljes mennyisége 
(tonnában, két tizedes jegy pontossággal meghatározva) mely alapanyagcsoporthoz tartozik az  alábbiak 
közül:
1.8.1. gabonafélék és egyéb, keményítőben gazdag növény,
1.8.2. cukornövény,
1.8.3. olajnövény,
1.8.4. a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott alapanyag,
1.8.5. egyéb (alapanyag megnevezéssel);

1.9. a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett termesztett biomassza származási országának megnevezése;
1.10. a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett termesztett biomassza értékesítési iránya, célország megnevezése.

 2. A nem termesztett biomasszára vonatkozó adattartalom:
2.1. a nyomonkövetési dokumentummal kísért fenntarthatósági nyilatkozat azonosítószáma és keltezése;
2.2. a fenntarthatósági nyilatkozat kiállítójának neve, székhelye vagy lakcíme, regisztrációs száma, ennek 

hiányában adószáma vagy adóazonosító jele;
2.3. a nem termesztett biomassza megvásárlójának, bérfeldolgozójának neve, címe, devizabelföldi vásárló, 

bérfeldolgozó esetében regisztrációs száma;
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2.4. a nem termesztett biomassza megnevezése és KN-kódja;
2.5. a nem termesztett biomassza mennyisége tonnában két tizedes jegy pontossággal kifejezve;
2.6. nyilatkozat arról, hogy a  fenntarthatósági nyilatkozattal kísért nem termesztett biomassza mekkora része 

(tonnában vagy literben, két tizedes jegy pontossággal kifejezve) származik a 2. mellékletben meghatározott 
alapanyagból, az alapanyag pontos megnevezéssel;

2.7. nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági nyilatkozattal kísért nem termesztett biomassza teljes mennyisége 
(tonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve) mely alapanyagcsoporthoz tartozik az alábbiak közül:
2.7.1. a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott alapanyag,
2.7.2. a 2. melléklet 2. pontjában meghatározott alapanyag,
2.7.3. a 2. melléklet 3. pontjában meghatározott alapanyag,
2.7.4. egyéb (alapanyag megnevezéssel);

2.8. a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett nem termesztett biomassza származási országának megnevezése;
2.9. a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett nem termesztett biomassza értékesítési iránya, célország 

megnevezése.
 3. A köztes termékre vonatkozó adattartalom:

3.1. a nyomonkövetési dokumentummal kísért fenntarthatósági nyilatkozat azonosítószáma és keltezése;
3.2. a fenntarthatósági nyilatkozat kiállítójának neve, címe, regisztrációs száma, ennek hiányában adószáma vagy 

adóazonosító jele;
3.3. a köztes termék megvásárlójának, bérfeldolgozójának neve, címe, devizabelföldi vásárló, bérfeldolgozó 

esetében regisztrációs száma;
3.4. a köztes termék megnevezése és KN-kódja;
3.5. a köztes termék mennyisége tonnában két tizedes jegy pontossággal kifejezve;
3.6. nyilatkozat arról, hogy a  fenntarthatósági nyilatkozattal érintett köztes termék mekkora része (tonnában, 

két tizedes jegy pontossággal kifejezve) származik a 2. melléklet meghatározott alapanyagból, az alapanyag 
pontos megnevezésével;

3.7. nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett köztes termék teljes mennyisége (tonnában, 
két tizedes jegy pontossággal kifejezve) mely alapanyagcsoporthoz tartozik az alábbiak közül:
3.7.1. gabonafélék és egyéb, keményítőben gazdag növény,
3.7.2. cukornövény,
3.7.3. olajnövény,
3.7.4. a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott alapanyag,
3.7.5. a 2. melléklet 2. pontjában meghatározott alapanyag,
3.7.6. a 2. melléklet 3. pontjában meghatározott alapanyag,
3.7.7. egyéb (alapanyag megjelölésével);

3.8. a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett köztes termék alapanyaga származási országának megnevezése;
3.9. a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett köztes termék értékesítési iránya, célország megnevezése.

 4. A bioüzemanyagra vagy folyékony bio-energiahordozóra vonatkozó adattartalom:
4.1. a nyomonkövetési dokumentummal kísért fenntarthatósági nyilatkozat azonosítószáma és keltezése;
4.2. a fenntarthatósági nyilatkozat kiállítójának neve, székhelye vagy lakcíme, regisztrációs száma, ennek 

hiányában adószáma vagy adóazonosító jele;
4.3. a bioüzemanyag vagy folyékony bio-energiahordozó megvásárlójának, áttárolás esetében átvevőjének neve, 

címe, devizabelföldi vásárló, átvevő esetében regisztrációs száma;
4.4. a bioüzemanyag vagy folyékony bio-energiahordozó megnevezése és KN-kódja;
4.5. a bioüzemanyag vagy folyékony bio-energiahordozó tonnában és literben kifejezett mennyisége két tizedes 

jegy pontossággal +15 °C-ra átszámított térfogaton;
4.6. nyilatkozat arról, hogy a  fenntarthatósági nyilatkozattal érintett bioüzemanyag vagy folyékony 

bio-energiahordozó mekkora része (tonnában és literben kifejezett mennyisége, két tizedes jegy 
pontossággal +15 °C-ra átszámított térfogaton) származik a  2.  mellékletben meghatározott alapanyagból, 
az alapanyag pontos megnevezésével;

4.7. nyilatkozat arról, hogy a  fenntarthatósági nyilatkozattal érintett bioüzemanyag vagy folyékony 
bio-energiahordozó teljes mennyisége (tonnában és literben kifejezett mennyisége, két tizedes jegy 
pontossággal +15 °C-ra átszámított térfogaton) mely alapanyagcsoporthoz tartozik az alábbiak közül:
4.7.1. gabonafélék és egyéb, keményítőben gazdag növény,
4.7.2. cukornövény,
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4.7.3. olajnövény,
4.7.4. a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott alapanyag,
4.7.5. a 2. melléklet 2. pontjában meghatározott alapanyag,
4.7.6. a 2. melléklet 3. pontjában meghatározott alapanyag,
4.7.7. egyéb (alapanyag megnevezésével);

4.8. a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett bioüzemanyag, folyékony bio-energiahordozó alapanyaga 
származási országának megnevezése;

4.9. a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett bioüzemanyag, folyékony bio-energiahordozó értékesítési iránya, 
célország megnevezése.

 5.  Termesztett és nem termesztett biomasszából előállított tüzelőanyagra (a  továbbiakban: tüzelőanyag) vonatkozó 
adattartalom:
5.1.  a nyomonkövetési dokumentummal kísért fenntarthatósági nyilatkozat azonosítószáma és keltezése;
5.2.  a fenntarthatósági nyilatkozat kiállítójának neve, székhelye vagy lakcíme, regisztrációs száma;
5.3.  a tüzelőanyag megvásárlójának, felhasználójának regisztrációs száma;
5.4.  a tüzelőanyag megnevezése és KN-kódja;
5.5.  tüzelőanyag mennyisége

5.5.1.  szilárd tüzelőanyag esetében tonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve,
5.5.2.  gáz halmazállapotú tüzelőanyag esetében tonnában és literben kifejezett mennyisége, két tizedes 

jegy pontossággal +15 °C-ra átszámított térfogaton;
5.6.  nyilatkozat arról, hogy a  fenntarthatósági nyilatkozattal érintett tüzelőanyag mekkora része (tonnában 

kifejezett mennyisége, két tizedes jegy pontossággal) származik a  2.  mellékletben meghatározott 
alapanyagból, az alapanyag konkrét megjelölésével;

5.7.  nyilatkozat arról, hogy a  fenntarthatósági nyilatkozattal érintett tüzelőanyag teljes mennyisége (tonnában 
kifejezett mennyisége, két tizedes jegy pontossággal) mely alapanyagcsoporthoz tartozik az alábbiak közül:
5.7.1.  gabonafélék és egyéb, keményítőben gazdag növény,
5.7.2.  cukornövény,
5.7.3.  olajnövény,
5.7.4.  a 2. melléklet 1. pontban meghatározott alapanyag,
5.7.5.  a 2. melléklet 2. pontban meghatározott alapanyag,
5.7.6.  a 2. melléklet 3. pontban meghatározott alapanyag,
5.7.7.  egyéb (alapanyag megnevezésével).

5.8.  a  fenntarthatósági nyilatkozattal érintett termesztett és nem termesztett biomasszából előállított 
tüzelőanyag alapanyaga származási országának megnevezése;

5.9.  a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett tüzelőanyag értékesítési iránya, célország megnevezése;
 6.  Erdei biomasszára, fásszárú biomasszára, erdészeti-, faipari maradványanyagra vonatkozó adattartalom:

6.1.  a nyomonkövetési dokumentummal kísért fenntarthatósági nyilatkozat egyedi azonosítószáma és keltezése;
6.2.  a  fenntarthatósági nyilatkozat kiállítójának neve, székhelye vagy lakcíme, EUTR technikai azonosító száma, 

ennek hiányában adószáma vagy adóazonosító jele;
6.3.  erdei biomassza, fásszárú biomassza, erdészeti-, faipari maradvány anyag megvásárlójának, 

bérfeldolgozójának neve, címe, devizabelföldi vásárló, bérfeldolgozó esetében EUTR technikai azonosító 
száma;

6.4.  erdei biomassza, fásszárú biomassza, erdészeti-, faipari maradvány anyag megnevezése és KN-kódja;
6.5.  erdei biomassza, fásszárú biomassza, erdészeti-, faipari maradvány anyag mennyisége tömör köbméterben, 

űrméterben vagy atrotonnában két tizedes jegy pontossággal kifejezve;
6.6.  a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett biomassza származási országának megnevezése;
6.7.  a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett biomassza értékesítési iránya, célország megnevezése.
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A Kormány 822/2021. (XII. 28.) Korm. rendelete
a vízkészletjárulék fizetésének átmeneti szabályairól

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  vízhasználó a  vízkészletjárulékot a  vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 15/B.  § (3)  bekezdésétől 
eltérően a 2021. január 1-től 2021. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan az általa ténylegesen felhasznált 
vízmennyiség után fizeti meg, ha az általa igénybe vett vízmennyiség a vízjogi engedélyben megjelölt vízmennyiség 
80%-át nem éri el.

 (2) A vízhasználó az (1) bekezdés szerinti kedvezményt a 2021. évre vonatkozó éves bevallás során, külön nyilatkozattal 
érvényesítheti – a  vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 15/D.  § (2) és (4)  bekezdésétől, valamint 15/E.  § 
(1a)–(1c) bekezdésétől eltérően – 2022. május 31-ig.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
 (2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 22. 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 823/2021. (XII. 28.) Korm. rendelete
az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási 
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12.  § (5)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
szóló 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 6. §-sal egészül ki:
„6.  § E  rendelet rendelkezéseit – a  2.  § a)  pontja kivételével – az  egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-
elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 823/2021. (XII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) módosított 1. melléklet szerinti 
beruházásokkal összefüggő, a  Módr2.-vel módosított 2.  mellékletben meghatározott, a  Módr2. hatálybalépésekor 
folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

2. § (1) Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
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3. §  Az R. 1. melléklet
a) 1. pontjában foglalt táblázat B:43 mezőjében a „Részvénytársaság” szövegrész helyébe a „Részvénytársaság és 

Tiszaeszlár Község Önkormányzata” szöveg,
b) 1.  pontjában foglalt táblázat B:88 mezőjében a  „Részvénytársaság, Miklósi Község Önkormányzata, 

Somogyacsa Község Önkormányzata, Törökkoppány” szövegrész helyébe a „Részvénytársaság, Törökkoppány” 
szöveg,

c) 1.  pontjában foglalt táblázat A:97 mezőjében az „ivóvízellátó hálózatának fejlesztése” szövegrész helyébe 
a „Főváros víztermelő kútjainak fejlesztése, vízminőségi és kapacitáskockázatok kezelése” szöveg,

d) 2. pontjában foglalt táblázat B:13 mezőjében a „Cibakháza Nagyközség Önkormányzata” szövegrész helyébe 
a „Bácsborsód Községi Önkormányzat, Cibakháza Nagyközség Önkormányzata” szöveg,

e) 2.  pontjában foglalt táblázat B:14 mezőjében a  „Cserkeszőlő Községi Önkormányzat, Heves Város 
Önkormányzata és Tiszabő Községi Önkormányzata” szövegrész helyébe a  „Cserkeszőlő Községi 
Önkormányzat és Heves Város Önkormányzata” szöveg,

f ) 2.  pontjában foglalt táblázat B:16 mezőjében a „Részvénytársaság, Felsőörs Község Önkormányzata, Lovas” 
szövegrész helyébe a „Részvénytársaság, Lovas” szöveg,

g) 2.  pontjában foglalt táblázat B:36 mezőjében az  „Önkormányzat” szövegrész helyébe az  „Önkormányzat, 
Balaton Községi Önkormányzat, Bekölce Községi Önkormányzat, Bükkszentmárton Községi Önkormányzat és 
Mikófalva Községi Önkormányzat” szöveg,

h) 2. pontjában foglalt táblázat A:46 mezőjében a „szennyvízelvezetésének korszerűsítése” szövegrész helyébe 
a „szennyvíztisztításának fejlesztése” szöveg,

i) 2.  pontjában foglalt táblázat B:63 mezőjében a  „Község Román Nemzetiségi Települési Önkormányzat” 
szövegrész helyébe a „Község Önkormányzata” szöveg,

j) 2.  pontjában foglalt táblázat B:66 mezőjében az  „Önkormányzata, Harta Nagyközség Önkormányzata 
és Tiszabura Községi Önkormányzat” szövegrész helyébe az  „Önkormányzata és Harta Nagyközség 
Önkormányzata” szöveg,

k) 2.  pontjában foglalt táblázat B:75 mezőjében a  „Tabajd Község Önkormányzata és Újbarok Községi 
Önkormányzat” szövegrész helyébe a  „Tabajd Község Önkormányzata, Újbarok Községi Önkormányzat és 
Óbarok Község Önkormányzat” szöveg,

l) 2.  pontjában foglalt táblázat B:77 mezőjében a  „Tiszakarád Község Önkormányzata, Beszterec Község 
Önkormányzata, Tiszatelek Község Önkormányzata és Újdombrád Község Önkormányzata” szövegrész 
helyébe a  „Tiszakarád Község Önkormányzata, Nagyhalász Város Önkormányzata, Beszterec Község 
Önkormányzata, Tiszatelek Község Önkormányzata és Újdombrád Község Önkormányzata” szöveg,

m) 2.  pontjában foglalt táblázat B:79 mezőjében a  „Nyergesújfalu Város Önkormányzata, Lábatlan Város 
Önkormányzata,” szövegrész helyébe a „Csánig Község Önkormányzata, Nyergesújfalu Város Önkormányzata, 
Lábatlan Város Önkormányzata,” szöveg,

n) 3.  pontjában foglalt táblázat B:28 mezőjében a  „Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulás, Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, Mezőkövesdi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulás” szövegrész helyébe a  „Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulás és Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás” szöveg

lép.

4. §  Hatályát veszti az R. 1. melléklet
a) 1. pontjában foglalt táblázat 74. sora,
b) 2. pontjában foglalt táblázat 90. sora,
c) 3. pontjában foglalt táblázat 14. sora.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 823/2021. (XII. 28.) Korm. rendelethez

 
 

 

1. Az R. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 25. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 (A B 

1 Projekt neve Támogatást igénylő neve) 

 
„ 

25 Nagyszentjános település Ivóvízminőség-javító Programja Nagyszentjános Község Önkormányzata a 
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint 

„ 
 

2. Az R. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 62. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 (A B 

1 Projekt neve Támogatást igénylő neve) 

 
„ 

62 Baranyaszentgyörgy és Tormás községek ivóvízminőség-
javítása 

Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata és 
Tormás Község Önkormányzat a 339/2014. (XII. 

19.) Korm. rendelet szerint 

„ 
 
 

3. Az R. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 84a. és 84b. sorral egészül ki: 
 

 (A B 

1 Projekt neve Támogatást igénylő neve) 

 
„ 

84a Hedrehely, Hencse és Visnye települések ivóvízminőség-
javító programja 

Hedrehely Község Önkormányzata, Hencse 
Községi Önkormányzat és Visnye Községi 
Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. 

rendelet szerint 

84b Búcsúszentlászló és térsége ivóvízminőség javítása 

Búcsúszentlászló Község Önkormányzata, 
Kisbucsa Község Önkormányzata, Nemeshetés 

Község Önkormányzata, Nemesszentandrás 
Község Önkormányzata, Nemessándorháza 

Község Önkormányzata, Pölöske Község 
Önkormányzata és Zalaszentmihály Községi 
Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. 

rendelet szerint 
„ 
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4. Az R. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 85a–85c. sorral egészül ki: 
 

 (A B 

1 Projekt neve Támogatást igénylő neve) 

 
„ 

85a Zalabaksa és térsége ivóvízminőség javítása és 
vízellátásának fejlesztése 

Zalabaksa Község Önkormányzata, Csesztreg 
Község Önkormányzata, Kálócfa Község 
Önkormányzata, Kozmadombja Község 
Önkormányzata, Kerkabarabás Község 
Önkormányzata és Pórszombat Község 

Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. 
rendelet szerint 

85b Gétye település ivóvízminőség javítása és vízellátásának 
fejlesztése 

Gétye Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 
19.) Korm. rendelet szerint 

85c Közép-Duna Menti Kiemelt térség víziközmű fejlesztésének 
előkészítése 

Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács és 
munkaszervezete 

„ 
 

5. Az R. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 98–100. sorral egészül ki: 
 

 (A B 

1 Projekt neve Támogatást igénylő neve) 

 
„ 

98 
Tatabánya XV/C és a Tatabánya XIV/A vízaknák közti 

meglévő vezeték kiváltásának és Tatabánya XV/C Vízakna 
és Oroszlány víztorony közötti vezeték kiváltás – 

Tatabánya A 

Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság az NFP Nemzeti Fejlesztési 
Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társasággal konzorciumban 

99 

Tatabánya XIV/A vízakna és Tatabánya Karsztakna 
medence közötti meglévő expressz vezeték kiváltásának 
és Tatabánya Karsztakna medence és a Tata Kálvária 
dombi víztorony közötti vezeték kiváltás – Tatabánya B 

Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság  

az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal 

konzorciumban 

100 Iváncsai ipari park ivóvízellátása 

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság  

az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal 

konzorciumban 

„ 
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6. Az R. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 50. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 (A B 

1 Projekt neve Támogatást igénylő neve) 

 
„ 

50 
Budapest Főváros és Pilisborosjenő Község 

Önkormányzatai közös derogációs szennyvíz-elvezetési 
projektje 

Budapest Főváros Önkormányzata, Pilisborosjenő 
Község Önkormányzata és Üröm Község 

Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. 
rendelet szerint 

„ 
 

7. Az R. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:59 mezője helyébe a következő mező lép: 
 
 

 (A 

1 Projekt neve) 

 

(59) 
Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és  

-kezelési fejlesztés 8.  
(ÉKDU 8) 

 
8. Az R. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 62a–62p. sorral egészül ki: 
 

 (A B 

1 Projekt neve Támogatást igénylő neve) 

 
„ 

62a Sátoraljaújhely központú agglomeráció 
szennyvízelvezetése és -tisztítása 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata, 
Alsóregmec Község Önkormányzata és Mikóháza 

Községi Önkormányzata 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint 

62b Mezőberény szennyvíztisztító telep fejlesztése Mezőberény Város Önkormányzata a 339/2014. 
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint 

62c Göd-Nevelek szennyvízelvezetése 
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság a 339/2014. (XII. 19.) 

Korm. rendelet szerint 

62d Szerencs központú agglomeráció szennyvízelvezetése és 
-tisztítása 

Szerencs Város Önkormányzata, Legyesbénye 
Község Önkormányzata, Bekecs Község 

Önkormányzata, Mád Község Önkormányzata, 
Mezőzombor Község Önkormányzata és Rátkai 
Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat a 

339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint 

62e Békésszentandrási szennyvíztisztító telep bővítése és 
korszerűsítése 

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata 
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint 
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62f Dévaványai szennyvíztisztító telep fejlesztése Dévaványa Város Önkormányzata a 339/2014. 
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint 

62g Ceglédi szennyvíztisztító telep korszerűsítése, fejlesztése Cegléd Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 
19.) Korm. rendelet szerint 

62h Csengőd agglomeráció szennyvízkezelésének fejlesztése 

Csengőd Község Önkormányzata, Tabdi Községi 
Önkormányzat és Akasztó Község 

Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. 
rendelet szerint 

62i Komárom város szennyvízelvezetésének és  
-tisztításának fejlesztése 

Komárom Város Önkormányzata a 339/2014. 
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint 

62j Zsámbéki-medence szennyvíztisztítás fejlesztése  
(ÉMO 17) 

Zsámbék Város Önkormányzata, Tök Község 
Önkormányzata, Perbál Község Önkormányzata, 

Budajenő Község Önkormányzata és Telki 
Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 

Korm. rendelet szerint 

62k Zalaszentgrót központú agglomeráció 
szennyvízelvezetése és -tisztítása 

Zalaszentgrót Város Önkormányzata, Tekenye 
Község Önkormányzata és Türje Község 

Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. 
rendelet szerint 

62l Budapest XIII. kerület, Béke téri tehermentesítő 
főgyűjtőcsatorna építése 

Budapest Főváros Önkormányzata a 339/2014. 
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint 

62m Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep iszapvonal 
fejlesztés 

Budapest Főváros Önkormányzata a 339/2014. 
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint 

62n Délpesti Szennyvíztisztító Telep vízgyűjtő területéhez 
kapcsolódó fejlesztések – I. ütem 

Budapest Főváros Önkormányzata a 339/2014. 
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint 

62o A hálózati elemek további fejlesztése Budapest teljes körű 
csatornázásának biztosítása érdekében 

Budapest Főváros Önkormányzata a 339/2014. 
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint 

62p Budapest, XVII. kerületi csatornafejlesztések Budapest Főváros Önkormányzata a 339/2014. 
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint 

„ 
 
 

9. Az R. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 84. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 (A B 

1 Projekt neve Támogatást igénylő neve) 

 
„ 

84 
Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és  

-kezelési fejlesztés 7. 
(ÉKDU 7) 

Szomód Község Önkormányzata, 
Dunaszentmiklós Község Önkormányzata, Kocs 

Község Önkormányzata, Tardos Község 
Önkormányzata, Vértestolna Község 

Önkormányzata, Sárisáp Község Önkormányzata 
és Tokod Nagyközség Önkormányzata a 
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint 

„ 
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10. Az R. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 85a-85v. sorral egészül ki: 
 

 (A B 

1 Projekt neve Támogatást igénylő neve) 

 
„ 

85a Ráckeve-Újtelep településrész szennyvízelvezetésének 
fejlesztése, csatornahálózatának bővítése 

Ráckeve Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 
19.) Korm. rendelet szerint 

85b Pécs és térsége szennyvízelvezetésének fejlesztése, 
csatornahálózatának bővítése 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 
Kozármisleny Város Önkormányzata, 

Aranyosgadány Község Önkormányzata, Bicsérd 
Község Önkormányzata, Kökény Községi 

Önkormányzat, Szalánta Községi Önkormányzat 
és Zók Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 

19.) Korm. rendelet szerint 

85c Tamási központú agglomeráció szennyvízelvezetésének 
és -tisztításának fejlesztése 

Tamási Város Önkormányzata, Nagykónyi 
Község Önkormányzata és Pári Község 

Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. 
rendelet szerint 

85d Kunsziget és térsége szennyvíztisztító telep 
korszerűsítése és bővítése 

Dunaszeg Község Önkormányzata, Dunaszentpál 
Község Önkormányzata, Győrladamér Község 

Önkormányzata, Győrzámoly Község 
Önkormányzata, Kunsziget Község 

Önkormányzata, Lébény Város Önkormányzata, 
Mecsér Község Önkormányzata, 

Mosonszentmiklós Község Önkormányzata, 
Öttevény Község Önkormányzata a 339/2014. 

(XII. 19.) Korm. rendelet szerint 

85e Csorvás város szennyvíztisztító telep fejlesztése Csorvás Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 
19.) Korm. rendelet szerint 

85f Jászszentlászló és térsége szennyvízelvezetésének és 
tisztításának fejlesztése 

Jászszentlászló Község Önkormányzata és 
Szank Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 

19.) Korm. rendelet szerint 

85g Szeremle szennyvíz-elvezetési agglomeráció 
szennyvízelvezetése és -tisztítása 

Szeremle Községi Önkormányzat és Bátmonostor 
Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) 

Korm. rendelet szerint 

85h Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 

Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. 
rendelet szerint 

85i Ferencszállás és Klárafalva települések 
szennyvízelvezetése 

Klárafalva Községi Önkormányzat és 
Ferencszállás Községi Önkormányzata a 
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint 
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85j Kamut központú agglomeráció szennyvízelvezetése és  
-tisztítása 

Kamut Község Önkormányzata, Hunya Község 
Önkormányzata és Murony Község 

Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. 
rendelet szerint 

85k Regölyi agglomeráció szennyvízelvezetése és  
-tisztítása 

Regöly Község Önkormányzata, Szakály Község 
Önkormányzata és Szárazd Község 

Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. 
rendelet szerint 

85l Bikácsi agglomeráció szennyvízelvezetése és  
-tisztítása 

Bikács Község Önkormányzata, Györköny 
Községi Önkormányzat, Pálfa Község 

Önkormányzata, Pusztahencse Községi 
Önkormányzat és Vajta Község Önkormányzata 

a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint 

85m Csávolyi agglomeráció szennyvízelvezetése és  
-tisztítása 

Csávoly Községi Önkormányzat és 
Felsőszentiván Községi Önkormányzat a 
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint 

85n Bánokszentgyörgyi agglomeráció szennyvízelvezetése és 
-tisztítása 

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata, 
Borsfa Község Önkormányzata, Bucsuta Község 
Önkormányzata, Oltárc Község Önkormányzata, 

Pusztamagyaród Község Önkormányzata, 
Szentliszló Község Önkormányzata és Várfölde 
Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 

Korm. rendelet szerint 

85o Gelse központú agglomeráció szennyvízelvezetése és  
-tisztítása 

Alsórajk Község Önkormányzata, Felsőrajk 
Község Önkormányzata, Gelse Község 

Önkormányzata, Kerecseny Község 
Önkormányzata, Kilimán Község Önkormányzata, 

Orosztony Község Önkormányzata, Pölöskefő 
Község Önkormányzata és Pötréte Község 
Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. 

rendelet szerint 

85p Surd és Liszó települések szennyvízelvezetése 
Surd Község Önkormányzata és Liszó Község 
Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. 

rendelet szerint 

85q Tiszaörs, Tiszaigar és Nagyiván települések 
szennyvízelvezetése és -tisztítása 

Tiszaörs Községi Önkormányzat, Tiszaigar 
Községi Önkormányzat és Nagyiván Községi 
Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. 

rendelet szerint 

85r Erdőtarcsa település szennyvízelvezetése Erdőtarcsa Község Önkormányzata a 339/2014. 
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint 

85s Erdőkürt központú agglomeráció szennyvízelvezetése és  
-tisztítása 

Vanyarc Községi Önkormányzat, Erdőkürt 
Község Önkormányzata és Kálló Község 

Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. 
rendelet szerint 
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85t A pásztói és tari szennyvíz-agglomerációk egyesítése, 
szennyvízelvezetés és -tisztítás fejlesztése 

Pásztó Városi Önkormányzat, Tar Község 
Önkormányzata és Mátraszőlős Község 

Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. 
rendelet szerint 

85u Dejtári agglomeráció szennyvízelvezetésének és 
tisztításának fejlesztése 

Dejtár Község Önkormányzata, Drégelypalánk 
Község Önkormányzata, Hont Község 

Önkormányzata, Ipolyvece Község 
Önkormányzata és Patak Község 

Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. 
rendelet szerint 

85v Rétság agglomeráció szennyvízelvezetésének és 
tisztításának fejlesztése 

Bánk Község Önkormányzata, Rétság Város 
Önkormányzata és Tolmács Község 

Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. 
rendelet szerint 

„ 
 
 

11. Az R. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 87. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 (A B 

1 Projekt neve Támogatást igénylő neve) 

 
„ 

87 A Bucsa központú agglomeráció szennyvízelvezetésének 
és -tisztításának fejlesztése 

Bucsa Község Önkormányzata, Ecsegfalva 
Község Önkormányzata és Kertészsziget Község 

Önkormányzata 

„ 
 
 
 
 

12. Az R. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 92. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 (A B 

1 Projekt neve Támogatást igénylő neve) 

 
„ 

92 Fegyvernek és Örményes, valamint Kuncsorba 
szennyvízelvezetése és -tisztítása 

Fegyvernek, Örményes és Kuncsorba 
Szennyvízkezelési Konzorcium  

(Fegyvernek Város Önkormányzata, Örményes 
Község Önkormányzata és Kuncsorba Község 

Önkormányzata) 

„ 
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13. Az R. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 94. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 (A B 

1 Projekt neve Támogatást igénylő neve) 

 
„ 

94 Szennyvíz mintaprojekt a 2000 lakosnál kisebb települések 
számára 

Kocsér Község Önkormányzata, Szakcs Község 
Önkormányzata, Hangony Községi 

Önkormányzat, Nagysimonyi Község 
Önkormányzata, Csénye Község Önkormányzata, 
Bögöt Község Önkormányzata, Galvács Község 

Önkormányzata, Kaposújlak Községi 
Önkormányzat, Nagyberki Község 

Önkormányzata, Ispánk Község Önkormányzata, 
Szalafő Község Önkormányzata, Győrvár Község 
Önkormányzata, Ordas Községi Önkormányzat, 

Dunaegyháza Község Önkormányzata, Páhi 
Község Önkormányzata, Kaskantyú Község 

Önkormányzata, Kondorfa Község 
Önkormányzata, Álmosd Község Önkormányzata, 

Lak Községi Önkormányzat, Balajt Község 
Önkormányzata, Magyarszombatfa Község 

Önkormányzata, Csánig Község Önkormányzata 
és Penc Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 

19.) Korm. rendelet szerint 
„ 

 
 

 
 

14. Az R. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 95–105. sorral egészül ki: 
 

 (A B 

1 Projekt neve Támogatást igénylő neve) 

 
„ 

95 
Egy új ipari és kommunális szennyvíztisztító telep és a 

hozzá kapcsolódó műtárgyak, tartozékok, 
berendezések, egyéb kiegészítő elemek megépítése 

Szikszón – C rész 

ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társasággal konzorciumban 

96 Iváncsai ipari park szennyvízelvezetése és  
-kezelése 

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság az NFP Nemzeti Fejlesztési 
Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társasággal konzorciumban 

97 Gulács és Tivadar település szennyvízelvezetésének 
és -tisztításának előkészítése 

Gulács Község Önkormányzata és Tivadar Község 
Önkormányzata 

98 Csegöld és Jánkmajtis település 
szennyvízelvezetésének és -tisztításának előkészítése 

Csegöld Község Önkormányzata és Jánkmajtis 
Község Önkormányzata 

99 Dabas település szennyvízelvezetési és  
-tisztítási fejlesztésének előkészítése Dabas Város Önkormányzata 
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100 Kiskunmajsa település szennyvíztisztítási 
fejlesztésének előkészítése Kiskunmajsa Város Önkormányzata 

101 Szolnok központú agglomeráció szennyvízelvezetési 
és -tisztítási fejlesztésének előkészítése Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 

102 Fehérgyarmat szennyvízelvezetési és  
-tisztítási fejlesztés előkészítése Fehérgyarmat Város Önkormányzata 

103 Pilisszentlászló település szennyvíz-elvezetési és  
-tisztítási fejlesztés előkészítése Pilisszentlászló Község Önkormányzata 

104 Ócsa település szennyvíztisztító telep fejlesztésének 
előkészítése Ócsa Város Önkormányzat 

105 
Geszteréd, Bököny és Érpatak települések 

szennyvízelvezetési és tisztítási fejlesztésének 
előkészítése 

Geszteréd Község Önkormányzata, Bököny Község 
Önkormányzata és Érpatak Község Önkormányzata 

„ 
 
 
 
 

15. Az R. 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat a következő 31a. sorral egészül ki: 
 

 (A B 

1 Projekt neve Támogatást igénylő neve) 

„ 

31a 
A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szombathely 

város területén, különös tekintettel az elkülönített 
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre 

Szombathely Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. 

rendelet szerint 

„ 
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2. melléklet a 823/2021. (XII. 28.) Korm. rendelethez

 1. Az R. 2. melléklet 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. hulladékgazdálkodási hatósági eljárások,”

 2. Az R. 2. melléklete a következő 21–26. ponttal egészül ki:
„21. kapcsolódó villamos energia, gáz és egyéb közművek engedélyeztetése,
22. bányahatósági engedélyezési eljárások,
23. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
24. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési 
eljárások,
25. katasztrófavédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
26. az 1–25. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.”

A Kormány 824/2021. (XII. 28.) Korm. rendelete
egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

A Kormány
a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 44. § p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés j) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló  
157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A távhőszolgáltatásról szóló 2005.  évi XVIII.  törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Tszt. vhr.) a következő 25. §-sal egészül ki:
„25.  § Ez  a  rendelet a  megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 
2018. december 11-i (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

2. §  A Tszt. vhr. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 
168. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(E rendelet)
„e) a  megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018. december 11-i 
(EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)
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3. A távhűtési szolgáltatásról szóló 201/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A távhűtési szolgáltatásról szóló 201/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Távhűtés Kr.) 1. §-a a következő 
7. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„7. Hulladék hűtőenergia: ipari vagy energiatermelő létesítményekben vagy a  tercier szektorban elkerülhetetlen 
melléktermékként keletkező hűtőenergia, amely a távhűtőrendszerbe való bevezetés hiányában hasznosítás nélkül 
távozna a levegőbe.”

5. §  A Távhűtés Kr. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.  § (1) A  távhűtési szolgáltató a  szerződés és a  szerződésmódosítás megküldésekor, a  végső felhasználónak 
küldött számlán, továbbá honlapján keresztül világos és érthető módon közli a  végső felhasználóval a  független 
fogyasztói tanácsadó központok és egyéb hasonló intézmények elérhetőségeit – ideértve azok internetes 
címét  is  –, amelyeken a  végső felhasználó tanácsot kérhet a  lehetséges energiahatékonysági intézkedésekről, 
az  energiafogyasztására vonatkozó referenciaértékekről és az  energiát használó készülékek fogyasztáscsökkentést 
eredményező műszaki jellemzőiről.
(2) A  távhűtési szolgáltató honlapján közzéteszi az  őt kiszolgáló távhűtési rendszerek energiahatékonyságára, 
valamint a felhasznált megújuló energia részarányára vonatkozó információkat.”

6. §  A Távhűtés Kr. a következő 9/A. és 9/B. §-sal egészül ki:
„9/A.  § (1) Az  olyan távhűtési szolgáltató végső felhasználói, amely nem hatékony távhűtést biztosít, vagy amely 
a  hatóság által jóváhagyott terv alapján 2025. december 31-ig nem fog ilyet biztosítani, szerződésük felmondása 
vagy módosítása útján lekapcsolódhatnak a hálózatról, annak érdekében, hogy maguk biztosítsák hűtési igényeiket 
megújuló forrásokból.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti lekapcsolódást igénybe vehetik egyéni fogyasztók, fogyasztói közösségek vagy 
a  fogyasztók képviselői. A  többlakásos épületekben a  lekapcsolódás csak az  egész épület vonatkozásában 
lehetséges.
9/B. § (1) A távhűtési rendszerek üzemeltetői kötelesek a megújuló forrásokból, valamint hulladék hűtőenergiából 
származó energiát biztosító szolgáltatókat csatlakoztatni, ha az alábbi körülmények valamelyike fennáll:
a) új fogyasztók igényeit kell kielégíteni;
b) le kell cserélniük a hűtőenergiát termelő meglévő kapacitásaikat vagy
c) bővíteniük kell a hűtőenergiát termelő meglévő kapacitásaikat.
(2) A  távhűtési rendszer üzemeltetője megtagadhatja az  (1)  bekezdés szerinti csatlakozást, ezen szolgáltatóktól 
a hűtőenergia vásárlását, ha
a) a rendszer más hulladék hűtőenergia, megújuló forrásokból előállított vagy nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésből származó hűtőenergia befogadása miatt nem rendelkezik a szükséges kapacitással;
b) az (1)  bekezdés szerinti szolgáltató által szolgáltatott hűtőenergia nem felel meg a  csatlakoztatáshoz, illetve 
a távhűtési rendszer megbízható és biztonságos működéséhez szükséges technikai paramétereknek; vagy
c) az üzemeltető bizonyítani tudja, hogy a  hozzáférés biztosítása túlzott hűtési költségnövekedést eredményezne 
a  végső felhasználók számára másik, az  adott helyen rendelkezésre álló hűtési szolgáltatás igénybevételéhez 
viszonyítva.
(3) Ha a  távhűtési rendszer üzemeltetője a  (2)  bekezdés szerint megtagadja valamely hűtőenergia-szolgáltató 
csatlakoztatását, az  üzemeltető tájékoztatja az  (5)  bekezdés szerinti hatóságot a  megtagadás okairól, valamint 
azokról a  feltételekről és intézkedésekről, amelyeknek a rendszeren történő megvalósítása a csatlakozást lehetővé 
tenné.
(4) A távhűtési szolgáltatók a villamos energia elosztórendszer-üzemeltetőkkel a villamos energiáról szóló 2007. évi 
LXXXVI. törvény 32/B. § (4) bekezdésében meghatározott jelentés elkészítése során együttműködnek.
(5) A hatóság ellenőrzi az e §-ban foglaltak betartását, ennek során együttműködik a fogyasztóvédelmi hatósággal, 
továbbá a fogyasztóvédelmi érdekképviseletekkel.”

7. §  A Távhűtés Kr. a következő 12. §-sal egészül ki:
„12.  § Ez  a  rendelet a  megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 
2018. december 11-i (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
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4. Az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer működéséről szóló  
578/2020. (XII. 14.) Korm. rendelet módosítása

8. §  Az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer működéséről szóló 578/2020. (XII. 14.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 578/2020. (XII. 14.) Korm. rendelet] a következő 10. §-sal egészül ki:
„10.  § Ez  a  rendelet a  megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 
2018. december 11-i (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

9. §  Az 578/2020. (XII. 14.) Korm. rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. Záró rendelkezések

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

11. §  Ez a  rendelet a  megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 
2018. december 11-i (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 824/2021. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A Tszt. vhr. 3. melléklet 18. pontja a következő 18.7.5. alponttal egészül ki:
(A távhőszolgáltató köteles  évente kétszer – a  felhasználó kérésére vagy elektronikus számlázás esetén negyedévente  – 
világos, közérthető módon a rendszeresen kibocsátott számlán vagy ahhoz csatoltan feltüntetni:)
„18.7.5. az  épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendelet alapján közzétett adatok 
elérhetőségét.”

2. melléklet a 824/2021. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az 578/2020. (XII. 14.) Korm. rendelet 1. melléklet 46. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A következő tevékenységek kizárólag FELIR azonosító megléte esetén végezhetőek:)
„46. a  megújuló energiaforrásokból előállított energia használatát szolgáló biomassza, köztes termék, 
bioüzemanyag, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok termeléséhez kapcsolódó 
gazdasági tevékenység.”
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A Kormány 825/2021. (XII. 28.) Korm. rendelete
egyes bányászati tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában,
a 2–7. § és a 9–10. § tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 3. pontjában,
a 8.  § a)  pontja tekintetében a  foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a  foglalkoztatás 
felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény 12. § e) pontjában,
a 8. § b) pontja tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában,
a 3.  alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.  évi LIII.  törvény 110.  § (7)  bekezdés 
28. pontjában,
a 4., 17. és 28. alcím tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában,
az 5.  alcím tekintetében a  köziratokról, a  közlevéltárakról és a  magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995.  évi LXVI.  törvény 
35/A. § (1) bekezdésében,
a 6. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 20. pontjában,
a 7. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés f ) pontjában,
a 8. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 26. pontjában,
a 9. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 12. pontjában,
a 10. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 8. pontjában,
a 11. alcím tekintetében a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés a), d) és f ) pontjában,
a 12. és 29. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 13. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 19. pontjában,
a 14.  alcím tekintetében a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi 
CXXVIII. törvény 80. § f ) pontjában,
a 15. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés d) pontjában,
a 16. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 21. pontjában,
a 18. alcím tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 19. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés a)–c) pontjában,
a 20. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § u) pontjában,
a 21. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 6. pontjában,
a 22.  alcím tekintetében az  ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási 
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés f ) és g) pontjában,
a 23. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 12. pontjában,
a 24.  alcím tekintetében környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.  évi LIII.  törvény 110.  § (7)  bekezdés 
21a. pontjában,
a 25.  alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.  évi LIII.  törvény 110/A.  § a)  pont 
ad) alpontjában,
a 26. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 27.  alcím tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés b) pontjában,
a 30. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 53. pontjában,
a 31. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 3a. pontjában és (1a) bekezdésében,
a 32.  alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 62.  § (1)  bekezdés 
37. pontjában,
a 33.  alcím tekintetében a  bányászatról szóló 1993.  évi XLVIII.  törvény 50/A.  § (1)  bekezdés 23.  pontjában és az  Alaptörvény 
15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 
50/A. § (1) bekezdés 15. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
a) 8/B.  § (1)–(2)  bekezdésében a „bányafelügyeleti feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalt” szövegrész 

helyébe a „bányafelügyeletet” szöveg,
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b) 8/C. § (1) bekezdés záró szövegrészében a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ)” 
szövegrész helyébe az „az állami földtani feladatokat ellátó Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 
(a továbbiakban: SZTFH)” szöveg,

c) 8/C. § (2) bekezdésében az „az MBFSZ” szövegrészek helyébe az „az SZTFH” szöveg,
d) 8/C. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „Az MBFSZ” szövegrész helyébe az „Az SZTFH” szöveg,
e) 8/C. § (5) bekezdésében az „az MBFSZ-t” szövegrész helyébe az „az SZTFH-t” szöveg
lép.

2. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló  
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A bányászatról szóló 1993.  évi XLVIII.  törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Bt. vhr.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Abban az esetben, ha a pályázat részvételi díj befizetését írta elő, a pályázati feltételek értékelésének ki kell 
terjednie arra is, hogy a pályázó igazolta-e a részvételi díj befizetését.
(2) Ha többen együttesen pályáznak ugyanarra a koncessziós tevékenységre vagy területre, kötelesek maguk közül 
képviselőjüket kijelölni, és pályázatukban feltüntetni.
(3) A koncesszióra kijelölt zárt területre koncesszió nélkül kutatási engedély nem adható, bányatelek nem állapítható 
meg és geotermikus védőidom nem jelölhető ki.”

3. §  A Bt. vhr. 4. § (1) bekezdés a) pontja a következő ag) alponttal egészül ki:
(A bányajáradék számításának alapjául:)
„ag) a Bt. 3. § (1d) bekezdése szerinti esetben az építtetővel szerződéses jogviszonyban álló, az ásványi nyersanyag 
kitermelését végző személy tulajdonába került,”
(értékét kell figyelembe venni.)

4. §  A Bt. vhr. 10/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  műszaki-biztonsági irányítási rendszert a  bányafelügyelet hagyja jóvá és ellenőrzi a  rendszer gyakorlatban 
történő alkalmazását.”

5. §  A Bt. vhr. 11/A. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A bányatelek megállapítására irányuló kérelem tartalmazza:)
„d) az  ingatlan bányatelekkel érintett részét ábrázoló, közigazgatási határonként egy vagy több ingatlant is 
tartalmazó, az  ingatlanügyi hatóság által záradékolt változási vázrajzot, ha a  megállapítani kért bányatelek nem 
egész ingatlant érint;”

6. §  A Bt. vhr 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A végleges határozatot és a megállapított bányatelek térképét a bányafelügyelet záradékával ellátva meg kell 
küldeni a  kérelmezőnek, valamint szilárdásványra megállapított bányatelek esetén az  ingatlanügyi hatóságnak, 
a  bányatelek mint jogi jelleg ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése céljából. Ha a  megállapított bányatelek 
nem az egész ingatlant érinti, a határozathoz a bányafelügyelet mellékeli az  ingatlan bányatelekkel érintett részét 
ábrázoló, közigazgatási határonként egy vagy több ingatlant is tartalmazó, az ingatlanügyi hatóság által záradékolt 
változási vázrajzot is.”

7. §  A Bt. vhr 17. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  Bt. 30.  § (7)  bekezdése szerinti elmaradt bányajáradék pótlására vonatkozó összeget a  felmerülésének 
időpontját követő 15 napon belül kell megfizetni.”

8. §  A Bt. vhr. 35. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A bányafelügyelet a Bt. hatálya alá tartozó tevékenységet folytató foglalkoztatók tekintetében
a) különös hatáskörű foglalkoztatás-felügyeleti hatóságként ellátja a  foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és 
támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény 11. § (3)–(5) bekezdésében, 
és
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b) munkavédelmi hatóságként ellátja a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 83/B. §-ában
meghatározott feladatokat.”

9. § (1) A Bt. vhr. a következő 35/C. §-sal egészül ki:
„35/C.  § (1) E  rendeletnek az  egyes bányászati tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 825/2021. (XII.  28.) 
Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr.) módosított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő 
hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
(2) A  Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben az  e  rendelet hatálybalépése előtt végzett eljárási 
cselekmények hatályát és a  megkezdett határidőket nem érinti, hogy az  eljárás lefolytatása a  Szabályozott 
Tevékenységek Felügyeleti Hatósága feladat- és hatáskörébe kerül.
(3) Ha a  Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban a  szakkérdés vizsgálat megtörtént, a  szakkérdés 
vizsgálat tekintetében szakhatóságot nem kell bevonni az eljárásban.”

 (2) A Bt. vhr. a következő 35/D. §-sal egészül ki:
„35/D. § A bányászati ügyekért felelős miniszter legkésőbb 2022. január 31-ig együttműködési megállapodást köt 
a  Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságával mint bányafelügyeleti és állami földtani feladatokat ellátó 
szervvel
a) a  koncesszióról szóló 1991.  évi XVI.  törvény szerinti koncessziós eljárások egyes szabályairól szóló 
kormányrendelet szerinti feladatainak,
b) a  bányászati ügyekért felelős miniszter által kötött koncessziós szerződések ellenőrzésének és a  koncessziós 
szerződésekkel kapcsolatos döntések előkészítésének, és
c) jogszabályban vagy az Európai Unió jogi aktusában előírt adatszolgáltatási és jelentéstételi feladatainak
zavartalan ellátása érdekében.”

10. §  A Bt. vhr.
a) 1.  § (6)  bekezdésében a  „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a  továbbiakban: MBFSZ)” szövegrész 

helyébe a „Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: bányafelügyelet)” szöveg,
b) 1/D. §-ában az „az MBFSZ-hez” szövegrész helyébe az „a bányafelügyelethez” szöveg,
c) 4.  § (9)  bekezdésében az „a térítési díjat,” szövegrész helyébe az „a térítési díjat, a  Bt. 30.  § (7)  bekezdése 

alapján fizetendő összeget” szöveg,
d) 4.  § (10)  bekezdésében, 9.  § (3)  bekezdésében, 25/A.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, 32/E.  §-ában, 33.  §  

(1)–(2)  bekezdésében, 35.  § (6)  bekezdésében az  „az MBFSZ” szövegrész helyébe az  „a bányafelügyelet” 
szöveg,

e) 9. § (3) bekezdésében az „a Bt. 3. § (1a)” szövegrész helyébe az „a Bt. 3. § (1a) és (1d)” szöveg,
f ) 10/A. § (1) bekezdésében az „az MBFSZ-nek” szövegrész helyébe az „a bányafelügyeletnek” szöveg,
g) 33. § (2) bekezdésében az „az MBFSZ elnöke” szövegrész helyébe az „a bányafelügyelet” szöveg,
h) 35. § (12) bekezdésében az „az MBFSZ-nél” szövegrész helyébe az „a bányafelügyeletnél” szöveg, valamint
i) 4. számú melléklet címében az  „A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szövegrész helyébe 

az „A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága” szöveg
lép.

3. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

11. §  A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5.  § (3)  bekezdésében az  „a Magyar 
Bányászati és Földtani Szolgálat” szövegrész helyébe az  „az állami földtani feladatokat ellátó Szabályozott 
Tevékenységek Felügyeleti Hatósága” szöveg lép.

4. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

12. §  Hatályát veszti a  környezeti hatásvizsgálati és az  egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 12. számú mellékletében foglalt táblázat 7. sora.
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5. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló  
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

13. §  A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 
1.  melléklet 42.  pontjában és 3.  melléklet 40.  pontjában a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szövegrész 
helyébe a „Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága bányafelügyeleti feladatkörében eljárva” szöveg lép.

6. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről 
szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

14. § (1) A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 
23/2006.  (II.  3.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet] 7.  § (2a)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2a) A  (2)  bekezdés szerinti minőségbiztosítási (műszaki-biztonsági irányítási) rendszert a  bányafelügyelet hagyja 
jóvá és felügyeli annak alkalmazását.”

 (2) A 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet
a) 5.  § (1)  bekezdésében a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálathoz (a  továbbiakban: MBFSZ)” szövegrész 

helyébe a „Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságához (a továbbiakban: bányafelügyelet)” szöveg,
b) 6. §-ában az „Az MBFH” szövegrész helyébe az „A bányafelügyelet” szöveg
lép.

7. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező 
adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

15. §  A területfejlesztéssel és a  területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a  kötelező adatközlés 
szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet
a) 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:64, A:65 és A:66 mezőjében az „MBFSZ” szövegrész helyébe 

az „SZTFH” szöveg,
b) 2. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:16 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” 

szövegrész helyébe a „Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága” szöveg,
c) 2. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:16 mezőjében az „MBFSZ” szövegrész helyébe az „SZTFH” 

szöveg
lép.

8. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

16. §  A villamos energiáról szóló 2007.  évi LXXXVI.  törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. 
(X. 19.) Korm. rendelet 24. számú mellékletében foglalt táblázat F:26 és F:38 mezőjében a „Magyar Bányászati és 
Földtani Szolgálat” szövegrész helyébe a „bányafelügyelet” szöveg lép.

9. Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás 
módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet módosítása

17. § (1) Az  ásványi nyersanyagok és a  geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az  értékszámítás módjának 
meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet] 
2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Szilárd ásványi nyersanyagok esetében:
a) a  kitermelt ásványi nyersanyag értéke a  bányatelket megállapító határozatban kitermelhető ásványi 
nyersanyagként rögzített ásványi nyersanyag kitermelt mennyiségének, továbbá az  1.  melléklet 109–110. sora 
szerinti egyéb nyersanyagok esetében a  műszaki üzemi tervet jóváhagyó határozat alapján kitermelt, illetve 
hasznosított mennyiségének, illetve a Bt. 1. § (7) bekezdése szerinti engedély alapján kitermelt és az engedélyben 
foglalt tevékenységgel össze nem függő célra felhasznált, hasznosított, vagy a  Bt. 1.  § (7)  bekezdése szerinti 
engedély alapján kitermelt és a  Bt. 3.  § (1d)  bekezdése szerinti személy tulajdonába került ásványi nyersanyag 
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mennyiségének (m3 vagy t) és az  1.  mellékletben megjelölt vagy ércek esetében – kivéve a  bauxitot – az  abban 
feltüntetett képlet segítségével kiszámolt fajlagos értéknek (Ft/m3 vagy Ft/t) ezer forintra kerekített szorzata,
b) a  fizetendő bányajáradék hatósági engedély alapján végzett kitermelés esetén az  a)  pont szerint számított 
értéknek a  Bt. 20.  § (3)  bekezdés f )–h)  pontja szerinti, illetve a  Bt. 1.  § (7)  bekezdése szerinti engedély esetében 
a Bt. 20. § (3a) bekezdése szerinti, vagy a Bt. 3. § (1d) bekezdése szerinti személy esetében Bt. 20. § (3c) bekezdése 
szerinti százaléka.”

 (2) Az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra beruházás esetén, a törvény 
alapján a Magyar Állam nevében és javára eljáró építtető helyett, a vele szerződéses jogviszonyban álló, az ásványi 
nyersanyag kitermelését végző személy (a  továbbiakban: építtetővel szerződéses jogviszonyban álló személy) 
a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségét geodéziai módszerekkel határozza meg, és a meghatározás módjáról 
és eredményéről bizonylatot készít.”

 (3) Az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  engedélyes, illetve az  építtetővel szerződéses jogviszonyban álló személy köteles az  ásványi nyersanyag 
kitermelésének befejezését követő 60  napon belül, de legkésőbb a  tárgyévet követő  év február 28-ig az  ásványi 
nyersanyag mennyiségéről szóló jelentést a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (a továbbiakban: 
bányafelügyelet) megküldeni. Az engedélyes, illetve az építtetővel szerződéses jogviszonyban álló személy köteles 
a fizetendő bányajáradék értékét meghatározni és a 8. § szerint befizetni.”

18. § (1) Az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  bányavállalkozó, az  engedélyes és az  építtetővel szerződéses jogviszonyban álló személy köteles olyan 
nyilvántartást vezetni, amelyből megállapítható és ellenőrizhető az  adott időszakra bevallott bányajáradék 
meghatározásának pontossága és megfizetésének megtörténte.”

 (2) Az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  bányavállalkozó, az  engedélyes és az  építtetővel szerződéses jogviszonyban álló személy köteles az  (1) és 
a (4) bekezdésben meghatározott nyilvántartást és bizonylatokat 5 évig megőrizni.”

19. § (1) Az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bányajáradék önbevallás tartalmazza:)
„a) a bányavállalkozó, az engedélyes, valamint az építtetővel szerződéses jogviszonyban álló személy nevét, címét és 
bányafelügyeleti azonosító számát,”

 (2) Az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdés k)–m) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A bányajáradék önbevallás tartalmazza:)
„k) a  bányavállalkozó, az  engedélyes vagy az  építtetővel szerződéses jogviszonyban álló személy pénzforgalmi 
jelzőszámát,
l) a  bányavállalkozó, az  engedélyes vagy az  építtetővel szerződéses jogviszonyban álló személy aláírását és 
bélyegzőlenyomatát, valamint
m) bányavállalkozó esetén a hatályos műszaki üzemi terv ügyiratszámát, engedélyes vagy az építtetővel szerződéses 
jogviszonyban álló személy esetén az engedély ügyiratszámát.”

20. §  Az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet
a) 8. § (1)–(1a) bekezdésében az „az MBFSZ” szövegrész helyébe az „a bányafelügyelet” szöveg,
b) 8. § (1a) és (6) bekezdésében az „MBFSZ-nek” szövegrész helyébe a „bányafelügyeletnek” szöveg,
c) 8.  § (4b)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „engedélyes” szövegrész helyébe az  „engedélyes, valamint 

az építtetővel szerződéses jogviszonyban álló személy” szöveg
lép.

10. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

21. §  A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
a) 126.  § (2)  bekezdésében a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a  továbbiakban: MBFSZ)” szövegrész 

helyébe a „Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: bányafelügyelet)” szöveg,
b) 126. § (2) bekezdésében az „az MBFSZ” szövegrész helyébe az „a bányafelügyelet” szöveg,
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c) 126. § (3) bekezdésében az „MBFSZ” szövegrész helyébe a „bányafelügyelet” szöveg
lép.

11. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi 
követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük 
részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

22. §  A területfejlesztési koncepció, a  területfejlesztési program és a  területrendezési terv tartalmi követelményeiről, 
valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 
218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet
a) 11.  melléklet 3.  pontjában a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szövegrész helyébe a „Szabályozott 

Tevékenységek Felügyeleti Hatósága” szöveg,
b) 14.  mellékletében foglalt táblázat C:15, D:15, C:17, D:17, C:18 és C:20 mezőjében a  „bányafelügyeleti 

hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe a „bányafelügyelet” szöveg,
c) 15.  mellékletében foglalt táblázat C:13, C:15 mezőjében a  „bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei 

kormányhivatal” szövegrész helyébe a „bányafelügyelet” szöveg,
d) 16.  mellékletében foglalt táblázat C:15, C:16 mezőjében a  „bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei 

kormányhivatal” szövegrész helyébe a „bányafelügyelet” szöveg
lép.

12. A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 
módosítása

23. §  A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 3.  melléklet 
„B)”  pontjában a  „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szövegrész helyébe a  „Szabályozott Tevékenységek 
Felügyeleti Hatósága” szöveg lép.

13. Az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex 
érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

24. §  Az ásványi nyersanyag és a  geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és 
terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 103/2011. Korm. rendelet)
a) 2.  § (1)  bekezdésében a  „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a  továbbiakban: MBFSZ)” szövegrész 

helyébe az  „az állami földtani feladatokat ellátó Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 
(a továbbiakban: SZTFH)” szöveg,

b) 2.  § (2)  bekezdésében, 3.  § (1)  bekezdésében, 4.  § (1)  bekezdésében, 4.  § (4)  bekezdésében, 5.  § 
(1)  bekezdésében, 6.  § (1)  bekezdésében, 7.  § (2)  bekezdésében az  „Az MBFSZ” szövegrész helyébe 
az „Az SZTFH” szöveg,

c) 4.  § (7)  bekezdésben a  „minisztert” szövegrész helyébe a  „bányászati ügyekért felelős minisztert 
(a továbbiakban: miniszter)” szöveg,

d) 4. § (7) bekezdésében, 6. § (5)–(7) bekezdésében az „az MBFSZ” szövegrész helyébe az „az SZTFH” szöveg,
e) 4. § (3) bekezdésében az „az MBFSZ-nek” szövegrész helyébe az „az SZTFH-nak” szöveg,
f ) 6. § (2) bekezdésében az „az MBFSZ-t” szövegrész helyébe az „az SZTFH-t” szöveg,
g) bekezdésében az „az MBFSZ” szövegrészek helyébe az „az SZTFH” szöveg
lép.

25. §  Hatályát veszti a  103/2011. Korm. rendelet 1.  § (2)  bekezdésében az  „a bányászatért felelős miniszter 
(a továbbiakban: miniszter) által” szövegrész.



12578 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 244. szám 

14. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló  
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

26. §  A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 
29.  § (1)  bekezdésében a „bányászati hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe 
az „a bányafelügyelet” szöveg lép.

15. A munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról szóló  
273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

27. §  A munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról szóló 273/2011. (XII.  20.) 
Korm.  rendelet 7/A.  § (2)  bekezdésében a  „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szövegrész helyébe 
a „Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága” szöveg lép.

16. A szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

28. §  A szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet 34.  § (1)  bekezdésében a  „Magyar 
Bányászati és Földtani Szolgálat 10032000-01417179-00000000 számon” szövegrész helyébe a  „Szabályozott 
Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 10032000-00362887-20000002 számon” szöveg lép.

17. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

29. §  Hatályát veszti az  építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. melléklet III. táblázat 12. sora.

18. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

30. §  Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 2.  mellékletében foglalt táblázat 9. sorában 
a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szövegrész helyébe a „Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága” 
szöveg lép.

19. A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 
módosítása

31. §  Hatályát veszti a  piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 2.  § 
(1) bekezdés b) pontjában a „ , bányafelügyeleti” szövegrész.

20. A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet 
módosítása

32. §  A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet 1.  § (2)  bekezdés 
l)  pontjában a  „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szövegrész helyébe a  „Szabályozott Tevékenységek 
Felügyeleti Hatósága” szöveg lép.

21. A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról 
szóló 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosítása

33. §  A hulladékgazdálkodási tervekre és a  megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 310/2013. 
(VIII. 16.) Korm. rendelet 1.  melléklet 2.  pontjában a  „bányafelügyeleti hatáskörében eljáró kormányhivatalt” 
szövegrész helyébe a „bányafelügyeletet” szöveg lép.
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22. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti 
jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről,  
illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló  
278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

34. §  Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az  éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról 
és elkészítésének módjáról, az  adatszolgáltatás rendjéről, illetve az  adatszolgáltatási kötelezettség megszegése 
esetén fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet 1.  mellékletében foglalt táblázat A:14, A:15, 
A:16, A:17, A:18 és A:19 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szövegrész helyébe a „Szabályozott 
Tevékenységek Felügyeleti Hatósága” szöveg lép.

23. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

35. §  Hatályát veszti a  környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 8. és 15. sora.

24. A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási 
költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

36. §  Hatályát veszti a  környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási 
költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 
A:6 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló kormányrendelet” szövegrész.

25. A vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, és egyes vízügyi tárgyú 
kormányrendeletek módosításáról szóló 366/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

37. §  A vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, és egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról szóló 366/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 4.  § v)  pontjában az  „a Magyar Bányászati és Földtani 
Szolgálat” szövegrész helyébe az  „az állami földtani feladatokat ellátó Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti 
Hatósága” szöveg és a „kormányrendelet” szövegrész helyébe a „jogszabály” szöveg lép.

26. Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként 
történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 
365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

38. §  Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő 
kijelöléséről, valamint a  területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) 
Korm.  rendelet 24/V.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szövegrész helyébe 
a „bányafelügyelet” szöveg lép.

27. Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben, az Európa Kulturális 
Fővárosa 2023 programsorozat megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztésekkel összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról, valamint további sajátos szabályok megállapításáról szóló  
654/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

39. §  Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben, az  Európa Kulturális Fővárosa 2023 
programsorozat megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint  további sajátos 
szabályok megállapításáról szóló 654/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 3.  § (3)  bekezdésében a „Veszprém Megyei 
Kormányhivatal” szövegrész helyébe a „Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága” szöveg lép.
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28. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

40. §  Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Szakhatósági Kormányrendelet) 1.  melléklet
a) 1. pontjában foglalt táblázat az 1. melléklet szerint,
b) 4. pontjában foglalt táblázat a 2. melléklet szerint,
c) 9. pontjában foglalt táblázat a 3. melléklet szerint,
d) 19. pontjában foglalt táblázat a 4. melléklet szerint
módosul.

41. §  A Szakhatósági Kormányrendelet 1. melléklet
a) 4.  pontjában foglalt táblázat D:10 és D:11 mezőjében a  „Bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei 

kormányhivatal” szövegrész helyébe a „Bányafelügyelet” szöveg,
b) 7.  pontjában foglalt táblázat D:29, D:30 és D:36 mezőjében a  „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” 

szövegrész helyébe a „Bányafelügyelet” szöveg,
c) 7.  pontjában foglalt táblázat D:19 mezőjében a  „Bányászati hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal” 

szövegrész helyébe a „Bányafelügyelet” szöveg,
d) 10.  pontjában foglalt táblázat D:139 és D:140 mezőjében az  „A bányafelügyeletként eljáró megyei 

kormányhivatal” szövegrész helyébe a „Bányafelügyelet” szöveg,
e) 16. pontjában foglalt táblázat D:14, D:15, D:16 és D:17 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” 

szövegrész helyébe a „Bányafelügyelet” szöveg,
f ) 19.  pontjában foglalt táblázat D:63 mezőjében a  „Bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei 

kormányhivatal” szövegrész helyébe a „Bányafelügyelet” szöveg
lép.

42. §  A Szakhatósági Kormányrendelet 2. mellékletben foglalt táblázat
a) B:4 mezőjében a „16–23. sora” szövegrész helyébe a „16–24. sora” szöveg,
b) B:11 mezőjében a „15–22. sora” szövegrész helyébe a „16–24. sora” szöveg
lép.

43. §  Hatályát veszti a Szakhatósági Kormányrendelet 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat E:139 és E:140 mezőjében 
a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szövegrész.

29. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

44. §  Hatályát veszti a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1.  melléklet 
K) alpontjában foglalt táblázat 2. sora.

30. A cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő 
forgalmazásáról és átfejtéséről, valamint hatósági felügyeletéről szóló  
327/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

45. §  A cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásáról és 
átfejtéséről, valamint hatósági felügyeletéről szóló 327/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 327/2019. 
Korm. rendelet) 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § A PB-gáz forgalmazói tevékenységet a bányafelügyelet felügyeli.”

46. §  A 327/2019. Korm. rendelet
a) 6.  § (3)  bekezdés c)  pontjában a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló kormányrendelet szerint 

illetékes, bányafelügyeleti feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe a „Szabályozott 
Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: bányafelügyelet)” szöveg,

b) 6.  § (5)  bekezdésében a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatot (a  továbbiakban: MBFSz)” szövegrész 
helyébe a „bányafelügyeletet” szöveg,
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c) 8. § (1) bekezdésében az „az MBFSz-hez” szövegrész helyébe az „a bányafelügyelethez” szöveg,
d) 9. § (1), (3)–(4) bekezdésében az „Az MBFSz” szövegrész helyébe az „A bányafelügyelet” szöveg,
e) 9. § (3) bekezdésében az „az MBFSz” szövegrész helyébe az „a bányafelügyelet” szöveg,
f ) 9.  § (5)  bekezdésében az „A bányafelügyeleti feladatkörükben eljáró megyei kormányhivatalok járnak el” 

szövegrész helyébe az „A bányafelügyelet jár el” szöveg
lép.

31. A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

47. §  Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. mellékletében 
foglalt táblázat 4. sora.

32. A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

48. §  A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat B:89, B:90 és 
B:92 mezőjében a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szövegrész helyébe a „Szabályozott Tevékenységek 
Felügyeleti Hatósága” szöveg lép.

33. Hatályon kívül helyező rendelkezések

49. §  Hatályát veszti
a) a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 

23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet;
b) a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 

szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet;
c) a szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet;
d) az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi 

és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet;
e) a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 121/2016. (VI. 7.) 

Korm. rendelet;
f ) a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet.

34. Záró rendelkezések

50. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 49. § a)–e) pontja 2022. február 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 825/2021. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A Szakhatósági Kormányrendelet 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. Bányafelügyelettel és állami földtani feladatokkal kapcsolatos ügyek

  A  B  C  D  E  F

 1.  Közigazgatási hatósági eljárás  Szakkérdés  Bevonás és közreműködés feltétele  Első fokon eljáró szakhatóság
 Másodfokon eljáró 

szakhatóság

 Állásfoglalás 

beszerzésének 

határideje

 2. A bányafelügyelet építésügyi 
hatósági és építésfelügyeleti 
hatáskörébe tartozó 
építményekre, valamint ezen 
létesítmények elvi építésének, 
használatbavételének, 
fennmaradásának, átalakításának, 
megszüntetésének, 
továbbá rendeltetésük 
megváltoztatásának 
engedélyezési eljárása.

Annak elbírálása, hogy 
a létesítmény a kérelemben 
foglaltak szerinti vagy további 
feltételek melletti megvalósítása 
esetén az államhatár rendje 
biztosított-e, a határrendsértések és 
határesemények megelőzhetők-e.

Az államhatártól számított 
100 méteren belül épülő 
létesítmény esetében.

Megyei (fővárosi) 
rendőr-főkapitányság

– –

 3. A bányafelügyelet építésügyi 
hatósági és építésfelügyeleti 
hatáskörébe tartozó 
építményekre, valamint ezen 
létesítmények elvi építésének, 
használatbavételének, 
fennmaradásának, átalakításának, 
megszüntetésének, 
továbbá rendeltetésük 
megváltoztatásának 
engedélyezési eljárása.

Annak elbírálása, hogy 
biztosíthatóak-e a felszíni és felszín 
alatti vizek védelme jogszabályban 
foglalt követelményei.

Ha a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati 
engedély vagy előzetes 
vizsgálati eljárás lefolytatása 
nem szükséges és az építési 
tevékenység felszíni vízfolyást, 
állóvizet, felszín alatti vizet, 
vagy kijelölt, illetve kijelölés 
alatt álló vízbázist érint, kivéve 
a belterületi földgázelosztó 
vezetéket és az egy ingatlant 
ellátó geotermikus energiát 
kinyerő, hasznosító létesítményt.

Területi vízvédelmi hatóság – –
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 4. A bányafelügyelet építésügyi 
hatósági és építésfelügyeleti 
hatáskörébe tartozó 
építményekre, valamint ezen 
létesítmények elvi építésének, 
használatbavételének, 
fennmaradásának, átalakításának, 
megszüntetésének, 
továbbá rendeltetésük 
megváltoztatásának 
engedélyezési eljárása.

Annak elbírálása, hogy 
biztosítható-e a vízbázis-védelemre, 
valamint a vizek lefolyására és 
az árvíz levonulására vonatkozó 
követelmények teljesülése.

Ha a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati 
engedély vagy előzetes 
vizsgálati eljárás lefolytatása 
nem szükséges és az építési 
tevékenység felszíni vízfolyást, 
állóvizet, vagy kijelölt vízbázist 
érint, kivéve a belterületi 
földgázelosztó vezetéket 
és az egy ingatlant ellátó 
geotermikus energiát kinyerő, 
hasznosító létesítményt.

Területi vízügyi hatóság – –

 5. A bányafelügyelet polgári 
felhasználású robbanóanyagok 
forgalmazására, tárolására, 
gyártására vonatkozó 
engedélyezési eljárása.

A robbanóanyagok tárolására 
szolgáló építmények védelmének, 
őrzésének technikai eszközei, 
az őrzés-védelem személyi feltételei 
biztosítottak-e, a robbanóanyagok 
tárolási körülményei és az ezekről 
vezetett nyilvántartások 
megfelelőek-e.

Minden esetben. Megyei (fővárosi) 
rendőr-főkapitányság

– –

 6. A bányafelügyelet polgári 
felhasználású robbanóanyagok 
forgalmazására, tárolására, 
gyártására vonatkozó 
engedélyezési eljárása.

A robbanóanyagok tárolására 
szolgáló építmények megfelelnek-e 
a tűzvédelmi előírásoknak.

Minden esetben. A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
helyi szerve

– –

 7. A bányafelügyelet hatáskörébe 
tartozó egyes nyomástartó 
berendezések létesítésén 
és használatbavételének 
engedélyezési eljárása.

A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi 
előírások érvényre juttatása.

Minden esetben. A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
helyi szerve

– –
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 8. A bányafelügyelet 
hatáskörébe tartozó egyes 
nyomástartó berendezések 
létesítésének (felállításának) 
és használatbavételének 
engedélyezési eljárása 
honvédelmi létesítmény 
területén.

A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi 
előírások érvényre juttatása.

Minden esetben. Honvédelemért felelős 
miniszter

–  21 nap

 9. A bányafelügyelet 
hatáskörébe tartozó egyes 
nyomástartó berendezések 
létesítésének (felállításának) 
és használatbavételének 
engedélyezésére irányuló 
eljárás honvédelmi létesítmény 
területén.

A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi 
előírásokat teljesítették-e.

Ha a kérelem a bányafelügyelet 
hatáskörébe tartozó egyes 
nyomástartó berendezések 
létesítésének (felállításának) 
és használatbavételének 
engedélyezésére irányul.

Honvédelemért felelős 
miniszter

–  21 nap

 10. Bányászati hulladékkezelő 
létesítmények bezárási eljárása.

A katasztrófavédelmi előírásoknak 
való megfelelőség vizsgálata.

Ha a bezárást nem műszaki 
üzemi terv jóváhagyásával 
engedélyezik.

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
helyi szerve

– –

 11. „A” osztályú bányászati 
hulladékkezelő létesítmény 
építési és használatbavételi 
engedélyezési eljárása.

Belső vészhelyzeti terv 
megfelelőségének kérdése.

Minden esetben. A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
helyi szerve

– –

 12. Geotermikus védőidom 
megállapítására irányuló eljárás.

A geotermikus védőidom kijelölése 
felszín alatti vizek minőségi és 
mennyiségi védelmére gyakorolt 
hatásának vizsgálata.

Ha a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati 
engedély vagy előzetes vizsgálati 
eljárás lefolytatása nem 
szükséges.

Területi vízvédelmi hatóság – –
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 13. Geotermikus védőidom 
megállapítására irányuló eljárás.

A geotermikus védőidom kijelölése 
ivóvízbázisra gyakorolt hatásának 
vizsgálata.

Ha a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati 
engedély, vagy előzetes 
vizsgálati eljárás lefolytatása nem 
szükséges.

Területi vízügyi hatóság – –

 14. Szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapításával, valamint 
a szén-dioxid geológiai 
tárolásával kapcsolatos 
engedélyezési eljárások.

Annak elbírálása, hogy 
biztosíthatóak-e a felszíni és felszín 
alatti vizek mennyiségi és minőségi 
védelmének jogszabályban foglalt 
követelményei.

Ha a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati 
engedély vagy előzetes vizsgálati 
eljárás lefolytatása nem 
szükséges, vagy a tevékenység 
továbbfolytatásához 
környezetvédelmi működési 
engedély nem szükséges és 
a tevékenység felszín alatti 
vizet, felszíni vízfolyást, állóvizet, 
illetve kijelölés alatt álló kijelölt 
vízbázist érint.

Területi vízvédelmi hatóság – –

 15. Szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapításával, valamint 
a szén-dioxid geológiai 
tárolásával kapcsolatos 
engedélyezési eljárások.

Az ivóvízbázisra gyakorolt hatás 
vizsgálata.

Ha a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati 
engedély vagy előzetes vizsgálati 
eljárás lefolytatása nem 
szükséges, vagy a tevékenység 
továbbfolytatásához 
környezetvédelmi működési 
engedély nem szükséges és 
a tevékenység felszíni vízfolyást, 
állóvizet, illetve kijelölés alatt álló 
kijelölt vízbázist érint.

Területi vízügyi hatóság – –
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 16. A polgári felhasználású 
robbanóanyagok forgalmazására, 
tárolására, gyártására vonatkozó 
engedélyezési eljárás.

A robbanóanyagok tárolására 
szolgáló építmények védelmének, 
őrzésének technikai eszközei, 
az őrzés-védelem személyi feltételei 
biztosítottak-e, a robbanóanyagok 
tárolási körülményei és az ezekről 
vezetett nyilvántartások 
megfelelőek-e.

Ha a kérelem polgári 
felhasználású robbanóanyagok 
forgalmazására, tárolására, 
gyártására irányul.

Tevékenység végzése 
szerint területileg 
illetékes megyei (fővárosi) 
rendőr-főkapitányság

– –

 17. A geotermikus védőidom 
megállapítására irányuló eljárás.

A geotermikus védőidom 
kijelölésének a felszín alatti vizek 
minőségi védelmére, a vízkészlet 
gazdálkodásra, az ivóvízbázisra 
és a vizek mennyiségi állapotára 
gyakorolt hatásának vizsgálata.

Ha a kérelem tartalma szerint 
a geotermikus védőidom 
megállapítására irányuló 
bányászati eljárásban 
a tevékenység megkezdéséhez 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati 
engedély vagy előzetes vizsgálati 
eljárás lefolytatása nem 
szükséges.

Védőidom elhelyezkedése 
szerint illetékes területi 
vízügyi hatóság

– –

 18. A bányafelügyelet építésügyi 
hatósági és építésfelügyeleti 
hatáskörébe tartozó 
építményekre, valamint ezen 
létesítmények elvi építésének, 
használatbavételének, 
fennmaradásának, átalakításának, 
megszüntetésének, 
továbbá rendeltetésük 
megváltoztatásának 
engedélyezési eljárása.

Annak vizsgálata, hogy a közút 
területének nem közlekedési célú 
igénybevétele vagy a tevékenység 
a kérelemben foglaltak szerint 
vagy további feltételek mellett  
– a közúti forgalom biztonságára, 
a közút fejlesztési terveinek 
végrehajtására, a közútkezelő 
fenntartási, üzemeltetési 
feladatainak ellátására, a közút 
állagára gyakorolt hatása 
alapján – engedélyezhető-e.

Ha a bányahatósági 
eljárás közutat vagy annak 
biztonsági övezetét érinti 
és a kérelmező az útkezelői 
hozzájárulás megtagadását 
vagy a hozzájárulásban előírt 
feltételeket sérelmesnek tartja.

Közlekedési hatáskörben 
eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal.

– –
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19. Kutatásra vonatkozó műszaki 
üzemterv jóváhagyása (kivett 
hely esetében a hatáskörrel 
kivett helyre vonatkozó 
állásfoglalása is).

Annak vizsgálata, hogy a közút 
területének nem közlekedési célú 
igénybevétele vagy a tevékenység 
a kérelemben foglaltak szerint 
vagy további feltételek mellett 
– a közúti forgalom biztonságára, 
a közút fejlesztési terveinek 
végrehajtására, a közútkezelő 
fenntartási, üzemeltetési 
feladatainak ellátására, a közút 
állagára gyakorolt hatása 
alapján – engedélyezhető-e.

Ha a bányászati tevékenység 
országos vagy helyi közutat 
vagy annak biztonsági övezetét 
érinti és a kérelmező az útkezelői 
hozzájárulás megtagadását 
vagy a hozzájárulásban előírt 
feltételeket sérelmesnek tartja.

Közlekedési hatáskörben 
eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal

Az országos közútnál 
Budapest Főváros 
Kormányhivatala

Egyéb országos közút 
esetében közlekedési 
hatósági hatáskörében 
eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatala

Helyi közútnál – a főváros 
kivételével a települési 
önkormányzat tulajdonában 
lévő helyi közutak esetében: 
közlekedési hatósági 
hatáskörében eljáró fővárosi 
és megyei kormányhivatal

Helyi közútnál – a fővárosi 
kerületi önkormányzat 
tulajdonában lévő helyi 
közutak esetében: Budapest 
Főváros Kormányhivatala

Helyi közútnál – a Fővárosi 
Önkormányzat tulajdonában 
lévő helyi közutak 
esetében: Budapest Főváros 
Kormányhivatala
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20. Bányatelek megállapítása. Annak vizsgálata, hogy a közút 
területének nem közlekedési célú 
igénybevétele vagy a tevékenység 
a kérelemben foglaltak szerint 
vagy további feltételek mellett 
– a közúti forgalom biztonságára, 
a közút fejlesztési terveinek 
végrehajtására, a közútkezelő 
fenntartási, üzemeltetési 
feladatainak ellátására, a közút 
állagára gyakorolt hatása 
alapján – engedélyezhető-e.

Ha a bányászati tevékenység 
országos vagy helyi közutat 
vagy annak biztonsági övezetét 
érinti és a kérelmező az útkezelői 
hozzájárulás megtagadását 
vagy a hozzájárulásban előírt 
feltételeket sérelmesnek tartja.

Közlekedési hatáskörben 
eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal

Az országos közútnál 
Budapest Főváros 
Kormányhivatala

Egyéb országos közút 
esetében közlekedési 
hatósági hatáskörében 
eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal

Helyi közútnál – a főváros 
kivételével a települési 
önkormányzat tulajdonában 
lévő helyi közutak esetében: 
közlekedési hatósági 
hatáskörében eljáró fővárosi 
és megyei kormányhivatal

Helyi közútnál – a fővárosi 
kerületi önkormányzat 
tulajdonában lévő helyi 
közutak esetében: Budapest 
Főváros Kormányhivatala

Helyi közútnál – a Fővárosi 
Önkormányzat tulajdonában 
lévő helyi közutak 
esetében: Budapest Főváros 
Kormányhivatala
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21. Bányabezárási műszaki üzemi 
terv jóváhagyása (módosítása); 
bányabezárás, tájrendezés 
végrehajtása elfogadása.

 Annak vizsgálata, hogy a közút 
területének nem közlekedési célú 
igénybevétele vagy a tevékenység 
a kérelemben foglaltak szerint 
vagy további feltételek mellett 
– a közúti forgalom biztonságára, 
a közút fejlesztési terveinek 
végrehajtására, a közútkezelő 
fenntartási, üzemeltetési 
feladatainak ellátására, a közút 
állagára gyakorolt hatása 
alapján – engedélyezhető-e.

Ha a bányászati tevékenység 
országos vagy helyi közutat 
vagy annak biztonsági övezetét 
érinti és a kérelmező az útkezelői 
hozzájárulás megtagadását 
vagy a hozzájárulásban előírt 
feltételeket sérelmesnek tartja.

Közlekedési hatáskörben 
eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal

Az országos közútnál 
Budapest Főváros 
Kormányhivatala

Egyéb országos közút 
esetében közlekedési 
hatósági hatáskörében 
eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatala

Helyi közútnál – a főváros 
kivételével a települési 
önkormányzat tulajdonában 
lévő helyi közutak esetében: 
közlekedési hatósági 
hatáskörében eljáró fővárosi 
és megyei kormányhivatal

Helyi közútnál – a fővárosi 
kerületi önkormányzat 
tulajdonában lévő helyi 
közutak esetében: Budapest 
Főváros Kormányhivatala

Helyi közútnál – a Fővárosi 
Önkormányzat tulajdonában 
lévő helyi közutak 
esetében: Budapest Főváros 
Kormányhivatala
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22. Védőpillér kijelölése, módosítása, 
meggyengítése és lefejtése.

Annak vizsgálata, hogy a közút 
területének nem közlekedési célú 
igénybevétele vagy a tevékenység 
a kérelemben foglaltak szerint 
vagy további feltételek mellett 
– a közúti forgalom biztonságára, 
a közút fejlesztési terveinek 
végrehajtására, a közútkezelő 
fenntartási, üzemeltetési 
feladatainak ellátására, a közút 
állagára gyakorolt hatása 
alapján – engedélyezhető-e.

Ha a bányászati tevékenység 
országos vagy helyi közutat 
vagy annak biztonsági övezetét 
érinti és a kérelmező az útkezelői 
hozzájárulás megtagadását 
vagy a hozzájárulásban előírt 
feltételeket sérelmesnek tartja.

Közlekedési hatáskörben 
eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal

Az országos közútnál 
Budapest Főváros 
Kormányhivatala

Egyéb országos közút 
esetében közlekedési 
hatósági hatáskörében 
eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal

Helyi közútnál – a főváros 
kivételével a települési 
önkormányzat tulajdonában 
lévő helyi közutak esetében: 
közlekedési hatósági 
hatáskörében eljáró fővárosi 
és megyei kormányhivatal

Helyi közútnál – a fővárosi 
kerületi önkormányzat 
tulajdonában lévő helyi 
közutak esetében: Budapest 
Főváros Kormányhivatala

Helyi közútnál – a Fővárosi 
Önkormányzat tulajdonában 
lévő helyi közutak 
esetében: Budapest Főváros 
Kormányhivatala
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23. Földalatti bányatérségek és 
egyéb bányászati létesítmények 
más célú hasznosítása 
jóváhagyása.

Annak vizsgálata, hogy a közút 
területének nem közlekedési célú 
igénybevétele vagy a tevékenység 
a kérelemben foglaltak szerint 
vagy további feltételek mellett 
– a közúti forgalom biztonságára, 
a közút fejlesztési terveinek 
végrehajtására, a közútkezelő 
fenntartási, üzemeltetési 
feladatainak ellátására, a közút 
állagára gyakorolt hatása 
alapján – engedélyezhető-e.

Ha a bányászati tevékenység 
országos vagy helyi közutat 
vagy annak biztonsági övezetét 
érinti és a kérelmező az útkezelői 
hozzájárulás megtagadását 
vagy a hozzájárulásban előírt 
feltételeket sérelmesnek tartja.

Közlekedési hatáskörben 
eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal

Az országos közútnál 
Budapest Főváros 
Kormányhivatala

Egyéb országos közút 
esetében közlekedési 
hatósági hatáskörében 
eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal

Helyi közútnál – a főváros 
kivételével a települési 
önkormányzat tulajdonában 
lévő helyi közutak esetében: 
közlekedési hatósági 
hatáskörében eljáró fővárosi 
és megyei kormányhivatal

Helyi közútnál – a fővárosi 
kerületi önkormányzat 
tulajdonában lévő helyi 
közutak esetében: Budapest 
Főváros Kormányhivatala

Helyi közútnál – a Fővárosi 
Önkormányzat tulajdonában 
lévő helyi közutak 
esetében: Budapest Főváros 
Kormányhivatala
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24. A bányafelügyelet építésügyi 
hatósági és építésfelügyeleti 
hatáskörébe tartozó 
építményekre, valamint ezen 
létesítmények elvi építésének, 
használatbavételének, 
fennmaradásának, átalakításának, 
megszüntetésének, 
továbbá rendeltetésük 
megváltoztatásának 
engedélyezési eljárása.

Annak elbírálása, hogy a vasúti 
pálya területének nem közlekedési 
célú igénybevétele a kérelemben 
foglaltak szerint vagy további 
feltételek mellett – a tervezett 
igénybevétel a vasút állagára, 
a vasúti forgalom biztonságára, 
a vasút kezelő fenntartási, 
üzemeltetési feladatainak 
ellátására, fejlesztési terveinek 
végrehajtására gyakorolt hatása 
alapján – engedélyezhető-e.

Ha vasúti pálya szélső 
vágányának tengelyétől 
számított 100 méteren 
belüli bányászati építmény 
építését, elhelyezését, 
megszüntetését tervező 
személy a vasúti pályahálózat 
működtetője hozzájárulásának 
a megtagadását vagy 
a hozzájárulásban előírt 
feltételeket sérelmesnek tartja.

Közlekedésért felelős 
miniszter

– –

 25. A bányafelügyelet építésügyi 
hatósági és építésfelügyeleti 
hatáskörébe tartozó 
építményekre, valamint ezen 
létesítmények elvi építésének, 
használatbavételének, 
fennmaradásának, átalakításának, 
megszüntetésének, 
továbbá rendeltetésük 
megváltoztatásának 
engedélyezési eljárása.

Az építmény elhelyezkedésének, 
magasságának, jellegének 
közvetlen és közvetett hatásának 
vizsgálata a légiközlekedésre, 
a földi telepítésű berendezések 
működésére és a légiközlekedés 
biztonságára.

Ha a létesítmény helye 
magyarországi repülőtértől, 
leszállóhelytől, rádiónavigációs 
ponttól számított 5 kilométeren 
belüli kijelölésű, minden 
létesítmény létesítése esetén.

Ha a létesítmény helye bármely 
repülőtértől, leszállóhelytől, 
rádiónavigációs ponttól 
számított 10 kilométeren 
belüli kijelölésű és 20 méternél 
magasabb létesítmény létesítése 
esetén.

Egyéb esetben 60 méternél 
magasabb létesítmény létesítése 
esetén.

Légiközlekedési hatóság – –



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2021. évi 244. szám

 
12593

 26. A bányafelügyelet építésügyi 
hatósági és építésfelügyeleti 
hatáskörébe tartozó 
építményekre, valamint ezen 
létesítmények elvi építésének, 
használatbavételének, 
fennmaradásának, átalakításának, 
megszüntetésének, 
továbbá rendeltetésük 
megváltoztatásának 
engedélyezési eljárása.

Annak elbírálása, hogy a Magyar 
Honvédség nemzeti és szövetségi 
védelmi feladatai a kérelemben 
foglaltak szerinti esetben 
vagy további feltételek mellett 
biztosíthatóak-e.

Ha az eljárás – a bányák föld 
alatti létesítményei kivételével – 
honvédelmi vagy katonai 
célú létesítmény működési 
vagy védőterületén tervezett 
létesítmény megvalósítására 
irányul.

Honvédelemért felelős 
miniszter

–  21 nap

 27. A bányafelügyelet építésügyi 
hatósági és építésfelügyeleti 
hatáskörébe tartozó 
építményekre, valamint ezen 
létesítmények elvi építésének, 
használatbavételének, 
fennmaradásának, átalakításának, 
megszüntetésének, 
továbbá rendeltetésük 
megváltoztatásának 
engedélyezési eljárása.

Annak vizsgálata, hogy 
biztosíthatóak-e a felszíni és felszín 
alatti vizek védelme, hasznosítási 
lehetőségei megőrzésének 
jogszabályban foglalt 
követelményei.

Ha a bányászati tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati 
engedély vagy előzetes 
vizsgálati eljárás lefolytatása 
nem szükséges és az építési 
tevékenység felszíni vízfolyást, 
állóvizet vagy kijelölt vízbázist 
érint, kivéve a belterületi 
földgázelosztó vezetéket 
és az egy ingatlant ellátó 
geotermikus energiát kinyerő, 
hasznosító létesítményt.

Területi vízvédelmi hatóság – –
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 28. A bányafelügyelet építésügyi 
hatósági és építésfelügyeleti 
hatáskörébe tartozó 
építményekre, valamint ezen 
létesítmények elvi építésének, 
használatbavételének, 
fennmaradásának, átalakításának, 
megszüntetésének, 
továbbá rendeltetésük 
megváltoztatásának 
engedélyezési eljárása.

Annak vizsgálata, hogy 
biztosíthatóak-e a vízbázis-
védelem jogszabályban foglalt 
követelményei.

Ha a bányászati tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati 
engedély vagy előzetes 
vizsgálati eljárás lefolytatása 
nem szükséges és az építési 
tevékenység felszíni vízfolyást, 
állóvizet vagy kijelölt vízbázist 
érint, kivéve a belterületi 
földgázelosztó vezetéket 
és az egy ingatlant ellátó 
geotermikus energiát kinyerő, 
hasznosító létesítményt.

Területi vízügyi hatóság – –

 29. A bányafelügyelet építésügyi 
hatósági és építésfelügyeleti 
hatáskörébe tartozó 
építményekre, valamint ezen 
létesítmények elvi építésének, 
használatbavételének, 
fennmaradásának, átalakításának, 
megszüntetésének, 
továbbá rendeltetésük 
megváltoztatásának 
engedélyezési eljárása.

Annak vizsgálata, hogy 
a létesítmény vagy tevékenység 
a helyi önkormányzati rendeletben 
meghatározott természetvédelmi 
követelményeknek a kérelemben 
foglaltak szerint vagy további 
feltételek mellett megfelel-e.

Ha a kérelemben megjelölt 
létesítmény helyi jelentőségű 
védett természeti területet 
érint vagy arra közvetlen 
hatást gyakorol, és 
a tevékenység megkezdéséhez 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati 
engedély vagy előzetes vizsgálati 
eljárás lefolytatása nem 
szükséges.

Települési önkormányzat 
jegyzője, a fővárosban 
a főjegyző

–  21 nap

30. A bányafelügyelet építésügyi 
hatósági és építésfelügyeleti 
hatáskörébe tartozó 
építményekre, valamint ezen 
létesítmények elvi építésének, 
használatbavételének, 
fennmaradásának, átalakításának, 
megszüntetésének, 
továbbá rendeltetésük 
megváltoztatásának 
engedélyezési eljárása.

Annak vizsgálata, hogy 
a létesítmény a kérelemben 
foglaltak szerinti vagy további 
feltételek melletti megvalósítása 
esetén az államhatár rendje 
biztosított-e, továbbá, hogy 
a határrendsértések és 
határesemények megelőzhetők-e.

Ha kérelem tárgyát képező 
bányászati létesítmény 
az államhatártól számított 
100 méteren belül épül.

Megyei (fővárosi) 
rendőr-főkapitányság

– –
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 31. 1. Kutatásra vonatkozó műszaki 
üzemterv jóváhagyására 
irányuló (kivett hely esetében 
a hatáskörrel kivett helyre 
vonatkozó állásfoglalása is) 
eljárás.
2. Bányatelek megállapítására 
irányuló eljárás.
3. Védőpillér kijelölésére, 
módosítására, meggyengítésére 
és lefejtésére irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a vasúti 
pálya területének nem közlekedési 
célú igénybevétele a kérelemben 
foglaltak szerint vagy további 
feltételek mellett a vasút állagára, 
a vasúti forgalom biztonságára, 
a vasút kezelő fenntartási, 
üzemeltetési feladatainak 
ellátására, fejlesztési terveinek 
végrehajtására kedvezőtlen hatást 
gyakorol-e.

Ha a bányahatósági eljárás 
vasúti pályát vagy annak 
szélső vágánya tengelyétől 
számított 100 méteren belüli 
területet érint, és az építtető 
a vasúti pályahálózat 
működtetője hozzájárulásának 
a megtagadását vagy 
a hozzájárulásban előírt 
feltételeket sérelmesnek tartja.

Közlekedésért felelős 
miniszter

– –

 32. 1. Kutatásra vonatkozó műszaki 
üzemterv jóváhagyására 
irányuló (kivett hely esetében 
a hatáskörrel kivett helyre 
vonatkozó állásfoglalása is) 
eljárás.
2. Feltárásra és kitermelésre 
készített műszaki üzemterv 
jóváhagyására, módosítására, 
szüneteltetési műszaki üzemi terv 
jóváhagyására irányuló eljárás.
3. Bányabezárási műszaki üzemi 
terv jóváhagyására (módosítása); 
bányabezárás, tájrendezés 
végrehajtásának elfogadására 
irányuló eljárás.

A létesítmény elhelyezkedésének, 
magassága, jellege közvetlen 
és közvetett hatásainak 
vizsgálata a légiközlekedésre, 
a földi telepítésű berendezések 
működésére és a légiközlekedés 
biztonságára.

Ha az eljárás tárgya meddőhányó 
vagy 40 m-nél magasabb 
építmény. Bányabezárási műszaki 
üzemi terv jóváhagyására 
(módosítása); bányabezárás, 
tájrendezés végrehajtásának 
elfogadására irányuló 
eljárásban nem kell bevonni 
a szakhatóságot, ha az ezekre 
vonatkozó műszaki üzemi terv 
jóváhagyásához feltétel nélkül 
hozzájárult.

Közlekedésért felelős 
miniszter

– –
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 33. 1. Kutatásra vonatkozó műszaki 
üzemterv jóváhagyása (kivett 
hely esetében a hatáskörrel kivett 
helyre vonatkozó állásfoglalása is) 
iránti eljárás.
2. Feltárásra és kitermelésre 
készített műszaki üzemterv 
jóváhagyására, módosítására, 
szüneteltetési műszaki üzemi terv 
jóváhagyására irányuló eljárás.
3. Bányabezárási műszaki üzemi 
terv jóváhagyására (módosítása); 
bányabezárás, tájrendezés 
végrehajtásának elfogadására 
irányuló eljárás.
4. Földalatti bányatérségek és 
egyéb bányászati létesítmények 
más célú hasznosítása 
jóváhagyására irányuló eljárás.
5. Bányatelek megállapítása iránti 
eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a Magyar 
Honvédség nemzeti és szövetségi 
védelmi feladatai a kérelemben 
foglaltak szerinti esetben 
vagy további feltételek mellett 
biztosíthatóak-e.

Ha az eljárás honvédelmi 
és katonai célú létesítmény 
működési vagy védőterületét 
érinti. Bányabezárási műszaki 
üzemi terv jóváhagyására 
(módosítása); bányabezárás, 
tájrendezés végrehajtásának 
elfogadására irányuló 
eljárásban nem kell bevonni 
a szakhatóságot, ha az ezekre 
vonatkozó műszaki üzemi terv 
jóváhagyásához feltétel nélkül 
hozzájárult.

Honvédelemért felelős 
miniszter

–  21 nap



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2021. évi 244. szám

 
12597

 34. 1. Kutatásra vonatkozó műszaki 
üzemterv jóváhagyása (kivett 
hely esetében a hatáskörrel kivett 
helyre vonatkozó állásfoglalása is) 
iránti eljárás.
2. Bányatelek megállapítása.
3. Feltárásra és kitermelésre 
készített műszaki üzemterv 
jóváhagyására, módosítására, 
szüneteltetési műszaki üzemi terv 
jóváhagyására irányuló eljárás.
4. Védőpillér kijelölésére, 
módosítására, meggyengítésére 
és lefejtésére irányuló eljárás.
5. Bányabezárási műszaki üzemi 
terv jóváhagyására (módosítása), 
bányabezárás, tájrendezés 
végrehajtásának elfogadására 
irányuló eljárás.
6. Földalatti bányatérségek és 
egyéb bányászati létesítmények 
más célú hasznosítása 
jóváhagyására irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy 
biztosíthatóak-e a felszíni és felszín 
alatti vizek védelme, hasznosítási 
lehetőségei megőrzésének 
jogszabályban foglalt 
követelményei.

Ha bányászati tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati 
engedély vagy előzetes vizsgálati 
eljárás lefolytatása nem 
szükséges, vagy a tevékenység 
továbbfolytatásához 
környezetvédelmi működési 
engedély nem szükséges és 
a tevékenység felszín alatti 
vizet, felszíni vízfolyást, állóvizet, 
vagy kijelölt, illetve kijelölés 
alatt álló vízbázist érint. 
Bányabezárási műszaki üzemi 
terv jóváhagyására (módosítása); 
bányabezárás, tájrendezés 
végrehajtásának elfogadására 
irányuló eljárásban nem kell 
bevonni a szakhatóságot, ha 
az ezekre vonatkozó műszaki 
üzemi terv jóváhagyásához 
feltétel nélkül hozzájárult.

Területi vízvédelmi hatóság –  21 nap
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 35. 1. Kutatásra vonatkozó műszaki 
üzemterv jóváhagyása (kivett 
hely esetében a hatáskörrel kivett 
helyre vonatkozó állásfoglalása is) 
iránti eljárás.
2. Bányatelek megállapítása.
3. Feltárásra és kitermelésre 
készített műszaki üzemterv 
jóváhagyására, módosítására, 
szüneteltetési műszaki üzemi terv 
jóváhagyására irányuló eljárás.
4. Védőpillér kijelölésére, 
módosítására, meggyengítésére 
és lefejtésére irányuló eljárás.
5. Bányabezárási műszaki üzemi 
terv jóváhagyására (módosítása); 
bányabezárás, tájrendezés 
végrehajtásának elfogadására 
irányuló eljárás.
6. Földalatti bányatérségek és 
egyéb bányászati létesítmények 
más célú hasznosítása 
jóváhagyására irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy 
biztosíthatóak-e a vízbázis-
védelem jogszabályban foglalt 
követelményei.

Ha bányászati tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati 
engedély vagy előzetes vizsgálati 
eljárás lefolytatása nem 
szükséges, vagy a tevékenység 
továbbfolytatásához 
környezetvédelmi működési 
engedély nem szükséges és 
a tevékenység felszíni vízfolyást, 
állóvizet, vagy kijelölt, illetve 
kijelölés alatt álló vízbázist érint. 
Bányabezárási műszaki üzemi 
terv jóváhagyására (módosítása); 
bányabezárás, tájrendezés 
végrehajtásának elfogadására 
irányuló eljárásban nem kell 
bevonni a szakhatóságot, ha 
az ezekre vonatkozó műszaki 
üzemi terv jóváhagyásához 
feltétel nélkül hozzájárult.

Területi vízügyi hatóság – –
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 36. 1. Kutatásra vonatkozó műszaki 
üzemterv jóváhagyása (kivett 
hely esetében a hatáskörrel kivett 
helyre vonatkozó állásfoglalása is) 
iránti eljárás.
2. Bányatelek megállapítására 
irányuló eljárás.
3. Feltárásra és kitermelésre 
készített műszaki üzemterv 
jóváhagyására, módosítására, 
szüneteltetési műszaki üzemi terv 
jóváhagyására irányuló eljárás.
4. Bányabezárási műszaki üzemi 
terv jóváhagyására (módosítása); 
bányabezárás, tájrendezés 
végrehajtásának elfogadására 
irányuló eljárás.
5. Földalatti bányatérségek és 
egyéb bányászati létesítmények 
más célú hasznosítása 
jóváhagyására irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy 
a létesítmény vagy tevékenység 
a helyi önkormányzati rendeletben 
és a helyi építési szabályzatban 
meghatározott természetvédelmi 
követelményeknek a kérelemben 
foglaltak szerint vagy további 
feltételek mellett megfelel-e.

Ha a bányahatósági eljárás 
helyi jelentőségű védett 
természeti területet érint, 
és az eljárással érintett 
tevékenység megkezdéséhez, 
bányatelek megállapításához 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezet-használati 
engedély vagy előzetes vizsgálati 
eljárás lefolytatása nem 
szükséges, vagy a tevékenység 
továbbfolytatásához 
környezetvédelmi működési 
engedély nem szükséges. 
Bányabezárási műszaki üzemi 
terv jóváhagyására (módosítása); 
bányabezárás, tájrendezés 
végrehajtásának elfogadására 
irányuló eljárásban nem kell 
bevonni a szakhatóságot, ha 
az ezekre vonatkozó műszaki 
üzemi terv jóváhagyásához 
feltétel nélkül hozzájárult.

Települési önkormányzat 
jegyzője, a fővárosban 
a főjegyző

– –



12600 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2021. évi 244. szám
 

 37. 1. A szénhidrogének felszín 
alatti tárolására vonatkozó 
bányatelek megállapításával, 
valamint a szén-dioxid geológiai 
tárolásával kapcsolatos eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai 
tárolására irányuló földtani 
kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai 
tárolásának engedélyezése. 
4. Szén-dioxid-tárolóhely 
bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapítása.

A termőföld mennyiségi 
védelmének vizsgálata.

Ha a szakkérdést korábban önálló 
eljárásban nem vizsgálták és 
a bányászati tevékenység vagy 
beruházás termőföldet érint.

Földvédelmi hatósági 
hatáskörében eljáró fővárosi 
és megyei kormányhivatal

– –

 38. 1. A szénhidrogének felszín 
alatti tárolására vonatkozó 
bányatelek megállapításával, 
valamint a szén-dioxid geológiai 
tárolásával kapcsolatos eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai 
tárolásának engedélyezése.
3. Szén-dioxid-tárolóhely 
bezárására irányuló eljárás.
4. Szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapítására irányuló eljárás.

Az erdőre gyakorolt hatások 
vizsgálata.

Ha a szakkérdést korábban önálló 
eljárásban nem vizsgálták és 
a bányahatósági eljárás erdőt 
érint.

Erdészeti hatósági 
hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatal

– –
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 39. 1. A szénhidrogének felszín 
alatti tárolására vonatkozó 
bányatelek megállapításával, 
valamint a szén-dioxid geológiai 
tárolásával kapcsolatos 
engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai 
tárolására irányuló földtani 
kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai 
tárolásának engedélyezése. 
4. Szén-dioxid-tárolóhely 
bezárására irányuló eljárás. 
5. Szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapítása.

Annak vizsgálata, hogy a közút 
területének nem közlekedési célú 
igénybevétele vagy a tevékenység 
a kérelemben foglaltak szerint 
vagy további feltételek mellett 
– a közúti forgalom biztonságára, 
a közút fejlesztési terveinek 
végrehajtására, a közútkezelő 
fenntartási, üzemeltetési 
feladatainak ellátására, a közút 
állagára gyakorolt hatása 
alapján – engedélyezhető-e.

Ha a bányahatósági 
eljárás közutat vagy annak 
biztonsági övezetét érinti 
és a kérelmező az útkezelői 
hozzájárulás megtagadását 
vagy a hozzájárulásban előírt 
feltételeket sérelmesnek tartja.

Országos közútnál 
– gyorsforgalmi út, valamint 
közúti határátkelőhely 
közlekedési építményei 
esetében: Budapest Főváros 
Kormányhivatala

– –

40. Kutatásra vonatkozó műszaki 
üzemterv jóváhagyása (kivett 
hely esetében a hatáskörrel 
kivett helyre vonatkozó 
állásfoglalása is).

A termőföld mennyiségi 
védelmének vizsgálata.

Ha a szakkérdést korábban önálló 
eljárásban nem vizsgálták és 
a bányászati tevékenység vagy 
beruházás termőföldet érint.

Földvédelmi hatósági 
hatáskörében eljáró fővárosi 
és megyei kormányhivatal

41. Bányatelek megállapítása. A termőföld mennyiségi 
védelmének vizsgálata.

Ha a szakkérdést korábban önálló 
eljárásban nem vizsgálták és 
a bányászati tevékenység vagy 
beruházás termőföldet érint.

Földvédelmi hatósági 
hatáskörében eljáró fővárosi 
és megyei kormányhivatal

42. Bánya-bezárási műszaki üzemi 
terv jóváhagyása (módosítása); 
bányabezárás, tájrendezés 
végrehajtása elfogadása.

A termőföld mennyiségi és 
minőségi védelmének vizsgálata.

Ha a szakkérdést korábban önálló 
eljárásban nem vizsgálták és 
a bányászati tevékenység vagy 
beruházás termőföldet érint.

Földvédelmi hatósági 
hatáskörében eljáró fővárosi 
és megyei kormányhivatal

43. Feltárásra és kitermelésre 
készített műszaki üzemterv 
jóváhagyása, módosítása, 
szüneteltetési műszaki üzemi terv 
jóváhagyása.

A termőföld minőségi védelmének 
vizsgálata.

Ha a szakkérdést korábban önálló 
eljárásban nem vizsgálták és 
a bányászati tevékenység vagy 
beruházás termőföldet érint.

Földvédelmi hatósági 
hatáskörében eljáró fővárosi 
és megyei kormányhivatal
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44. 1. A szénhidrogének felszín 
alatti tárolására vonatkozó 
bányatelek megállapításával, 
valamint a szén-dioxid geológiai 
tárolásával kapcsolatos 
engedélyezési eljárás. 
2. Szén-dioxid geológiai 
tárolására irányuló földtani 
kutatás engedélyezése. 
3. Szén-dioxid geológiai 
tárolásának engedélyezése. 
4. Szén-dioxid-tárolóhely 
bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapítása.

 Annak vizsgálata, hogy a közút 
területének nem közlekedési célú 
igénybevétele vagy a tevékenység 
a kérelemben foglaltak szerint 
vagy további feltételek mellett 
– a közúti forgalom biztonságára, 
a közút fejlesztési terveinek 
végrehajtására, a közútkezelő 
fenntartási, üzemeltetési 
feladatainak ellátására, a közút 
állagára gyakorolt hatása 
alapján – engedélyezhető-e.

 Ha a bányahatósági 
eljárás közutat vagy annak 
biztonsági övezetét érinti 
és a kérelmező az útkezelői 
hozzájárulás megtagadását 
vagy a hozzájárulásban előírt 
feltételeket sérelmesnek tartja.

 Országos közútnál – egyéb 
országos közút esetében 
közlekedési hatósági 
hatáskörében eljáró fővárosi 
és megyei kormányhivatal

– –

45. Bányatelek megállapítása. Az erdőre gyakorolt hatások, 
továbbá ezen felül a bányatelek 
megállapítása iránti eljárásban 
az erdő igénybevételének 
engedélyezhetősége is.

Ha a szakkérdést korábban önálló 
eljárásban nem vizsgálták és 
a bányahatósági eljárás erdőt 
érint.

Erdészeti hatósági 
hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatal

46. Bányabezárási műszaki üzemi 
terv jóváhagyása (módosítása); 
bányabezárás, tájrendezés 
végrehajtása elfogadása.

Az erdőre gyakorolt hatások 
vizsgálata.

Ha a szakkérdést korábban önálló 
eljárásban nem vizsgálták és 
a bányahatósági eljárás erdőt 
érint.

Erdészeti hatósági 
hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatal

47. Védőpillér kijelölése, módosítása, 
meggyengítése és lefejtése

Az erdőre gyakorolt hatások 
vizsgálata.

Ha a szakkérdést korábban önálló 
eljárásban nem vizsgálták és 
a bányahatósági eljárás erdőt 
érint.

Erdészeti hatósági 
hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatal
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48.  1. A szénhidrogének felszín 
alatti tárolására vonatkozó 
bányatelek megállapításával, 
valamint a szén-dioxid geológiai 
tárolásával kapcsolatos 
engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai 
tárolására irányuló földtani 
kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai 
tárolásának engedélyezése. 
4. Szén-dioxid-tárolóhely 
bezárására irányuló eljárás. 
5. Szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapítása.

 Annak vizsgálata, hogy a közút 
területének nem közlekedési célú 
igénybevétele vagy a tevékenység 
a kérelemben foglaltak szerint 
vagy további feltételek mellett 
– a közúti forgalom biztonságára, 
a közút fejlesztési terveinek 
végrehajtására, a közútkezelő 
fenntartási, üzemeltetési 
feladatainak ellátására, a közút 
állagára gyakorolt hatása 
alapján – engedélyezhető-e.

Ha a bányahatósági 
eljárás közutat vagy annak 
biztonsági övezetét érinti 
és a kérelmező az útkezelői 
hozzájárulás megtagadását 
vagy a hozzájárulásban előírt 
feltételeket sérelmesnek tartja.

Helyi közútnál – a főváros 
kivételével a települési 
önkormányzat tulajdonában 
lévő helyi közutak esetében: 
közlekedési hatósági 
hatáskörében eljáró fővárosi 
és megyei kormányhivatal

– –

49. Kutatásra vonatkozó műszaki 
üzemterv jóváhagyása (kivett 
hely esetében a hatáskörrel 
kivett helyre vonatkozó 
állásfoglalása is).

Annak vizsgálata, hogy a közút 
területének nem közlekedési célú 
igénybevétele vagy a tevékenység 
a kérelemben foglaltak szerint 
vagy további feltételek mellett 
– a közúti forgalom biztonságára, 
a közút fejlesztési terveinek 
végrehajtására, a közútkezelő 
fenntartási, üzemeltetési 
feladatainak ellátására, a közút 
állagára gyakorolt hatása 
alapján – engedélyezhető-e.

Ha az eljárás gyorsforgalmi utat, 
valamint közúti határátkelőhely 
közlekedési építményeit vagy 
azok biztonsági övezetét érinti, 
és a kérelmező az útkezelői 
hozzájárulás megtagadását 
vagy a hozzájárulásban előírt 
feltételeket sérelmesnek tartja.

Budapest Főváros 
Kormányhivatala
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50. Bányatelek megállapítása. Annak vizsgálata, hogy a közút 
területének nem közlekedési célú 
igénybevétele vagy a tevékenység 
a kérelemben foglaltak szerint 
vagy további feltételek mellett 
– a közúti forgalom biztonságára, 
a közút fejlesztési terveinek 
végrehajtására, a közútkezelő 
fenntartási, üzemeltetési 
feladatainak ellátására, a közút 
állagára gyakorolt hatása 
alapján – engedélyezhető-e.

Ha az eljárás gyorsforgalmi utat, 
valamint közúti határátkelőhely 
közlekedési építményeit vagy 
azok biztonsági övezetét érinti, 
és a kérelmező az útkezelői 
hozzájárulás megtagadását 
vagy a hozzájárulásban előírt 
feltételeket sérelmesnek tartja.

Budapest Főváros 
Kormányhivatala

51. Bányabezárási műszaki üzemi 
terv jóváhagyása (módosítása); 
bányabezárás, tájrendezés 
végrehajtása elfogadása.

Annak vizsgálata, hogy a közút 
területének nem közlekedési célú 
igénybevétele vagy a tevékenység 
a kérelemben foglaltak szerint 
vagy további feltételek mellett 
– a közúti forgalom biztonságára, 
a közút fejlesztési terveinek 
végrehajtására, a közútkezelő 
fenntartási, üzemeltetési 
feladatainak ellátására, a közút 
állagára gyakorolt hatása 
alapján – engedélyezhető-e.

Ha az eljárás gyorsforgalmi utat, 
valamint közúti határátkelőhely 
közlekedési építményeit vagy 
azok biztonsági övezetét érinti, 
és a kérelmező az útkezelői 
hozzájárulás megtagadását 
vagy a hozzájárulásban előírt 
feltételeket sérelmesnek tartja.

Budapest Főváros 
Kormányhivatala

52. Védőpillér kijelölése, módosítása, 
meggyengítése és lefejtése.

Ha az eljárás gyorsforgalmi utat, 
valamint közúti határátkelőhely 
közlekedési építményeit vagy 
azok biztonsági övezetét érinti, 
és a kérelmező az útkezelői 
hozzájárulás megtagadását 
vagy a hozzájárulásban előírt 
feltételeket sérelmesnek tartja.

Budapest Főváros 
Kormányhivatala
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53. Földalatti bányatérségek és 
egyéb bányászati létesítmények 
más célú hasznosítása 
jóváhagyása.

Ha az eljárás gyorsforgalmi utat, 
valamint közúti határátkelőhely 
közlekedési építményeit vagy 
azok biztonsági övezetét érinti, 
és a kérelmező az útkezelői 
hozzájárulás megtagadását 
vagy a hozzájárulásban előírt 
feltételeket sérelmesnek tartja.

Budapest Főváros 
Kormányhivatala

54. 1. A szénhidrogének felszín 
alatti tárolására vonatkozó 
bányatelek megállapításával, 
valamint a szén-dioxid geológiai 
tárolásával kapcsolatos 
engedélyezési eljárás. 
2. Szén-dioxid geológiai 
tárolására irányuló földtani 
kutatás engedélyezése. 
3. Szén-dioxid geológiai 
tárolásának engedélyezése. 
4. Szén-dioxid-tárolóhely 
bezárására irányuló eljárás. 
5. Szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapítása.

 Annak vizsgálata, hogy a közút 
területének nem közlekedési célú 
igénybevétele vagy a tevékenység 
a kérelemben foglaltak szerint 
vagy további feltételek mellett 
– a közúti forgalom biztonságára, 
a közút fejlesztési terveinek 
végrehajtására, a közútkezelő 
fenntartási, üzemeltetési 
feladatainak ellátására, a közút 
állagára gyakorolt hatása 
alapján – engedélyezhető-e.

 Ha a bányahatósági 
eljárás közutat vagy annak 
biztonsági övezetét érinti 
és a kérelmező az útkezelői 
hozzájárulás megtagadását 
vagy a hozzájárulásban előírt 
feltételeket sérelmesnek tartja.

Helyi közútnál – a fővárosi 
kerületi önkormányzat 
tulajdonában lévő helyi 
közutak esetében: Budapest 
Főváros Kormányhivatala

– –
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 55. 1. A szénhidrogének felszín 
alatti tárolására vonatkozó 
bányatelek megállapításával, 
valamint a szén-dioxid geológiai 
tárolásával kapcsolatos 
engedélyezési eljárás. 
2. Szén-dioxid geológiai 
tárolására irányuló földtani 
kutatás engedélyezése. 
3. Szén-dioxid geológiai 
tárolásának engedélyezése. 
4. Szén-dioxid-tárolóhely 
bezárására irányuló eljárás. 
5. Szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapítása.

Annak vizsgálata, hogy a közút 
területének nem közlekedési célú 
igénybevétele vagy a tevékenység 
a kérelemben foglaltak szerint 
vagy további feltételek mellett 
– a közúti forgalom biztonságára, 
a közút fejlesztési terveinek 
végrehajtására, a közútkezelő 
fenntartási, üzemeltetési 
feladatainak ellátására, a közút 
állagára gyakorolt hatása 
alapján – engedélyezhető-e.

Ha a bányahatósági 
eljárás közutat vagy annak 
biztonsági övezetét érinti 
és a kérelmező az útkezelői 
hozzájárulás megtagadását 
vagy a hozzájárulásban előírt 
feltételeket sérelmesnek tartja.

Helyi közútnál – a Fővárosi 
Önkormányzat tulajdonában 
lévő helyi közutak 
esetében: Budapest Főváros 
Kormányhivatala

– –

 56. 1. A szénhidrogének felszín 
alatti tárolására vonatkozó 
bányatelek megállapításával, 
valamint a szén-dioxid geológiai 
tárolásával kapcsolatos 
engedélyezési eljárás. 
2. Szén-dioxid geológiai 
tárolására irányuló földtani 
kutatás engedélyezése. 
3. Szén-dioxid geológiai 
tárolásának engedélyezése. 
4. Szén-dioxid-tárolóhely 
bezárására irányuló eljárás. 
5. Szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapítására irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a vasúti 
pálya területének nem közlekedési 
célú igénybevétele a kérelemben 
foglaltak szerint vagy további 
feltételek mellett – a tervezett 
igénybevétel a vasút állagára, 
a vasúti forgalom biztonságára, 
a vasút kezelő fenntartási, 
üzemeltetési feladatainak 
ellátására, fejlesztési terveinek 
végrehajtására gyakorolt hatása 
alapján – engedélyezhető-e.

Ha a bányahatósági eljárás 
vasúti pályát vagy annak 
szélső vágányának tengelyétől 
számított 100 méteren belüli 
területet érint, és az építtető 
a vasúti pályahálózat 
működtetője hozzájárulásának 
a megtagadását vagy 
a hozzájárulásban előírt 
feltételeket sérelmesnek tartja.

Közlekedésért felelős 
miniszter

– –
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 57. 1. A szénhidrogének felszín 
alatti tárolására vonatkozó 
bányatelek megállapításával, 
valamint a szén-dioxid geológiai 
tárolásával kapcsolatos 
engedélyezési eljárás. 
2. Szén-dioxid geológiai 
tárolására irányuló földtani 
kutatás engedélyezése. 
3. Szén-dioxid geológiai 
tárolásának engedélyezése. 
4. Szén-dioxid-tárolóhely 
bezárására irányuló eljárás. 
5. Szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapítására irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy az építmény 
nem korlátozza-e indokolatlanul 
vagy indokolatlan mértékben 
a vízi közlekedési létesítmények 
működését.

Ha a bányahatósági eljárás egyéb 
vízi közlekedési létesítményt 
érint.

Budapest Főváros 
Kormányhivatala

– –

58. 1. A szénhidrogének felszín 
alatti tárolására vonatkozó 
bányatelek megállapításával, 
valamint a szén-dioxid geológiai 
tárolásával kapcsolatos 
engedélyezési eljárás. 
2. Szén-dioxid geológiai 
tárolására irányuló földtani 
kutatás engedélyezése. 
3. Szén-dioxid geológiai 
tárolásának engedélyezése. 
4. Szén-dioxid-tárolóhely 
bezárására irányuló eljárás. 
5. Szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapítására irányuló eljárás.

A létesítmény elhelyezkedésének, 
magassága, jellege közvetlen 
és közvetett hatásainak 
vizsgálata a légiközlekedésre, 
a földi telepítésű berendezések 
működésére és a légiközlekedés 
biztonságára.

Ha a bányahatósági eljárás tárgya 
meddőhányó vagy 40 m-nél 
magasabb építmény.

Közlekedésért felelős 
miniszter

–  21 nap
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 59. 1. Szénhidrogének felszín 
alatti tárolására vonatkozó 
bányatelek megállapításával, 
valamint a szén-dioxid geológiai 
tárolásával kapcsolatos 
engedélyezési eljárás. 
2. Szén-dioxid geológiai 
tárolására irányuló földtani 
kutatás engedélyezése. 
3. Szén-dioxid geológiai 
tárolásának engedélyezése. 
4. Szén-dioxid-tárolóhely 
bezárására irányuló eljárás. 
5. Szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapítására irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a Magyar 
Honvédség nemzeti és szövetségi 
védelmi feladatai a kérelemben 
foglaltak szerinti esetben 
vagy további feltételek mellett 
biztosíthatóak-e.

Ha a bányahatósági eljárás 
honvédelmi és katonai célú 
létesítmény működési vagy 
védőterületét érinti.

Honvédelemért felelős 
miniszter

–  21 nap

60. Kutatásra vonatkozó műszaki 
üzemterv jóváhagyása (kivett 
hely esetében a hatáskörrel 
kivett helyre vonatkozó 
állásfoglalása is).

Annak vizsgálata, hogy az építmény 
nem korlátozza-e indokolatlanul 
vagy indokolatlan mértékben 
a vízi közlekedési létesítmények 
működését.

Ha a bányahatósági eljárás egyéb 
vízi közlekedési létesítményt 
érint.

Budapest Főváros 
Kormányhivatala

61. Bányatelek megállapítása. Annak vizsgálata, hogy az építmény 
nem korlátozza-e indokolatlanul 
vagy indokolatlan mértékben 
a vízi közlekedési létesítmények 
működését.

Ha a bányahatósági eljárás egyéb 
vízi közlekedési létesítményt 
érint.

Budapest Főváros 
Kormányhivatala

62. Bányabezárási műszaki üzemi 
terv jóváhagyása (módosítása); 
bányabezárás, tájrendezés 
végrehajtása elfogadása.

Annak vizsgálata, hogy az építmény 
nem korlátozza-e indokolatlanul 
vagy indokolatlan mértékben 
a vízi közlekedési létesítmények 
működését.

Ha a bányahatósági eljárás egyéb 
vízi közlekedési létesítményt 
érint.

Budapest Főváros 
Kormányhivatala

63. Védőpillér kijelölése, módosítása, 
meggyengítése és lefejtése.

Annak vizsgálata, hogy az építmény 
nem korlátozza-e indokolatlanul 
vagy indokolatlan mértékben 
a vízi közlekedési létesítmények 
működését.

Ha a bányahatósági eljárás egyéb 
vízi közlekedési létesítményt 
érint.

Budapest Főváros 
Kormányhivatala
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64. 1. Szénhidrogének felszín 
alatti tárolására vonatkozó 
bányatelek megállapításával, 
valamint a szén-dioxid geológiai 
tárolásával kapcsolatos 
engedélyezési eljárás. 
2. Szén-dioxid geológiai 
tárolására irányuló földtani 
kutatás engedélyezése. 
3. Szén-dioxid geológiai 
tárolásának engedélyezése. 
4. Szén-dioxid-tárolóhely 
bezárására irányuló eljárás. 
5. Szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapítására irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy 
a tevékenység a természet 
védelmére vonatkozó 
nemzeti és európai uniós jogi 
követelményeknek, a tájvédelem 
jogszabályban rögzített 
követelményeinek a kérelemben 
foglaltak szerint vagy további 
feltételek mellett megfelel-e.

Ha az eljárással érintett 
bányászati tevékenység 
megkezdéséhez, bányatelek 
megállapításához 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati 
engedély vagy előzetes vizsgálati 
eljárás lefolytatása nem 
szükséges, vagy a tevékenység 
továbbfolytatásához 
környezetvédelmi működési 
engedély nem szükséges.

Környezetvédelmi 
és természetvédelmi 
hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatal

–  21 nap

 65. 1. Szénhidrogének felszín 
alatti tárolására vonatkozó 
bányatelek megállapításával, 
valamint a szén-dioxid geológiai 
tárolásával kapcsolatos 
engedélyezési eljárás. 
2. Szén-dioxid geológiai 
tárolására irányuló földtani 
kutatás engedélyezése. 
3. Szén-dioxid geológiai 
tárolásának engedélyezése. 
4. Szén-dioxid-tárolóhely 
bezárására irányuló eljárás. 
5. Szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapítására irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy 
a tevékenység a földtani közeg 
védelme követelményeinek 
a kérelemben foglaltak szerint 
vagy további feltételek mellett 
megfelel-e.

Ha az eljárással érintett 
bányászati tevékenység 
megkezdéséhez, bányatelek 
megállapításához 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati 
engedély vagy előzetes vizsgálati 
eljárás lefolytatása nem 
szükséges, vagy a tevékenység 
továbbfolytatásához 
környezetvédelmi működési 
engedély nem szükséges.

Környezetvédelmi 
és természetvédelmi 
hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatal

–  21 nap
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 66. 1. Szénhidrogének felszín 
alatti tárolására vonatkozó 
bányatelek megállapításával, 
valamint a szén-dioxid geológiai 
tárolásával kapcsolatos 
engedélyezési eljárás. 
2. Szén-dioxid geológiai 
tárolására irányuló földtani 
kutatás engedélyezése. 
3. Szén-dioxid geológiai 
tárolásának engedélyezése. 
4. Szén-dioxid-tárolóhely 
bezárására irányuló eljárás. 
5. Szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapítására irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy 
a tevékenység a környezeti 
zaj és rezgés elleni védelem 
követelményeinek, 
a levegőtisztaság-védelmi 
előírásoknak a kérelemben 
foglaltak szerint vagy további 
feltételek mellett megfelel-e.

Ha az eljárással érintett 
bányászati tevékenység 
megkezdéséhez, bányatelek 
megállapításához 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati 
engedély vagy előzetes vizsgálati 
eljárás lefolytatása nem 
szükséges, vagy a tevékenység 
továbbfolytatásához 
környezetvédelmi működési 
engedély nem szükséges.

Környezetvédelmi 
és természetvédelmi 
hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatal

–  21 nap

67. Kutatásra vonatkozó műszaki 
üzemterv jóváhagyása (kivett 
hely esetében a hatáskörrel 
kivett helyre vonatkozó 
állásfoglalása is).

a) A természet védelmére 
vonatkozó nemzeti és európai 
uniós jogi követelményeknek, 
a tájvédelem jogszabályban 
rögzített követelményeinek,
b) a földtani közeg védelme 
követelményeinek,
c) a környezeti zaj és rezgés elleni 
védelem követelményeinek, 
a levegőtisztaság-védelmi 
előírásoknak
való megfelelőség.

Ha az eljárással érintett 
bányászati tevékenység 
megkezdéséhez, bányatelek 
megállapításához 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati 
engedély vagy előzetes vizsgálati 
eljárás lefolytatása nem 
szükséges, vagy a tevékenység 
továbbfolytatásához 
környezetvédelmi működési 
engedély nem szükséges.

Környezetvédelmi 
és természetvédelmi 
hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatal
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68. Kutatásra vonatkozó műszaki 
üzemterv jóváhagyása (kivett 
hely esetében a hatáskörrel 
kivett helyre vonatkozó 
állásfoglalása is).

A keletkező hulladék elhelyezésére, 
előkezelésére, hasznosítására, 
ártalmatlanítására vonatkozó 
hulladékgazdálkodási előírásoknak 
való megfelelőség.
Továbbá szükséges-e 
hulladékkezelő létesítmény 
létesítése, merülnek-e fel olyan, 
a hulladékgazdálkodásból eredő 
környezeti kockázatok, amelyek 
mellett a hozzájárulást nem vagy 
feltételekkel lehet megadni.

Ha az eljárással érintett 
bányászati tevékenység 
megkezdéséhez, bányatelek 
megállapításához 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati 
engedély vagy előzetes vizsgálati 
eljárás lefolytatása nem 
szükséges, vagy a tevékenység 
továbbfolytatásához 
környezetvédelmi működési 
engedély nem szükséges.

Hulladékgazdálkodási 
hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatal

69. Bányatelek megállapítása. a) A természet védelmére 
vonatkozó nemzeti és európai 
uniós jogi követelményeknek, 
a tájvédelem jogszabályban 
rögzített követelményeinek,
b) a földtani közeg védelme 
követelményeinek,
c) a környezeti zaj és rezgés elleni 
védelem követelményeinek, 
a levegőtisztaság-védelmi 
előírásoknak való megfelelőség.

Ha az eljárással érintett 
bányászati tevékenység 
megkezdéséhez, bányatelek 
megállapításához 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati 
engedély vagy előzetes vizsgálati 
eljárás lefolytatása nem 
szükséges, vagy a tevékenység 
továbbfolytatásához 
környezetvédelmi működési 
engedély nem szükséges.

Környezetvédelmi 
és természetvédelmi 
hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatal

70. Bányatelek megállapítása. A keletkező hulladék elhelyezésére, 
előkezelésére, hasznosítására, 
ártalmatlanítására vonatkozó 
hulladékgazdálkodási előírásoknak 
való megfelelőség.
Továbbá szükséges-e 
hulladékkezelő létesítmény 
létesítése, merülnek-e fel olyan, 
a hulladékgazdálkodásból eredő 
környezeti kockázatok, amelyek 
mellett a hozzájárulást nem vagy 
feltételekkel lehet megadni.

Ha az eljárással érintett 
bányászati tevékenység 
megkezdéséhez, bányatelek 
megállapításához 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati 
engedély vagy előzetes vizsgálati 
eljárás lefolytatása nem 
szükséges, vagy a tevékenység 
továbbfolytatásához 
környezetvédelmi működési 
engedély nem szükséges.

Hulladékgazdálkodási 
hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatal
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71. Feltárásra és kitermelésre 
készített műszaki üzemterv 
jóváhagyása, módosítása, 
szüneteltetési műszaki üzemi terv 
jóváhagyása.

a) A természet védelmére 
vonatkozó nemzeti és európai 
uniós jogi követelményeknek, 
a tájvédelem jogszabályban 
rögzített követelményeinek,
b) a földtani közeg védelme 
követelményeinek,
c) a környezeti zaj és rezgés elleni 
védelem követelményeinek, 
a levegőtisztaság-védelmi 
előírásoknak való megfelelőség.

Ha az eljárással érintett 
bányászati tevékenység 
megkezdéséhez, bányatelek 
megállapításához 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati 
engedély vagy előzetes vizsgálati 
eljárás lefolytatása nem 
szükséges, vagy a tevékenység 
továbbfolytatásához 
környezetvédelmi működési 
engedély nem szükséges.

Környezetvédelmi 
és természetvédelmi 
hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatal

72. Feltárásra és kitermelésre 
készített műszaki üzemterv 
jóváhagyása, módosítása, 
szüneteltetési műszaki üzemi terv 
jóváhagyása.

A keletkező hulladék elhelyezésére, 
előkezelésére, hasznosítására, 
ártalmatlanítására vonatkozó 
hulladékgazdálkodási előírásoknak 
való megfelelőség.
Továbbá szükséges-e 
hulladékkezelő létesítmény 
létesítése, merülnek-e fel olyan, 
a hulladékgazdálkodásból eredő 
környezeti kockázatok, amelyek
mellett a hozzájárulást nem vagy 
feltételekkel lehet megadni.

Ha az eljárással érintett 
bányászati tevékenység 
megkezdéséhez, bányatelek 
megállapításához 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati 
engedély vagy előzetes vizsgálati 
eljárás lefolytatása nem 
szükséges, vagy a tevékenység 
továbbfolytatásához 
környezetvédelmi működési 
engedély nem szükséges.

Hulladékgazdálkodási 
hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatal

73. Bányabezárási műszaki üzemi 
terv jóváhagyása (módosítása); 
bányabezárás, tájrendezés 
végrehajtása elfogadása.

a) A természet védelmére 
vonatkozó nemzeti és európai 
uniós jogi követelményeknek, 
a tájvédelem jogszabályban 
rögzített követelményeinek,
b) a földtani közeg védelme 
követelményeinek,
c) a környezeti zaj és rezgés elleni 
védelem követelményeinek, 
a levegőtisztaság-védelmi 
előírásoknak
való megfelelőség.

Ha az eljárással érintett 
bányászati tevékenység 
megkezdéséhez, bányatelek 
megállapításához 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati 
engedély vagy előzetes vizsgálati 
eljárás lefolytatása nem 
szükséges, vagy a tevékenység 
továbbfolytatásához 
környezetvédelmi működési 
engedély nem szükséges.

Környezetvédelmi 
és természetvédelmi 
hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatal
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74. Bányabezárási műszaki üzemi 
terv jóváhagyása (módosítása); 
bányabezárás, tájrendezés 
végrehajtása elfogadása.

A keletkező hulladék elhelyezésére, 
előkezelésére, hasznosítására, 
ártalmatlanítására vonatkozó 
hulladékgazdálkodási előírásoknak 
való megfelelőség.
Továbbá szükséges-e 
hulladékkezelő létesítmény 
létesítése, merülnek-e fel olyan, 
a hulladékgazdálkodásból eredő 
környezeti kockázatok, amelyek
mellett a hozzájárulást nem vagy 
feltételekkel lehet megadni.

Ha az eljárással érintett 
bányászati tevékenység 
megkezdéséhez, bányatelek 
megállapításához 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati 
engedély vagy előzetes vizsgálati 
eljárás lefolytatása nem 
szükséges, vagy a tevékenység 
továbbfolytatásához 
környezetvédelmi működési 
engedély nem szükséges.

Hulladékgazdálkodási 
hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatal

75. Védőpillér kijelölése, módosítása, 
meggyengítése és lefejtése.

a) A vonatkozó nemzeti és európai 
uniós jogi követelményeknek, 
a tájvédelem jogszabályban 
rögzített követelményeinek,
b) a földtani közeg védelme 
követelményeinek,
c) a környezeti zaj és rezgés elleni 
védelem követelményeinek, 
a levegőtisztaság-védelmi 
előírásoknak való megfelelőség.

Ha az eljárással érintett 
bányászati tevékenység 
megkezdéséhez, bányatelek 
megállapításához 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati 
engedély vagy előzetes vizsgálati 
eljárás lefolytatása nem 
szükséges, vagy a tevékenység 
továbbfolytatásához 
környezetvédelmi működési 
engedély nem szükséges.

Környezetvédelmi 
és természetvédelmi 
hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatal

76. Védőpillér kijelölése, módosítása, 
meggyengítése és lefejtése.

A keletkező hulladék elhelyezésére, 
előkezelésére, hasznosítására, 
ártalmatlanítására vonatkozó 
hulladékgazdálkodási előírásoknak 
való megfelelőség.
Továbbá szükséges-e 
hulladékkezelő létesítmény 
létesítése, merülnek-e fel olyan, 
a hulladékgazdálkodásból eredő 
környezeti kockázatok, amelyek
mellett a hozzájárulást nem vagy 
feltételekkel lehet megadni.

Ha az eljárással érintett 
bányászati tevékenység 
megkezdéséhez, bányatelek 
megállapításához 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati 
engedély vagy előzetes vizsgálati 
eljárás lefolytatása nem 
szükséges, vagy a tevékenység 
továbbfolytatásához 
környezetvédelmi működési 
engedély nem szükséges.

Hulladékgazdálkodási 
hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatal
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77. Föld alatti bányatérségek és 
egyéb bányászati létesítmények 
más célú hasznosítása 
jóváhagyása.

a) A természet védelmére 
vonatkozó nemzeti és európai 
uniós jogi követelményeknek, 
a tájvédelem jogszabályban 
rögzített követelményeinek,
b) a földtani közeg védelme 
követelményeinek,
c) a környezeti zaj és rezgés elleni 
védelem követelményeinek, 
a levegőtisztaság-védelmi 
előírásoknak való megfelelőség.

Ha az eljárással érintett 
bányászati tevékenység 
megkezdéséhez, bányatelek 
megállapításához 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati 
engedély vagy előzetes vizsgálati 
eljárás lefolytatása nem 
szükséges, vagy a tevékenység 
továbbfolytatásához 
környezetvédelmi működési 
engedély nem szükséges.

Környezetvédelmi 
és természetvédelmi 
hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatal

78. Földalatti bányatérségek és 
egyéb bányászati létesítmények 
más célú hasznosítása 
jóváhagyása.

A keletkező hulladék elhelyezésére, 
előkezelésére, hasznosítására, 
ártalmatlanítására vonatkozó 
hulladékgazdálkodási előírásoknak 
való megfelelőség.
Továbbá szükséges-e 
hulladékkezelő létesítmény 
létesítése, merülnek-e fel olyan, 
a hulladékgazdálkodásból eredő 
környezeti kockázatok, amelyek
mellett a hozzájárulást nem vagy 
feltételekkel lehet megadni.

Ha az eljárással érintett 
bányászati tevékenység 
megkezdéséhez, bányatelek 
megállapításához 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati 
engedély vagy előzetes vizsgálati 
eljárás lefolytatása nem 
szükséges, vagy a tevékenység 
továbbfolytatásához 
környezetvédelmi működési 
engedély nem szükséges.

Hulladékgazdálkodási 
hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatal
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79. 1. Szénhidrogének felszín 
alatti tárolására vonatkozó 
bányatelek megállapításával, 
valamint a szén-dioxid geológiai 
tárolásával kapcsolatos 
engedélyezési eljárás. 
2. Szén-dioxid geológiai 
tárolására irányuló földtani 
kutatás engedélyezése. 
3. Szén-dioxid geológiai 
tárolásának engedélyezése. 
4. Szén-dioxid-tárolóhely 
bezárására irányuló eljárás. 
5. Szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapítására irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy 
a tevékenység a tájvédelem 
jogszabályban rögzített 
követelményeinek a kérelemben 
foglaltak szerint vagy további 
feltételek mellett megfelel-e.

Ha az eljárással érintett 
bányászati tevékenység 
megkezdéséhez, bányatelek 
megállapításához 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati 
engedély vagy előzetes vizsgálati 
eljárás lefolytatása nem 
szükséges, vagy a tevékenység 
továbbfolytatásához 
környezetvédelmi működési 
engedély nem szükséges.

Környezetvédelmi 
és természetvédelmi 
hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatal

– –

80. 1. Szénhidrogének felszín 
alatti tárolására vonatkozó 
bányatelek megállapításával, 
valamint a szén-dioxid geológiai 
tárolásával kapcsolatos 
engedélyezési eljárás. 
2. Szén-dioxid geológiai 
tárolására irányuló földtani 
kutatás engedélyezése. 
3. Szén-dioxid geológiai 
tárolásának engedélyezése. 
4. Szén-dioxid-tárolóhely 
bezárására irányuló eljárás. 
5. Szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapítására irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a keletkező 
hulladék elhelyezése, előkezelése, 
hasznosítása, ártalmatlanítása 
megfelel-e a hulladékgazdálkodási 
előírásoknak, szükséges-e 
hulladékkezelő létesítmény 
létesítése, merülnek-e fel olyan, 
a hulladékgazdálkodásból eredő 
környezeti kockázatok, amelyek 
mellett a hozzájárulást nem vagy 
csak feltételekkel lehet megadni.

Ha az eljárással érintett 
bányászati tevékenység 
megkezdéséhez, bányatelek 
megállapításához 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati 
engedély vagy előzetes vizsgálati 
eljárás lefolytatása nem 
szükséges, vagy a tevékenység 
továbbfolytatásához 
környezetvédelmi működési 
engedély nem szükséges.

Hulladékgazdálkodási 
hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatal

–  21 nap
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81. 1. Szénhidrogének felszín 
alatti tárolására vonatkozó 
bányatelek megállapításával, 
valamint a szén-dioxid geológiai 
tárolásával kapcsolatos 
engedélyezési eljárás. 
2. Szén-dioxid geológiai 
tárolására irányuló földtani 
kutatás engedélyezése. 
3. Szén-dioxid geológiai 
tárolásának engedélyezése. 
4. Szén-dioxid-tárolóhely 
bezárására irányuló eljárás. 
5. Szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapítására irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy 
biztosíthatóak-e a felszíni és 
felszín alatti vizek védelme, 
hasznosítási lehetőségei 
megőrzése jogszabályban foglalt 
követelményei.

Ha a bányászati tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati 
engedély vagy előzetes vizsgálati 
eljárás lefolytatása nem 
szükséges, vagy a tevékenység 
továbbfolytatásához 
környezetvédelmi működési 
engedély nem szükséges és 
a tevékenység felszín alatti vizet, 
felszíni vízfolyást, állóvizet vagy 
kijelölt, illetve kijelölés alatt álló 
vízbázist érint.

Területi vízügyi és vízvédelmi 
hatóság

– –

82. 1. Szénhidrogének felszín 
alatti tárolására vonatkozó 
bányatelek megállapításával, 
valamint a szén-dioxid geológiai 
tárolásával kapcsolatos 
engedélyezési eljárás. 
2. Szén-dioxid geológiai 
tárolására irányuló földtani 
kutatás engedélyezése. 
3. Szén-dioxid geológiai 
tárolásának engedélyezése. 
4. Szén-dioxid-tárolóhely 
bezárására irányuló eljárás. 
5. Szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapítására irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy 
a létesítmény vagy tevékenység 
a helyi önkormányzati rendeletben 
és a helyi építési szabályzatban 
meghatározott természetvédelmi 
követelményeknek a kérelemben 
foglaltak szerint vagy további 
feltételek mellett megfelel-e.

Ha a bányahatósági eljárás 
helyi jelentőségű védett 
természeti területet érint, 
és az eljárással érintett 
tevékenység megkezdéséhez 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati 
engedély vagy előzetes vizsgálati 
eljárás lefolytatása nem 
szükséges vagy a tevékenység 
továbbfolytatásához 
környezetvédelmi működési 
engedély nem szükséges.

Települési önkormányzat 
jegyzője, a fővárosban 
a főjegyző

– –
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83. 1. A szén-dioxid geológiai 
tárolásával kapcsolatos 
engedélyezési eljárás. 
2. Szén-dioxid geológiai 
tárolására irányuló földtani 
kutatás engedélyezése. 
3. Szén-dioxid geológiai 
tárolásának engedélyezése.

Annak vizsgálata, hogy a kérelem 
a régészeti örökség és a műemléki 
érték védelme jogszabályban 
meghatározott követelményeinek 
a kérelemben foglaltak szerint 
vagy további feltételek mellett 
megfelel-e.

Ha a bányahatósági eljárás 
a kulturális örökségvédelmi 
hatósági nyilvántartásban 
szereplő nyilvántartott vagy 
védetté nyilvánított régészeti 
lelőhelyet, régészeti védőövezet 
területét, műemléki területet 
vagy nyilvántartott műemléki 
érték vagy műemlék telket 
érint, és az eljárással érintett 
tevékenység megkezdéséhez 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati 
engedély vagy előzetes vizsgálati 
eljárás lefolytatása nem 
szükséges.

Kulturális örökségvédelmi 
hatáskörében eljáró fővárosi 
és megyei kormányhivatal

– –

84. A bányafelügyelet hatáskörébe 
tartozó egyes sajátos 
építményekre vonatkozó 
építésügyi hatósági eljárások 
szabályairól szóló 53/2012. 
(III. 28.) Korm. rendelet 
14. alcímében meghatározott 
használatbavételi engedélyezési 
eljárás.

A bányafelügyelet hatáskörébe 
tartozó egyes sajátos építményekre 
vonatkozó építésügyi hatósági 
eljárások szabályairól szóló 
53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 
13. alcímében meghatározott 
építési engedélyezési eljárás 
keretében vizsgált szakkérdés.

Ha az építési engedélyezési 
eljárás lefolytatásához 
a szakhatóság kikötéssel vagy 
feltételekkel járult hozzá, vagy 
ha az építési tevékenység 
folyamán az engedélyezett 
tervektől eltértek és az eltérés 
a szakhatóság állásfoglalásának 
tartalmát érinti.

Építési engedélyezési 
eljárásban érintett 
szakhatóság

– –
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85. Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal 
eljárása a létfontosságú rendszer 
és létesítmény kijelölése 
és a kijelölés visszavonása 
tárgyában.

Annak elbírálása, hogy 
a bányafelügyelet építésügyi 
hatósági hatáskörébe tartozó
a) létesítmény vagy a létesítmény 
valamely elemének, 
b) egyes nyomástartó 
berendezések, 
c) felszín alatti szénhidrogén tároló 
létesítmények vagy a létesítmény 
valamely elemének, 
d) szénhidrogén szállító-, elosztó-, 
célvezeték vagy a vezeték valamely 
elemének,
e) létesítmény vagy annak 
valamely elemének a földtani 
veszélyforrás szempontjából 
a kormányrendeletben 
meghatározott létfontosságú 
rendszerelemek ágazati kritériumai 
alapján műszaki biztonsági 
szempontból létfontosságú 
rendszerelemnek vagy 
létesítménynek minősül.

Minden esetben. Bányafelügyelet –  21 nap
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86. Kutatásra vonatkozó műszaki 
üzemterv jóváhagyása (kivett 
hely esetében a hatáskörrel 
kivett helyre vonatkozó 
állásfoglalása is).

Annak vizsgálata, hogy a kérelem 
a régészeti örökség és a műemléki 
érték védelme jogszabályban 
meghatározott követelményeinek 
a kérelemben foglaltak szerint 
vagy további feltételek mellett 
megfelel-e.

Ha az eljárás a kulturális 
örökségvédelmi hatósági 
nyilvántartásban szereplő 
nyilvántartott vagy védetté 
nyilvánított régészeti lelőhelyet, 
régészeti védőövezet területét, 
műemléki területet vagy
nyilvántartott műemléki 
érték vagy műemlék telket 
érint, és az eljárással érintett 
tevékenység megkezdéséhez, 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati 
engedély nem szükséges, 
továbbá előzetes vizsgálati 
eljárást nem folytattak le.

Kulturális örökségvédelmi 
hatáskörében eljáró fővárosi 
és megyei kormányhivatal

87. Bányatelek megállapítása. Annak vizsgálata, hogy a kérelem 
a régészeti örökség és a műemléki 
érték védelme jogszabályban 
meghatározott követelményeinek 
a kérelemben foglaltak szerint 
vagy további feltételek mellett 
megfelel-e.

Ha az eljárás a kulturális 
örökségvédelmi hatósági 
nyilvántartásban szereplő 
nyilvántartott vagy védetté 
nyilvánított régészeti lelőhelyet, 
régészeti védőövezet területét, 
műemléki területet vagy
nyilvántartott műemléki 
érték vagy műemlék telket 
érint, és az eljárással érintett 
bányatelek- megállapításhoz 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati 
engedély nem szükséges, 
továbbá előzetes vizsgálati 
eljárást nem folytattak le.

Kulturális örökségvédelmi 
hatáskörében eljáró fővárosi 
és megyei kormányhivatal
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88. Védőpillér kijelölése, módosítása, 
meggyengítése és lefejtése.

Annak vizsgálata, hogy a kérelem 
a régészeti örökség és a műemléki 
érték védelme jogszabályban 
meghatározott követelményeinek 
a kérelemben foglaltak szerint 
vagy további feltételek mellett 
megfelel-e.

Ha az eljárás a kulturális 
örökségvédelmi hatósági 
nyilvántartásban szereplő 
nyilvántartott vagy védetté 
nyilvánított régészeti lelőhelyet, 
régészeti védőövezet területét, 
műemléki területet vagy
nyilvántartott műemléki 
érték vagy műemlék telket 
érint, és az eljárással érintett 
bányatelek-megállapításhoz 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati 
engedély nem szükséges, 
továbbá előzetes vizsgálati 
eljárást nem folytattak le.

Kulturális örökségvédelmi 
hatáskörében eljáró fővárosi 
és megyei kormányhivatal

89. Földalatti bányatérségek és 
egyéb bányászati létesítmények 
más célú hasznosítása 
jóváhagyása.

Annak vizsgálata, hogy a kérelem 
a régészeti örökség és a műemléki 
érték védelme jogszabályban 
meghatározott követelményeinek 
a kérelemben foglaltak szerint 
vagy további feltételek mellett 
megfelel-e.

Ha az eljárás a kulturális 
örökségvédelmi hatósági 
nyilvántartásban szereplő 
nyilvántartott vagy védetté 
nyilvánított régészeti lelőhelyet, 
régészeti védőövezet területét, 
műemléki területet vagy
nyilvántartott műemléki 
érték vagy műemlék telket 
érint, és az eljárással érintett 
bányatelek- megállapításhoz 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati 
engedély nem szükséges, 
továbbá előzetes vizsgálati 
eljárást nem folytattak le.

Kulturális örökségvédelmi 
hatáskörében eljáró fővárosi 
és megyei kormányhivatal
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90.  A bányafelügyelet hatáskörébe 
tartozó egyes sajátos 
építményekre vonatkozó 
építésügyi hatósági eljárások 
szabályairól szóló 53/2012. 
(III. 28.) Korm. rendelet 
14. alcímében meghatározott 
használatbavételi engedélyezési 
eljárás.

A bányafelügyelet hatáskörébe 
tartozó egyes sajátos építményekre 
vonatkozó építésügyi hatósági 
eljárások szabályairól szóló 
53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 
13. alcímében meghatározott 
építési engedélyezési eljárás 
keretében vizsgált szakkérdés.

Ha az építési engedélyezési 
eljárás lefolytatásához 
a szakhatóság kikötéssel vagy 
feltételekkel járult hozzá, vagy 
ha az építési tevékenység 
folyamán az engedélyezett 
tervektől eltértek és az eltérés 
a szakhatóság állásfoglalásának 
tartalmát érinti.

Építésügyi és 
örökségvédelmi hatáskörben 
eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

  -

91. A bányafelügyelet építésügyi 
hatósági és építésfelügyeleti 
hatáskörébe tartozó 
építményekre, valamint 
e létesítmények elvi építésének, 
használatbavételének, 
fennmaradásának, átalakításának, 
megszüntetésének, 
továbbá rendeltetésük 
megváltoztatásának 
engedélyezési eljárása 
az engedély hatályának 
meghosszabbítása iránti kérelem 
elbírálásának kivételével.

A termőföld minőségi védelmére 
vonatkozó jogszabályi 
követelmények érvényre juttatása.

Ha ugyanezt a szakkérdést 
korábban önálló eljárásban 
nem vizsgálták, és – az elvi 
építési, a használatbavételi, 
a megszüntetési és a rendeltetés 
megváltoztatása iránti eljárás 
kivételével – az építési 
tevékenység vagy beruházás 
termőföldön valósul meg. 

Földvédelmi hatósági 
hatáskörében eljáró fővárosi 
és megyei kormányhivatal
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92. A bányafelügyelet építésügyi 
hatósági és építésfelügyeleti 
hatáskörébe tartozó 
építményekre, valamint 
e létesítmények elvi építésének, 
használatbavételének, 
fennmaradásának, átalakításának, 
megszüntetésének, 
továbbá rendeltetésük 
megváltoztatásának 
engedélyezési eljárása 
az engedély hatályának 
meghosszabbítása iránti kérelem 
elbírálásának kivételével.

Az erdőre gyakorolt hatások 
vizsgálata.

Ha a szakkérdést korábban önálló 
eljárásban nem vizsgálták és 
a bányahatósági eljárás erdőt 
érint.

Erdészeti hatósági 
hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatal
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93. A bányafelügyelet építésügyi 
hatósági és építésfelügyeleti 
hatáskörébe tartozó 
építményekre, valamint 
e létesítmények elvi építésének, 
használatbavételének, 
fennmaradásának, átalakításának, 
megszüntetésének, 
továbbá rendeltetésük 
megváltoztatásának 
engedélyezési eljárása 
az engedély hatályának 
meghosszabbítása iránti kérelem 
elbírálásának kivételével.

A közút területének nem 
közlekedési célú igénybevétele 
a kérelemben foglaltak szerint 
vagy további feltételek mellett 
– a közúti forgalom biztonságára, 
a közút fejlesztési terveinek 
végrehajtására, a közútkezelő 
fenntartási, üzemeltetési 
feladatainak ellátására, a közút 
állagára gyakorolt hatása alapján – 
történő engedélyezhetősége.

Ha az építmény építése, 
megszüntetése az e melléklet 
C:91 és C:92 mező kivételével 
országos vagy helyi közutat 
vagy annak biztonsági övezetét 
érinti, és a kérelmező az útkezelői 
hozzájárulás megtagadását vagy 
a hozzájárulásban előírt feltételt 
sérelmesnek tartja.

Közlekedési hatáskörben 
eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal

Az országos közútnál 
Budapest Főváros 
Kormányhivatala

Egyéb országos közút 
esetében közlekedési 
hatósági hatáskörében 
eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal

Helyi közútnál – a főváros 
kivételével a települési 
önkormányzat tulajdonában 
lévő helyi közutak esetében: 
közlekedési hatósági 
hatáskörében eljáró fővárosi 
és megyei kormányhivatal

Helyi közútnál – a fővárosi 
kerületi önkormányzat 
tulajdonában lévő helyi 
közutak esetében: Budapest 
Főváros Kormányhivatala

Helyi közútnál – a Fővárosi 
Önkormányzat tulajdonában 
lévő helyi közutak 
esetében: Budapest Főváros 
Kormányhivatala
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94. A bányafelügyelet építésügyi 
hatósági és építésfelügyeleti 
hatáskörébe tartozó 
építményekre, valamint 
e létesítmények elvi építésének, 
használatbavételének, 
fennmaradásának, átalakításának, 
megszüntetésének, 
továbbá rendeltetésük 
megváltoztatásának 
engedélyezési eljárása 
az engedély hatályának 
meghosszabbítása iránti kérelem 
elbírálásának kivételével.

A tevékenység természet 
védelmére vonatkozó 
nemzeti és európai uniós jogi 
követelményeknek a kérelemben 
foglaltak szerinti vagy további 
feltételek melletti megfelelősége. 

Ha az építési tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati 
engedély nem szükséges, kivéve 
a belterületi földgázelosztó 
vezetéket és az egy ingatlant 
ellátó geotermikus energiát 
kinyerő, hasznosító létesítményt.

Környezetvédelmi 
és természetvédelmi 
hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatal

95. A bányafelügyelet építésügyi 
hatósági és építésfelügyeleti 
hatáskörébe tartozó 
építményekre, valamint 
e létesítmények elvi építésének, 
használatbavételének, 
fennmaradásának, átalakításának, 
megszüntetésének, 
továbbá rendeltetésük 
megváltoztatásának 
engedélyezési eljárása 
az engedély hatályának 
meghosszabbítása iránti kérelem 
elbírálásának kivételével.

A keletkező hulladék 
elhelyezése, előkezelése, 
hasznosítása, ártalmatlanítása 
hulladékgazdálkodási előírásoknak 
való megfelelősége, továbbá 
a hulladékgazdálkodásból eredő 
környezeti kockázatok felmerülése.

Ha az építési tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati 
engedély nem szükséges, kivéve 
a belterületi földgázelosztó 
vezetéket és az egy ingatlant 
ellátó geotermikus energiát 
kinyerő, hasznosító létesítményt.

Hulladékgazdálkodási 
hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatal
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96. A bányafelügyelet építésügyi 
hatósági és építésfelügyeleti 
hatáskörébe tartozó 
építményekre, valamint 
e létesítmények elvi építésének, 
használatbavételének, 
fennmaradásának, átalakításának, 
megszüntetésének, 
továbbá rendeltetésük 
megváltoztatásának 
engedélyezési eljárása 
az engedély hatályának 
meghosszabbítása iránti kérelem 
elbírálásának kivételével.

A környezeti hatásvizsgálati és 
az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról 
szóló 314/2005. (XII. 25.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Khvr.) 5. számú mellékletében 
foglalt követelmények alapján 
a tervezett létesítmény kapcsán 
jelentős környezeti hatások 
feltételezhetők-e.

Ha a Khvr. 1. § (3) bekezdésében 
foglalt vizsgálatra az eljárást 
megelőzően más hatósági 
eljárásban nem került sor, 
a következő létesítmények 
esetében:
a) geotermikus energiát kinyerő, 
hasznosító létesítmény nem 
ásvány-, gyógy- és ivóvízbázis 
védőövezetén, nem védett 
természeti területen, nem Natura 
2000 területen 20 MW villamos 
teljesítmény alatt, kivéve az egy 
ingatlant ellátó létesítményeket, 
b) külterületi földgáz 
elosztóvezeték 40 barra tervezett 
üzemi nyomás alatt, 
c) földgáz felszíni és felszín alatti 
tárolója és egyéb égethető gázok 
felszín alatti tárolója védett 
természeti területen, Natura 2000 
területen 50–500 m3 össztároló-
kapacitás között; nem védett 
természeti területen, nem Natura 
2000 területen, egyéb éghető 
gázok (nem földgáz) esetében 
50–10 000 m3 össztároló-
kapacitás között; nem védett 
természeti területen, nem Natura 
2000 területen, földgáz esetében 
50–20 000 m3 össztároló- 
kapacitás között, 

Környezetvédelmi 
és természetvédelmi 
hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatal
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d) mélyfúrás kiépített 
fúrólétesítménnyel nem vízbázis 
védőövezetén, nem védett 
természeti területen, nem Natura 
2000 területen és nem barlang 
védőövezetén, 
e) kőolaj-, kőolajtermék-tároló 
létesítmény nem vízbázis 
védőövezetén, nem barlang 
védőövezetén, nem védett 
természeti területen, nem Natura 
2000 területen és belterületen 
védett természeti területen 
100 000 tonna tárolókapacitás 
alatt.

97. A bányafelügyelet építésügyi 
hatósági és építésfelügyeleti 
hatáskörébe tartozó 
építményekre, valamint 
e létesítmények elvi építésének, 
használatbavételének, 
fennmaradásának, átalakításának, 
megszüntetésének, 
továbbá rendeltetésük 
megváltoztatásának 
engedélyezési eljárása 
az engedély hatályának 
meghosszabbítása iránti kérelem 
elbírálásának kivételével.

A létesítmény a kulturális örökség 
védelméről szóló törvényben 
rögzített követelményeinek 
a kérelemben foglaltak szerint 
vagy további feltételek melletti 
megfelelősége.

Ha a létesítményt a kulturális 
örökségvédelmi hatósági 
nyilvántartásban szereplő 
nyilvántartott vagy védetté 
nyilvánított régészeti lelőhelyen, 
régészeti védőövezet területén, 
műemléki területen vagy 
műemlék telkén valósítják meg, 
és a tevékenység megkezdéséhez 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati 
engedély nem szükséges.

Kulturális örökségvédelmi 
hatáskörében eljáró fővárosi 
és megyei kormányhivatal
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98. A bányafelügyelet építésügyi 
hatósági és építésfelügyeleti 
hatáskörébe tartozó 
építményekre, valamint 
e létesítmények elvi építésének, 
használatbavételének, 
fennmaradásának, átalakításának, 
megszüntetésének, 
továbbá rendeltetésük 
megváltoztatásának 
engedélyezési eljárása 
az engedély hatályának 
meghosszabbítása iránti kérelem 
elbírálásának kivételével.

Annak elbírálása, hogy a közút 
területének nem közlekedési 
célú igénybevétele a kérelemben 
foglaltak szerint vagy további 
feltételek mellett – a közúti 
forgalom biztonságára, 
a közút fejlesztési terveinek 
végrehajtására, a közútkezelő 
fenntartási, üzemeltetési 
feladatainak ellátására, a közút 
állagára gyakorolt hatása 
alapján – engedélyezhető-e.

Gyorsforgalmi út, valamint közúti 
határátkelőhely közlekedési 
építményei esetében, 
ha az építmény építése, 
megszüntetése közutat vagy 
annak biztonsági övezetét érinti, 
és a kérelmező az útkezelői 
hozzájárulás megtagadását 
vagy a hozzájárulásban előírt 
feltételeket sérelmesnek tartja.

Budapest Főváros 
Kormányhivatala

99. A bányafelügyelet építésügyi 
hatósági és építésfelügyeleti 
hatáskörébe tartozó 
építményekre, valamint 
e létesítmények elvi építésének, 
használatbavételének, 
fennmaradásának, átalakításának, 
megszüntetésének, 
továbbá rendeltetésük 
megváltoztatásának 
engedélyezési eljárása 
az engedély hatályának 
meghosszabbítása iránti kérelem 
elbírálásának kivételével.

Annak elbírálása kérdésében, 
a keresztező műtárgy méretei 
megfelelnek-e a vonatkozó 
jogszabály követelményeinek, 
továbbá a Dunán a Duna Bizottság 
hatályos ajánlásainak, a tervezett, 
felújított vagy átalakított keresztező 
műtárgy és tartozékai alkalmasak-e 
a zavartalan és biztonságos 
hajóforgalom lebonyolítására, 
és megfelelnek-e a nemzetközi 
gyakorlatnak.

A bányák földalatti létesítményei 
kivételével, ha vízi utat, vízi 
közlekedést érint az építmény 
építése, megszüntetése.

Budapest Főváros 
Kormányhivatala
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100. A bányafelügyelet 
polgári felhasználású 
robbanóanyagok gyártására, 
tárolására, felhasználására, 
megsemmisítésére vonatkozó 
engedélyezési eljárása.

A tevékenységnek a természet 
védelmére vonatkozó nemzeti és 
közösségi jogi követelményeknek 
a kérelemben foglaltaknak 
vagy további feltételek 
fennállásának megfelelősége.

Ha a tevékenység végzése 
védett természeti területen, 
Natura 2000 területen, 
barlangban vagy barlang 
védőövezetében történik vagy 
ezekre közvetlen hatással van, és 
a tevékenység megkezdéséhez 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati 
engedély nem szükséges.

Környezetvédelmi 
és természetvédelmi 
hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatal

101. A bányafelügyelet 
hatáskörébe tartozó egyes 
nyomástartó berendezések 
létesítésének (felállításának) 
és használatbavételének 
engedélyezésére irányuló 
eljárása.

A helyi építési szabályzat 
előírásainak történő megfelelés.

Ha a szakkérdést korábban önálló 
eljárásban nem vizsgálták és 
a bányahatósági eljárás a helyi 
építési szabályzat előírását érinti.

Építésügyi és 
örökségvédelmi hatáskörben 
eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal

102. A bányászati hulladékkezelő 
létesítmények bezárási eljárása.

Környezetvédelmi előírásoknak 
való megfelelősége.

Ha a bezárást nem műszaki 
üzemi terv jóváhagyásával 
engedélyezik.

Környezetvédelmi 
és természetvédelmi 
hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatal

103. A bányászati hulladékkezelő 
létesítmények bezárási eljárása.

Hulladékgazdálkodási előírásoknak 
való megfelelősége.

Ha a bezárást nem műszaki 
üzemi terv jóváhagyásával 
engedélyezik.

Hulladékgazdálkodási 
hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatal

”
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2. melléklet a 825/2021. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A Szakhatósági Kormányrendelet 1. melléklet 4. pontjában foglalt „Építésügyi ügyek” megnevezésű táblázat a következő 24. 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)

24. A 343/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendeletben kijelölt 
építésügyi hatóság hatáskörébe 
tartozó építési, összevont, 
használatbavételi, illetve 
fennmaradási engedélyezési 
eljárás.

Az a) pont esetében az építési 
engedély iránti kérelem földtani 
szempontú megalapozottságának 
vizsgálata. A b) pont esetében 
a kitermelni tervezett ásványi 
nyersanyag mennyisége, fajtája, 
a felhasználás, hasznosítás 
módjának meghatározása, 
az ásványvagyon-védelmi 
szempontok érvényesítése, 
valamint a bányajáradék-fizetési 
kötelezettség megállapítása.

Ha az építési tevékenység
a) felszínmozgás-veszélyes, 
illetve bányászati tevékenységgel 
érintett területen valósul meg; 
vagy 
b) során több mint 500 m3 
ásványi nyersanyag mennyiséget 
termelnek ki. 

Bányafelügyelet – –
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3. melléklet a 825/2021. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A Szakhatósági Kormányrendelet 1. melléklet 9. pontjában foglalt „Környezet- és természetvédelmi ügyek” megnevezésű táblázata a következő 20–22. 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)

 20. Előzetes vizsgálati, a környezeti 
hatásvizsgálati, az egységes 
környezethasználati 
engedélyezési eljárásban, 
az összevont eljárásban, valamint 
a felülvizsgálati eljárás.

Az adott építmény létesítésének és 
tevékenység végzésének a földtani 
környezetre való hatásának 
vizsgálata az ásványi nyersanyag 
és a földtani közeg védelme 
szempontjából.

Ha a tevékenység következtében 
az a környezeti elem vagy 
rendszer hatásviselő lehet, 
amelynek védelme hatáskörükbe 
tartozik, azt érinti vagy olyan 
környezetveszélyeztetés 
fordulhat elő, amely elleni 
védelmet jogszabály feladat- és 
hatáskörébe utalja, és a vizsgálat 
(engedély megszerzése) nem 
bányászati tevékenységre 
vonatkozik.

Bányafelügyelet – –

 21. Előzetes konzultáció során 
vizsgálandó szakkérdések.

Az adott építmény létesítésének és 
tevékenység végzésének a földtani 
környezetre való hatásának 
vizsgálata az ásványi nyersanyag 
és a földtani közeg védelme 
szempontjából.

Ha a tevékenység következtében 
az a környezeti elem vagy 
rendszer hatásviselő lehet, 
amelynek védelme hatáskörükbe 
tartozik, azt érinti vagy olyan 
környezetveszélyeztetés 
fordulhat elő, amely elleni 
védelmet jogszabály feladat- és 
hatáskörébe utalja, és a vizsgálat 
(engedély megszerzése) nem 
bányászati tevékenységre 
vonatkozik.

Bányafelügyelet
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 22. Előzetes vizsgálati, a környezeti 
hatásvizsgálati, az egységes 
környezethasználati 
engedélyezési eljárásban, 
az összevont eljárásban, valamint 
a felülvizsgálati eljárás.

Az adott építmény létesítésének és 
tevékenység végzésének a földtani 
környezetre való hatásának 
vizsgálata az ásványi nyersanyag 
és a földtani közeg védelme 
szempontjából.

Gyorsforgalmi út esetén, ha 
a tevékenység következtében 
az a környezeti elem vagy 
rendszer hatásviselő lehet, 
amelynek védelme hatáskörükbe 
tartozik, azt érinti vagy olyan 
környezetveszélyeztetés 
fordulhat elő, amely elleni 
védelmet jogszabály feladat- és 
hatáskörébe utalja, és a vizsgálat 
(engedély megszerzése) nem 
bányászati tevékenységre 
vonatkozik.

Bányafelügyelet – –
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4. melléklet a 825/2021. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A Szakhatósági Kormányrendelet 1. mellékletében foglalt 19. „Egyéb ügyek” megnevezésű táblázata a következő 59a. 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)

 59a. A nem veszélyes hulladék 
hasznosítása, ártalmatlanítása, 
illetve kapcsolódó előkezelés 
és tárolás engedélyezése iránti 
eljárás.

Földtani környezet, földtani 
veszélyforrások, földtani 
közeg és az ásványvagyon-
védelem értékelése, a fizetendő 
bányajáradék mértékének 
meghatározása, az építésföldtani 
megalapozottság vizsgálata, 
a földtani veszélyeztetettség 
vizsgálata, figyelemmel a vízzáró 
rétegre, a felszínen folyásra 
alkalmas képződmények meglétére, 
tektonikai jelenségekre (vetők, 
csúszásra alkalmas felületek), 
védelemre érdemes földtani 
képződményekre, a felszínmozgás 
veszélyeztetésének vizsgálata.

Nyilvántartott 
ásványinyersanyag-lelőhely, 
bányatelek érintettsége, ásványi 
nyersanyag kitermelése és 
annak használata, értékesítése, 
hasznosítása esetén.

Bányafelügyelet – –
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A Kormány 826/2021. (XII. 28.) Korm. rendelete
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 405/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet 
módosításáról

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

1. § (1) A  bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 405/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: 405/2021. Korm. rendelet) 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdés szerinti egyéves időtartam a  bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: 
Bt.) 26/A. § (4) bekezdésében meghatározott időtartamon – ideértve a Bt. 26/A. § (4) bekezdése szerinti határidő-
meghosszabbítást is – nem terjedhet túl.”

 (2) A  405/2021. Korm. rendelet 1.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  § a  következő 
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az  építőipari nyers- és alapanyag üzemszerű kitermelését folytató bányavállalkozó a  kitermelés havi 
mennyiségét a  bányafelügyelet engedélyével csökkentheti az  e  rendelet hatálybalépését megelőző fél év alatt 
kitermelt ásványi nyersanyag havi átlagos mennyisége alá. Ha a  bányavállalkozó a  kitermelési mennyiséget 
a bányafelügyelet engedélye nélkül vagy az engedélyezettnél nagyobb mértékben csökkentette, a bányafelügyelet 
a  szabálytalan bányászati tevékenység gyakorlására vonatkozó szankciókat alkalmazza, azzal, hogy közigazgatási 
szankcióként figyelmeztetés nem alkalmazható.
(2a) A kitermelési mennyiség csökkentése akkor engedélyezhető, ha
a) a bányavállalkozónál vis maior helyzet következett be vagy
b) az  a)  pont hatálya alá nem tartozó olyan külső kényszerítő ok áll fenn, amely a  bányavállalkozó tevékenységi 
körén kívül esik.”

 (3) A 405/2021. Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  bányászati jog (3)  bekezdés szerinti törlése esetén az  új jogosult a  kijelöléstől számított egy éven belül 
köteles az  üzemszerű kitermelést megkezdeni. Az  üzemszerű kitermelés megkezdésére megállapított határidő  
a  Bt. 26/A.  § (4)  bekezdésétől eltérően nem hosszabbítható meg. Az  egyéves határidőbe a  kijelölő határozat 
véglegessé válásától a  Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv által a  bányászati jog hasznosítására 
megkötött szerződés hatálybalépéséig terjedő időtartam, valamint a kitermelés megkezdéséhez szükséges hatósági 
engedélyek megszerzéséhez szükséges hatósági eljárások időtartama nem számít bele.”

2. §  A 405/2021. Korm. rendelet a következő 4. §-sal egészül ki:
„4.  § A  bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 405/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 826/2021. (XII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. § (2a) bekezdését 
a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

3. §  A 405/2021. Korm. rendelet 1.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében az „a műszaki üzemi terv szerinti kitermelési 
kapacitás” szövegrész helyébe az  „az első, módosítás nélküli kitermelési műszaki üzemi tervben engedélyezett 
legnagyobb kitermelési mennyiség” szöveg lép.

4. §  Hatályát veszti a 405/2021. Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 827/2021. (XII. 28.) Korm. rendelete
az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet és egyes vagyongazdálkodást 
érintő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés e), g), k) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32.  § (1)  bekezdés b)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a  Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32.  § (1)  bekezdés e)  pontjában felhatalmazás 
alapján,
a 4. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (1)  bekezdés 4. és 11.  pontjában és 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 72. § (1) bekezdés c) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
az 5., 6. és 8. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 7. alcím tekintetében a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 172. § (1) bekezdés c) pontjában 
és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 35.  § tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31.  § (1)  bekezdés b)  pont bb)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az  állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1.  § 
(7) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendelet alkalmazásában:)
„c) csomagban történő értékesítés: egymástól elkülönülő egynemű vagy egymással alkotórészi kapcsolatban nem 
álló, de gazdasági, jogi vagy funkcionális egységet képező vagyontárgyak együttes értékesítése;”

 (2) A Vhr. 1. § (7) bekezdés n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendelet alkalmazásában:)
„n) kikiáltási ár:
na) a  kivezetésre szánt állami vagyon körébe nem tartozó vagyonelemek esetén: legalább az  árverés vagy 
elektronikus árverés útján értékesítésre kerülő vagyontárgy vagyonértékelésen alapuló, hirdetményben közzétett 
becsült forgalmi értéke (a továbbiakban: becsérték) vagy – ha e rendelet ezt lehetővé teszi – annak árengedménnyel 
csökkentett összege,
nb) a  kivezetésre szánt állami vagyon körébe tartozó vagyonelemek esetén: legalább az  árverésen vagy 
az elektronikus árverésen értékesítésre kerülő vagyontárgy korrigált forgalmi értéke;”

 (3) A Vhr. 1. § (7) bekezdése a következő q)–s) ponttal egészül ki:
(A rendelet alkalmazásában:)
„q) kivezetésre szánt állami vagyon: a Vtv. 42/A. § (1) bekezdése szerinti vagyonelemek és követelések;
r) korrigált forgalmi érték: a  kivezetésre szánt állami vagyon körébe tartozó vagyonelem Vtv. 42/H.  § 
(3) bekezdésében foglaltak szerint megállapított értéke;
s) villámár: a kivezetésre szánt állami vagyon körébe tartozó vagyonelem licitálást lehetővé tevő értékesítése esetén 
az  a  vagyontárgy korrigált forgalmi értékét meghaladó ár, amelynek vevő általi megfizetése esetén sor kerülhet 
a vagyonelem azonnali értékesítésére.”

 (4) A Vhr. 1. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Nem minősül a Vtv. 42/A.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti kivezetésre szánt állami vagyoni körbe tartozó kis 
értékű ingóságnak
a) a drágakő, a nemesfém és az azokból készült tárgy,
b) a lőfegyver, a lőszer és egyéb fegyver, a haditechnikai eszköz,
c) a kulturális javak körébe tartozó ingóság,
d) a régészeti lelet, valamint
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e) a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 4. § e) pontja szerinti védett természeti érték.
(9) Az  MNV Zrt. a  tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, általa közvetlenül hasznosított, kis értékű vagyonelemek 
köréből nem minősítheti kivezetésre szánt állami vagyonba tartozó vagyonnak
a) a jogszabály alapján állami tulajdonban tartandó vagyonelemet,
b) az  állami feladatok ellátásához, központi költségvetési szervek elhelyezési vagy egyéb igényeihez, állami 
beruházásokhoz közvetlenül vagy közvetve felhasznált, ilyen feladatok ellátását segítő vagy arra alkalmas állami 
tulajdonú vagyonelemet,
c) az  MNV Zrt. állami vagyongazdálkodási feladatai, célkitűzései, állami vagyonnal kapcsolatos 
kötelezettségvállalásai teljesítéséhez szükséges vagyonelemet,
d) a  Kormány vagyonpolitikai, vagyongazdálkodási döntéseinek megvalósításához közvetlenül vagy közvetve 
kapcsolódó vagyonelemet,
e) annak a  gazdasági társaságnak a  társasági részesedését, amelynek tulajdonába, rendelkezési jogkörébe olyan 
vagyonelem tartozik, amely az állam számára stratégiai jelentőséggel bírhat,
f ) azt a társasági részesedést vagy pénzügyi eszközt, amely olyan többletjogot testesít meg, amely az állam számára 
stratégiai jelentőséggel bírhat, vagy
g) az  Európai Unió költségvetéséből finanszírozott támogatási program keretében beszerzett, fenntartási 
kötelezettséggel terhelt vagyonelemet a fenntartási időszak időtartamának lejártáig.”

2. §  A Vhr. I. Fejezete a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A.  § (1) A  kivezetésre szánt állami vagyon tekintetében a  III., a  III/A., az  V. és a  VII–X. Fejezetben, valamint 
a Mellékletben foglalt rendelkezések – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – nem alkalmazhatóak.
(2) A  kivezetésre szánt állami vagyon tekintetében a  47/A–47/O.  §-ban foglalt rendelkezéseket a  II/A. Fejezetben 
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”

3. §  A Vhr. 2/A–2/C. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2/A. § (1) Ha a tulajdonjognak az állam javára történő visszterhes megszerzésére irányuló jogügylet tárgyát képező 
dolog a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 7. § 10. pontja szerinti 
kulturális javak körébe tartozó tárgy értéke eléri vagy meghaladja a  10 millió forintot, a  tulajdonosi joggyakorló 
2.  § (1)  bekezdése szerinti előzetes egyetértésének megadását kezdeményező kérelem benyújtását megelőzően 
a kulturális javak értékét a 2/B. § és a 2/C. § szerinti értékbecsléssel kell megállapítani, vagy az ajánlatban szereplő 
értéket a 2/C. § (2) bekezdése szerinti szakértővel ellenőriztetni kell (a továbbiakban együtt: szakértői értékbecslés), 
kivéve a  jogszabályon alapuló elővásárlási jog gyakorlását, az  árverésen történő vételt, továbbá a  közgyűjtemény 
költségvetéséből a  fenntartó által jóváhagyott vásárlási szabályzat alapján, továbbá az Országgyűlés Hivatala által 
történő beszerzéseket.
(2) Ha a  jogügylet tárgyát képező dolog kulturális javak körébe tartozása vonatkozásában bármely fél részéről 
kétség merül fel, a kérelmező az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolja a tulajdonjognak az állam javára történő 
megszerzésére irányuló jogügylet tárgyát képező dolog kulturális javak körébe tartozása tárgyában a  kulturális 
örökség védelméért felelős miniszter által kiadott nyilatkozatot.
(3) Ha a  jogügylet tárgyát képező dolog a  kulturális javak körébe tartozik, a  tulajdonjog tisztázása és a  későbbi 
visszakövetelési és más jogigények elkerülése érdekében a  kulturális örökség védelméért felelős miniszter 
adatszolgáltatását kell kérni. Az  adatszolgáltatás tárgya a  kulturális javak előtörténetének ellenőrzése, különösen 
a védett, a jogellenesen eltulajdonított és a jogellenesen kivitt kulturális javakról a Kötv. 71. § (2) bekezdés a), c) és 
d) pontjai alapján vezetett központi nyilvántartásokban.
2/B. § (1) A kérelmező a kulturális javak szakértői értékbecslésének elvégeztetését az állami vagyon felügyeletéért 
felelős miniszternél (a továbbiakban: miniszter) kezdeményezi.
(2) Ha egyazon jogügylet több kulturális javak körébe tartozó tárgyat is érint, az  azonos típusú kulturális 
javakra  –  különösen az  alkotó azonos művészeti ágban alkotott műveire – vonatkozóan a  megkeresésben 
kezdeményezni kell, hogy azok értékmeghatározására egy szakértői értékbecslés keretében kerüljön sor.
2/C.  § (1) A  szakértői értékbecslés elvégeztetésére a  miniszter 15 munkanapon belül kijelöli azt az  állami 
muzeális intézményt, amelynek gyűjtőköre kiterjed a  2/A.  § (1)  bekezdése szerinti kulturális javak körébe tartozó 
tárgyakra és ezekre vonatkozóan szakmai adatbázisokkal is rendelkezik. A  kijelölt muzeális intézmény a  szakértői 
értékbecslés elvégeztetésével összefüggő közreműködői feladatokat ellenérték nélkül végzi. A  feladat ellátására 
a miniszteri kijelölés kézhezvételét követő 10 munkanapon belül háromtagú bizottságot (a továbbiakban e fejezet 
alkalmazásában: bizottság) jelöl ki.
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(2) A szakértői értékbecslés elvégzésére 10 és 100 millió forint összeg közötti várható érték esetén egy, 100 millió 
forint felett várható érték esetén két szakértői értékbecslést kell elkészíttetni. A szakértői értékbecslés elkészítésére 
a  bizottság a  kijelölését követő 10 munkanapon belül választja ki a  szakértőket. A  szakértői értékbecslés 
elkészítésére olyan igazságügyi szakértőt vagy a  muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és 
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 95/A. §-a szerinti kulturális névjegyzékbe felvett kulturális szakértőt 
kell kiválasztani, aki az  adott feladatra – a  hatósági nyilvántartás adatai szerint – szakterületi és értékbecslési 
ismerettel rendelkezik. A  szükséges szakértelemmel rendelkező, nyilvántartásba vett igazságügyi vagy kulturális 
szakértő hiányában más, megfelelő szakértelemmel rendelkező eseti szakértő is igénybe vehető. Indokolt esetben 
a második szakértői értékbecslés elkészítésére a nemzetközi műkereskedelem területén tevékenykedő, a székhelye 
szerinti állam nyilvántartásába felvett aukciós ház is kiválasztható.
(3) A szakértői értékbecslés elkészítésére az eladótól, a vevőtől és egymástól független személyt, vagy szervezetet 
kell kiválasztani, ezek a személyek – szervezet esetében a vezető tisztségviselők – nem lehetnek egymás Ptk.-ban 
meghatározottak szerinti hozzátartozói, nem lehetnek tulajdonostársak ugyanabban a  gazdasági társaságban, 
továbbá nem állhatnak egymással alá-fölérendeltséget eredményező foglalkoztatási jogviszonyban.
(4) A bizottság által kiválasztott szakértővel a szakértői értékbecslés elkészítésére vonatkozó megbízási szerződést 
a miniszter köti meg.
(5) A  szakértői értékbecsléseket egymástól függetlenül, az  eladó árajánlatának pénznemében – ilyen ajánlat 
hiányában forintban – kell elkészíteni.
(6) A  szakértői értékbecslésben a  szakértőnek ki kell térnie a  szakértői módszereinek ismertetésére, a  kulturális 
javak meghatározására, a  kulturális javakra vonatkozó szakirodalmi és egyéb hivatkozásokra, valamint 
az  értékmeghatározás alapját képező adatok részletezésére, különösen az  ismert forgalmi értékekkel történő 
összehasonlításra. A  szakértőnek a  szakértői értékbecslést adatokra, tényekre alapítva, hivatkozásaiban 
ellenőrizhető módon kell elkészítenie.
(7) A  bizottság a  szakértői értékbecslést vagy értékbecsléseket, a  muzeális intézményhez történő beérkezését 
követő 10 munkanapon belül – az  értékmeghatározásra vonatkozó, indokolással ellátott támogató vagy elutasító 
véleményével együtt – megküldi a miniszternek, aki ezeket a dokumentumokat megküldi a szakértői értékbecslés 
elvégeztetését kezdeményező részére.
(8) A  kulturális javak állam javára történő megszerzésére irányuló jogügylet megkötése előtt a  2.  § (1)  bekezdése 
szerinti előzetes egyetértés kezdeményezésekor a  kérelmező az  állami tulajdonosi joggyakorló részére 
a  (7)  bekezdés és 2/A.  § (3)  bekezdése szerinti dokumentumokat is csatolja. Ha az  előzetes egyetértés egyéb 
feltételei is fennállnak, a  tulajdonosi joggyakorló az  előzetes egyetértést tartalmazó nyilatkozatában szerepeltetni 
köteles a  kulturális javak értékének a  szakértői értékbecslés vagy értékbecslések szerint megállapított összegét, 
a  muzeális intézmény értékmeghatározásra vonatkozó véleményét, valamint az  arra vonatkozó javaslatot, hogy 
a kulturális javak tulajdonjogának állam javára történő megszerzésére legfeljebb milyen összegű ellenérték fejében 
kerülhet sor.”

4. §  A Vhr. a 2/C. §-t követően a következő II/A. Fejezettel egészül ki:
„II/A. FEJEZET
A KIVEZETÉSRE SZÁNT ÁLLAMI VAGYONRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
A kivezetésre szánt állami vagyon értékesítése és hasznosítása
2/D. § A Maradványvagyon-hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MVH) a kivezetésre 
szánt állami vagyonba tartozó vagyonelem állami tulajdonból való kivezetése (a továbbiakban: kivezetés) 
érdekében az  Nvtv. 7.  § (3)  bekezdésében, valamint a  Vtv. 2.  § (1a)  bekezdésében és 42/H.  § (1)  bekezdésében 
foglaltak mérlegelésével – a vagyontárgy típusára figyelemmel – dönthet a vagyontárgy
a) értékesítéséről,
b) tulajdonjogának ingyenes átruházásáról,
c) hulladékgyűjtő helyen történő elhelyezéséről vagy hulladékként történő hasznosításáról vagy
d) megsemmisítéséről vagy megszüntetéséről.
2/E.  § (1) A  kivezetésre szánt állami vagyon Nvtv. 11/A.  §-a és a  Vtv. 2.  § (1a)  bekezdése szerinti hasznosítására 
irányuló szerződésben rögzíteni kell a  használó – ellenőrizhető, tételes leltárral alátámasztott – adatszolgáltatási 
kötelezettségét az  MVH tulajdonosi joggyakorlói feladatkörében elkészítésre kerülő beszámolójának 
megalapozásához, valamint beruházás vagy káresemény esetén a  számviteli rendezéshez szükséges adatok, 
információk szolgáltatásának kötelezettségét, egyebekben a 14. § (3) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni. 
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A  szolgáltatott adatok teljeskörűsége, megfelelősége, valósághűsége, alátámasztottsága és a  használó saját 
számviteli nyilvántartásaival és beszámolójával való egyezősége a használó felelőssége.
(2) A  kivezetésre szánt állami vagyon használójára, valamint a  használati jogviszonyra nézve az  MVH mindenkor 
hatályos tulajdonosi ellenőrzési szabályzata a  használó által történő külön elfogadás nélkül is kötelező, a  20.  § 
(1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az MVH által megkötött szerződésben erről külön nem kell rendelkezni.
2/F.  § (1) A  kivezetésre szánt állami vagyon értékesítése esetén az  MVH vizsgálja a  vevő átláthatóságát, jogosult 
továbbá – ha annak előírására sor került – az adott értékesítési mód vonatkozásában a biztosíték adását és annak 
megfelelőségét ellenőrizni.
(2) Az MVH a kivezetésre szánt állami vagyonba tartozó vagyonelem értékesítése előtt megállapítja a vagyonelem 
forgalmi értékét, továbbá – ha az  az MVH által választott értékesítési módra tekintettel szükséges – a  korrigált 
forgalmi értékét is.
(3) Az  MVH dönthet villámár alkalmazásáról ingatlan árverés, elektronikus árverés, ingóság helyszíni értékesítése, 
továbbá minden olyan értékesítési eljárás során, amely a vételár kialakítása tekintetében licitálást biztosít.
(4) Ha az  MVH megállapítja, hogy valamely kivezetésre szánt állami vagyonba tartozó ingatlan forgalmi értéke 
meghaladja a  Vtv. 42/A.  § (2)  bekezdés c)  pontja szerinti 25 millió forintot, az  ingatlan értékesítését legalább 
forgalmi értéken kell megkísérelnie.

Elektronikus árverés
2/G. § A kivezetésre szánt állami vagyon értékesítése során a Vtv. 42/I. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a kivezetésre 
szánt állami vagyon tulajdonjogának átruházását szolgáló elektronikus árverési rendszerként – a  Vtv. 42/J.  § 
(3)  bekezdése szerint – az  MNV Zrt. által működtetett elektronikus árverési rendszer is igénybe vehető. Ebben 
az esetben az MVH a kikiáltási árat a korrigált forgalmi értéken vagy azt meghaladó értéken állapítja meg, a 2/F. § 
(4)  bekezdése szerinti esetben az  értékesítés forgalmi értéken, egyebekben a  VII. Fejezet elektronikus árverésre 
vonatkozó szabályai szerint történik, azzal, hogy a  47/N.  § és a  47/O.  § (1)  bekezdése szerinti árlejtés nem 
alkalmazható és eredménytelen árverést követően nem kell megismételt árverést tartani.

Egyszerűsített pályázat
2/H.  § (1) Az  MVH egyszerűsített pályázat útján történő értékesítés során nyilvános pályázatot ír ki, vagy az  általa 
ismert érdekelteket ajánlattételre hívja fel (a továbbiakban: zártkörű felhívás).
(2) A nyilvános pályázati felhívást az MVH
a) közzéteszi a honlapján,
b) ingatlan értékesítése esetén – ha annak fizikai feltételei fennállnak – kifüggeszti az érintett ingatlanra is, valamint
c) a helyben szokásos egyéb módon közzéteszi.
(3) A nyilvános pályázat meghirdetési időpontja az MVH honlapján való közzététel napja.
(4) Zártkörű felhívás esetén egyidejűleg, közvetlenül és azonos módon legalább két, egymástól független érdekeltet 
kell írásban vagy elektronikus úton felhívni az ajánlattételre. Zárkörű felhívás esetén a felhívás tényét nyilvánosságra 
kell hozni az MVH honlapján az ajánlattételre történő felhívás napján.
(5) A pályázati felhívás tartalmát az MVH a vagyontárgy jellegétől és az értékesítés egyéb körülményeitől függően 
állapítja meg. A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell
a) az  értékesítendő vagyontárgy megjelölését és szükség szerint az  ajánlati árként elvárt, – a  2/F.  § (4)  bekezdése 
kivételével – legalább a korrigált forgalmi értéket elérő vételárat,
b) az  értékesítésre vonatkozó feltételeket, a  fizetés módjára és a  pályázati biztosítékokra vonatkozó előírásokat, 
valamint az MVH által előkészített szerződéstervezetet,
c) az ajánlatok benyújtásának módját és határidejét,
d) az ajánlati kötöttség időtartamát és az annak esetleges meghosszabbítására, valamint a biztosíték fenntartására 
vonatkozó előírásokat,
e) az  MVH azon jogának fenntartását, hogy a  pályázatot a  2/K.  § (5)  bekezdésében meghatározottak szerint 
eredménytelennek nyilvánítsa, valamint
f ) az  MVH azon jogának fenntartását, hogy a  nyertes ajánlattevő visszalépése vagy a  2/K.  § (4)  bekezdésében 
meghatározott feltételek bekövetkezése esetén a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kössön.
(6) A  pályázati felhívás előírhatja, hogy az  ajánlat benyújtásakor az  ajánlattevő az  MVH által előkészített 
szerződéstervezet elfogadásáról is nyilatkozzon.
(7) A  pályázónak a  pályázati felhívásban foglaltakon túl is adható információ, valamint biztosítható a  helyszíni 
szemle lehetősége olyan módon és tartalommal, amely nem sérti a  pályázók esélyegyenlőségét, az  ajánlatok 
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kezelésére vonatkozó előírásokat és az  üzleti titkot. A  pályázók bármelyikének biztosított információt, adatot és 
egyéb szolgáltatást az MVH köteles a többi pályázó számára is ugyanolyan módon biztosítani.
(8) Az MVH jogosult a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő letelte előtt visszavonni. Erről a pályázati felhívás 
közlésével megegyező helyeken és módon az  ajánlattételi határidő lejárta előtt köteles tájékoztatást közzétenni, 
zártkörű felhívás esetén a visszavonásról az érdekelt pályázókat értesíteni.
2/I.  § (1) A  pályázaton való részvétel pályázati biztosíték adásához köthető. A  pályázati biztosíték mértékét 
az  MVH  az  értékesítési szabályzatában foglaltak alapján határozza meg. A  pályázati biztosítékot a  pályázati 
felhívásban meghatározott időpontig kell átutalni az MVH által megjelölt letéti számlára vagy a pályázati felhívásban 
meghatározott módon az MVH rendelkezésére bocsátani.
(2) Az MVH a pályázati biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása, az eljárás eredménytelenségének megállapítása 
esetén az ajánlattevők részére, továbbá az ajánlatok elbírálását követően a nem nyertes ajánlattevők részére köteles 
visszafizetni a  visszavonásról szóló tájékoztató közzétételének, vagy az  eredménytelenség megállapításának vagy 
az eredmény közlésének napjától számított tizenöt napon belül.
(3) Az ajánlattevő a pályázati biztosítékot elveszti, ha az ajánlatát az ajánlati kötöttség időtartama alatt visszavonta, 
vagy a szerződés megkötése vagy a vételár megfizetése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült bármely 
okból meghiúsult.
(4) A nyertes ajánlattevő esetében a pályázati biztosíték – ha az beszámításra alkalmas – a vételárba beszámít, egyéb 
esetben azt az MVH visszafizeti az eljárás eredményének közlése napjától számított tizenöt napon belül.
2/J.  § (1) Az  ajánlattevők ajánlataikat az  ajánlatok benyújtására nyitva álló határidőben a  pályázati felhívásban 
meghatározott módon nyújthatják be.
(2) Az  ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal – ingatlan 
adásvételére vonatkozó meghatalmazás esetén közokirattal, vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által 
ellenjegyzett magánokirattal – igazolni képviseleti jogosultságát, valamint annak mértékét. Elektronikus úton 
történő benyújtás esetén az igazolás módját az MVH ettől eltérően is meghatározhatja.
(3) Egy ajánlattevő csak egy ajánlatot tehet.
(4) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát különösen
a) a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására, valamint
b) a vételár összegére
vonatkozóan.
(5) Ha a pályázati felhívás biztosítékadási kötelezettséget tartalmaz, az ajánlat csak akkor érvényes, ha az ajánlattevő 
a felhívásban megjelölt összegű biztosítékot az ott meghatározott formában és módon rendelkezésre bocsátotta.
(6) Érvénytelen az  ajánlat, ha nem felel meg a  pályázati felhívásban foglaltaknak vagy jogszabályba ütközik. 
Az érvénytelen pályázatot benyújtó ajánlattevő a pályázati eljárásban vagy annak további szakaszában nem vehet 
részt.
(7) Az  ajánlattevő nem igényelhet térítést az  MVH-tól ajánlata kidolgozásáért. A  pályázat elkészítésével és 
a  pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek – az  ajánlat érvényességétől vagy a  pályázati eljárás 
eredményességétől függetlenül – az ajánlattevőt terhelik.
2/K.  § (1) A  benyújtott pályázatok elbírálásának eljárásrendjét az  MVH szabályzatban állapítja meg, azzal, hogy 
az elbírálási határidő a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártának napjától számított hatvan nap, amelyet 
az MVH az eljárásrendjében meghatározott indokolt esetben 10 nappal meghosszabbíthat.
(2) Az  MVH a  pályázat eredményét az  elbírálást követő nyolc napon belül postai vagy elektronikus úton közli 
valamennyi ajánlattevővel, továbbá a nyilvános pályázat eredményét a honlapján közzéteszi.
(3) Az MVH a szerződést a pályázat nyertesével köti meg.
(4) Ha a pályázat nyertesével a szerződéskötés meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes a szerződést nem 
teljesíti és ezért az MVH a szerződéstől elállt, vagy azt a felek megszüntették vagy felbontották, úgy az MVH jogosult 
a soron következő ajánlattevővel szerződést kötni.
(5) Eredménytelen a pályázati eljárás, ha
a) nem érkezett érvényes ajánlat,
b) a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati felhívásban és a jogszabályokban foglalt feltételeknek,
c) a  nyilvános pályázat közzétételét, valamint a  zártkörű felhívás nyilvánosságra hozatalát követően, de még 
a  pályázat elbírálását megelőzően az  MNV Zrt. a  Vtv. 42/F.  § (1)  bekezdése alapján a  vagyonelem tulajdonosi 
joggyakorlásának átadását kezdeményezte, vagy
d) az MVH a (6) bekezdésben megjelölt okból az eljárás érvénytelenítéséről döntött.
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(6) Érvénytelen a  pályázati eljárás, ha a  pályázat elbírálásakor az  összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, 
továbbá ha valamelyik ajánlattevő az  eljárás tisztaságát vagy a  többi ajánlattevő vagy az  MVH érdekeit súlyosan 
sértő cselekményt követett el.

Egyéb értékesítési módok
2/L.  § (1) Az  MVH-nak a Vtv. 42/I.  § (1)  bekezdés e)  pontja szerinti egyéb értékesítési módok alkalmazása esetén 
biztosítania kell, hogy
a) az értékesítési szándék a nyilvánosság számára széles körben megismerhető legyen, és
b) az  értékesítésre – a  2/F.  § (4)  bekezdése kivételével – legalább a  korrigált forgalmi értéket elérő vagy 
azt meghaladó ellenértéken kerüljön sor.
(2) Az  adott vagyontárgy jellegének megfelelő piaci értékesítési gyakorlat figyelembevételével az  (1)  bekezdés 
szerinti értékesítés történhet különösen online piactér, országos értékesítési hálózat vagy a  helyben elérhető 
értékesítési lehetőségek igénybevételével, továbbá webáruház használatával, ingóság helyszíni értékesítésével vagy 
ingatlan árverés útján történő értékesítésével.

Ingóság helyszíni értékesítése
2/M. § (1) Ingóság helyszíni értékesítése esetén az MVH – a nyilvánosság számára előre meghirdetett időpontban és 
helyen – a helyszínen megtett, legmagasabb vételárat ajánló ajánlattevő részére értékesíti a vagyonelemet.
(2) Ingóság helyszíni értékesítése esetén a vételárat az ajánlattevő – választása szerint – megfizetheti:
a) készpénzt helyettesítő fizetési eszköz útján az értékesítés helyszínén azonnal,
b) banki átutalással legkésőbb az ajánlattételtől számított 3 munkanapon belül, vagy
c) postai csekken történő befizetéssel az ajánlattételtől számított 3 munkanapon belül.
(3) Az ingóság helyszíni értékesítése során a vételár helyszíni megfizetésének feltételeit az MVH biztosítja.
(4) Ingóság helyszíni értékesítése előzetes regisztrációhoz köthető, amely során az  ajánlattevő nyilatkozik 
az MVH adatkezelési szabályzatának elfogadásával kapcsolatban.
(5) Ingóság helyszíni értékesítése esetén a  vételár helyszíni megfizetését követően a  vevő a  megvásárolt 
vagyontárgyakat a  helyszínről haladéktalanul elszállítja kivéve, ha a  vagyontárgy fizikai jellemzőire figyelemmel 
speciális szállítóeszköz igénybevétele indokolt. Ebben az esetben a vevő az értékesítést követő három munkanapon 
belül szállítja el az ingóságot.
(6) Ha az  ingóság helyszíni értékesítése esetén a  vevő a  vételárat a  (2)  bekezdés b) vagy c)  pontja szerinti fizetési 
mód igénybevételével egyenlíti ki, a  vételár megfizetés tényét annak megtörténtét követő 3 munkanapon belül 
hitelt érdemlően igazolja és ezzel egyidejűleg a megvásárolt vagyontárgyat a helyszínről elszállítja.
(7) Ha a  vevő a  fizetési vagy az  elszállítási kötelezettség teljesítésével késedelembe esik, akkor az  MVH 
–  az  értékesítési szabályzatában meghatározott esetekben – az  értékesítési szabályzatban megállapított mértékű 
kötbért érvényesít a vevővel szemben.
(8) Amennyiben a  vevő a  fizetési vagy elszállítási kötelezettségét legkésőbb a  helyszíni értékesítést követő nyolc 
munkanapon belül nem teljesíti, úgy az MVH a kivezetésre szánt állami vagyon értékesítésére irányuló eljárásokból 
két évre kizárhatja.

Ingatlan árverés
2/N.  § (1) Az  ingatlan árverési eljárás során az  árverésre bocsátott ingatlan tulajdonjogának megszerzésére 
vonatkozó szerződés megkötésére a licitálás útján a legmagasabb vételárat felajánló árverező szerez jogot.
(2) Ha a kikiáltási áron érvényes vételi ajánlatot nem tesznek, az árverést eredménytelennek kell nyilvánítani.
(3) Árverési biztosíték kikötése esetén az árverési biztosítékot a nyertes árverezőt terhelő vételárba be kell számítani. 
A nem nyertes árverezők részére az árverési biztosíték összegét az MVH az árverés napját követő tizenöt napon belül 
visszafizeti.
(4) Az  árverési hirdetmény közzétételének legalább tizenöt nappal meg kell előznie a  hirdetményben megjelölt 
árverési időpontot. A  hirdetményt az  MVH honlapján, az  árverezésre kerülő ingatlanon történő kifüggesztéssel, 
valamint a  helyben szokásos módon kell közzétenni. Az  árverési hirdetmény közzététele időpontjának 
az MVH honlapján történő közzététel napját kell tekinteni.
(5) A hirdetményben fel kell tüntetni
a) az árverést kiíró megnevezését,
b) az árverés helyét és idejét,
c) az  árverésre kerülő ingatlan helyrajzi számát, címét, kikiáltási árát, valamint az  ingatlanra vonatkozó esetleges 
korlátozásokat, így különösen az elővásárlási jogot,
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d) a vételár megfizetésének határidejét és módját,
e) árverési biztosíték kikötése esetén az árverési biztosíték összegét és letétbe helyezésének módját, határidejét,
f ) az árverésen történő részvétel feltételeit,
g) az árverésre jelentkezés helyét, módját és idejét,
h) az arra vonatkozó információt, hogy az árverésre kerülő ingatlant mikor lehet megtekinteni, arról hogyan lehet 
további információhoz jutni, és
i) mindazon további információt, amit az árverés kiírója szükségesnek tart.
(6) A nyilvános árverést a kiíró alkalmazottja vagy megbízottja folytatja le, aki az árverésről – a licitálásban kialakult 
végső sorrendet is tartalmazó – jegyzőkönyvet készít.
(7) Az  árverésen részt venni és vételi ajánlatot tenni személyesen vagy meghatalmazott útján lehet. 
A  meghatalmazást közokiratba vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett magánokiratba kell 
foglalni.
(8) Árverési biztosíték kikötése esetén az árverésen – az egyéb feltételeknek való megfelelés mellett – az vehet részt, 
aki a hirdetményben meghatározott árverési biztosítékot a hirdetményben megjelölt módon és határidőben letétbe 
helyezte.
(9) Az árverés megkezdésekor az árverezőkkel közölni kell az árverésre kerülő ingatlan kikiáltási árát, és fel kell hívni 
őket ajánlatuk megtételére.
(10) Az  árverést addig kell folytatni, amíg az  ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha nincs további ajánlat, a  felajánlott 
legmagasabb vételár háromszori kikiáltását követően ki kell jelenteni, hogy az  ingatlant a  legmagasabb vételárat 
ajánló veheti meg.
(11) Az árverési vevő az árverésre bocsátott ingatlanon – az egyéb jogszabályi feltételek fennállása esetén – a vételár 
megfizetésével szerezhet tulajdonjogot.
(12) Ha a nyertes árverező a hirdetményben előírt határidő alatt a szerződést neki felróható okból nem köti meg, 
vagy a teljes vételárat nem fizeti meg, úgy kell tekinteni, hogy a jogügylettől visszalépett. Ilyen esetben a befizetett 
árverési biztosítékot elveszíti és felelős a szerződéskötés meghiúsulásából az árvereztetőt ért károkért, továbbá viseli 
az árvereztető ebből fakadó költségeit.
(13) Az  árverésen történő értékesítésre a  2/H.  § (8)  bekezdésében és a  2/K.  § (5)  bekezdésében foglaltakat 
alkalmazni kell.

Katalógus
2/O.  § Ha a  Vtv. 42/I.  § (1)  bekezdés a) vagy b)  pontja szerinti értékesítési eljárás – a  2/G.  § szerint lefolytatott 
elektronikus árverést is ideértve – az  adott vagyonelem tekintetében bármely okból nem volt eredményes, és 
annak megismétlése nem indokolt, akkor az  MVH az  adott vagyonelemet katalóguson keresztül is értékesítheti. 
A  katalógus legalább három hónapon keresztül elektronikusan elérhetően listázva tartalmazza az  abba bekerülő 
vagyonelemeket, amelyek vételáraként az  adott vagyonelem korrigált forgalmi értéke 75%-ának megfelelő, 
száz forintra felfelé kerekített összeget kell meghatározni.

Az értékesítésre vonatkozó további szabályok
2/P. § (1) Az értékesítési eljáráshoz kapcsolódó értékelésében és elbírálásában nem vehet részt
a) az  ajánlatot tevő természetes személy és annak képviselője, alkalmazottja, foglalkoztatottja, alkalmazója és 
foglalkoztatója,
b) az ajánlatot tevő gazdálkodó szervezet képviselője, tulajdonosa, tagja, vezető tisztségviselője, alkalmazottja vagy 
más szerződéses jogviszony alapján foglalkoztatottja,
c) annak a  gazdálkodó szervezetnek a  képviselője, vezető tisztségviselője, alkalmazottja (foglalkoztatottja), 
amelyben az ajánlatot tevő közvetlen vagy közvetett befolyással rendelkezik, vagy amelynek a tulajdonosa, tagja,
d) az a)–c) pontban megjelölt személyek közeli hozzátartozója, és
e) akitől bármely oknál fogva nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése.
(2) Az  értékesítési eljáráshoz kapcsolódó értékelésében vagy elbírálásában részt vevő köteles haladéktalanul 
bejelenteni, ha vele szemben bármilyen összeférhetetlenségi ok áll fenn.
(3) Az értékesítési eljárásban az ajánlatot tevő – ha az értékesítési mód jellegéből eredően az MVH eltérő szabályt 
nem határoz meg – a  szerződéskötésig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát. Ez  a  tilalom nem zárja ki 
a  pénzügyi teljesítéssel összefüggésben, több személy együttes ajánlata esetén az  együttes ajánlattételben 
érintettekkel, valamint az  ajánlatot tevő meghatalmazott jogi képviselőjével, vagy az  ajánlat elkészítéséhez 
az  ajánlatot tevő által igénybe vett, felhatalmazással rendelkező egyéb szakértővel való kapcsolattartást, 
a titoktartási kötelezettség azonban e személyekre is kiterjed.
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(4) A  kivezetésre szánt állami vagyon értékesítésével összefüggő további szabályokat az  MVH az  értékesítési 
szabályzatában állapítja meg. Az  értékesítési szabályzatot az  MVH igazgatósága fogadja el és a  miniszter hagyja 
jóvá. Az értékesítési szabályzat nyilvános, azt közzé kell tenni az MVH honlapján.
2/Q.  § (1) A  kivezetésre szánt állami vagyonba tartozó, önálló vagyonelemként átvett követelések közül 
a köztartozások fejében állami tulajdonba kerülő, a kötelezett által nem teljesített befizetéseken alapuló követelés 
kizárólag nyilvántartási értéken vagy azt meghaladó értéken ruházható át, egyebekben annak érvényesítéséről 
– az átütemezéséről szóló döntést is ideértve – az MVH az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. §-ában 
foglaltak figyelembevételével gondoskodik.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott követelések körébe nem tartozó, kivezetésre szánt állami vagyonba 
tartozó követelések (e § alkalmazásában a  továbbiakban: követelés) tekintetében az  MVH jogosult a Vtv. 42/G.  § 
(3)  bekezdése szerint eljárni, azzal, hogy a  követelés értékesítése esetén a  vételárnak el kell érnie a  követelés 
várhatóan megtérülő összegét.
(3) Pályázat útján történő értékesítés esetén a 2/H–2/K. §-ban foglaltakat a következő eltérésekkel kell alkalmazni:
a) a nyilvános pályázati felhívást az MVH honlapján kell közzétenni,
b) a pályázati felhívásban az ajánlati árként elvárt vételárnak – ha megjelölésre kerül – el kell érnie a  (2) bekezdés 
szerinti összeget,
c) a pályázati felhívásban elő kell írni a Vtv. 42/G. § (6) bekezdése szerinti feltétel teljesítésének követelményét, és
d) helyszíni szemle biztosítására nem kerül sor.
(4) A  követelés elektronikus értékesítési felületen történő értékesítése esetén is biztosítani kell az  ajánlattevők 
azonos versenyfeltételek melletti részvételét az  értékesítési eljárásban, és követelések csomagban történő 
értékesítése esetén a Vtv. 42/G. § (6) bekezdése szerinti jogosultaknak legalább 30 napos ajánlattételi határidőt kell 
biztosítani.
(5) A  követelés Vtv. 42/G.  § (3)  bekezdés b)  pontja szerinti elengedésére abban az  esetben kerülhet sor, 
ha  a  kötelezett személye a  követelés állami tulajdonba kerülése időpontját követően nem változott, kivéve, 
ha  a  követelés a  jogutódra öröklés vagy a  kötelezett jogi személy átalakulása, egyesülése vagy szétválása útján 
szállt át.
(6) A  követelés Vtv. 42/G.  § (3)  bekezdés b)  pontja szerinti elengedéséről a  kötelezett által előterjesztett indokolt 
kérelem alapján akkor dönthet az  MVH, ha a  kérelemben foglalt indokok fennállását a  kötelezett hitelt érdemlő 
módon igazolja. Az  MVH-t a  kérelemben foglaltak nem kötik, a  követelés elengedése ügyében a  Vtv. 42/G.  § 
(3)  bekezdésében foglalt szempontok és a  követelés várhatóan megtérülő összege figyelembevételével, 
az engedménypolitikájában foglaltak szerint dönt, azzal, hogy az MVH a kérelmet indokolás nélkül elutasíthatja.
(7) A  követelés Vtv. 42/G.  § (3)  bekezdés b)  pontja szerinti elengedésére kizárólag azoknak a  követeléseknek 
a vonatkozásában van lehetőség, amelyek érvényesítését a jogosult igazolhatóan megkísérelte.
(8) A  (6)  bekezdés szerinti teljes elengedésére legfeljebb az  1 millió forint tőkeösszeget meg nem haladó 
követelések esetén kerülhet sor.
(9) Az  MVH engedménypolitikáját is tartalmazó követeléskezelési szabályzatát az  MVH igazgatósága fogadja el és 
a miniszter hagyja jóvá.

A kivezetésre szánt állami vagyon tulajdonjogának ingyenes átruházására vonatkozó szabályok
2/R. § (1) A Vtv. 42/O. § (1) bekezdése szerinti jogosult a kivezetésre szánt állami vagyon körébe tartozó vagyonelem 
tulajdonjogának ingyenes átadására vonatkozó kezdeményezését az  MVH-hoz írásban – ideértve az  elektronikus 
úton benyújtott kezdeményezést is – nyújtja be.
(2) A benyújtott kezdeményezésnek tartalmaznia kell, továbbá ahhoz csatolni szükséges
a) a tulajdonba adásra vonatkozó igényt, megjelölve a felhasználási célt vagy a segítendő feladatot,
b) a kezdeményező nyilatkozatát arról, hogy vállalja a  tulajdonjog átruházása érdekében felmerülő közvetlen 
költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának, ingóság elszállításának költségét – megtérítését,
c) védettség (különösen örökségvédelmi, védett természeti terület, valamint európai közösségi jelentőségű 
természetvédelmi rendeltetésű terület, azaz Natura 2000) fennállása esetén az  ahhoz kapcsolódó kötelezettségek 
vállalását,
d) helyi önkormányzat kezdeményezése esetén a képviselő-testület (közgyűlés) határozatát, amely az állami vagyon 
igényléséről hozott döntést tartalmazza,
e) egyház és egyházi jogi személy ingatlan tulajdonjogának ingyenes átruházására irányuló kezdeményezése esetén 
az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter szakpolitikai javaslatát,
f ) közhasznú szervezet esetén az illetékes bíróság 30 napnál nem régebbi igazolását a közhasznúság fennállásáról,
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g) a kezdeményező civil szervezet létesítő okiratát,
h) a karitatív tevékenység ellátására vonatkozó nyilatkozatot, és
i) a Vtv. 42/O. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti jogosult esetén az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti kezdeményezés beérkezését követően az  MVH megvizsgálja, hogy a  kezdeményezés 
megfelel-e a jogszabályi feltételeknek. Ennek keretében
a) ellenőrzi annak alaki megfelelőségét, az előírt mellékletek meglétét,
b) megvizsgálja, hogy az érintett vagyonelem a kivezetésre szánt állami vagyon körébe tartozik-e,
c) megvizsgálja, hogy az  igényelt vagyonelem tulajdoni viszonyai rendezettek-e, és ingatlan esetében 
azt az ingatlan-nyilvántartás a valóságos helyzetnek megfelelően tünteti-e fel,
d) megvizsgálja, hogy nem áll-e fenn valamely, a  tulajdonjog átruházását vagy a  kérelmező általi megszerzését 
kizáró vagy korlátozó feltétel, és
e) megvizsgálja, hogy az  érintett vagyonelem vonatkozásában érkezett-e további kezdeményezés és 
az összhangban áll-e az MVH vagyonelem vonatkozásában tervezett intézkedéseivel.
(4) Az  MVH a  (3)  bekezdés szerinti vizsgálatot a  kezdeményezés beérkezésétől számított 60 napon belül folytatja 
le. Ha a kezdeményezés hiányossága orvosolható, az MVH a  teljesítésre nyitva álló határidő megjelölésével annak 
kiegészítésére hívja fel az igénylőt.
(5) Az MVH a vizsgálat eredményétől függően dönthet a kivezetésre szánt állami vagyon tulajdonjogának ingyenes 
átruházásáról vagy a kezdeményezés elutasításáról. A kezdeményezést az MVH elutasítja, ha
a) az nem felel meg a jogszabályban előírt követelményeknek,
b) a jogosulttal szemben kizáró ok áll fenn,
c) a jogosult kérelmét – más, a  Vtv. 42/O.  § (1)  bekezdése szerinti jogosult kezdeményezésére tekintettel – nem 
támogatja, vagy
d) az adott vagyonelem tekintetében – a  2/D.  § (1)  bekezdésében foglaltakra is figyelemmel – egyéb kivezetési 
módot támogat.
(6) Ingyenes tulajdonba adás esetén – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a  tulajdonjog átruházását 
a vagyonelem birtokba adását tanúsító átadás-átvételi jegyzőkönyv is tanúsíthatja.
(7) Ha a  jogosult az  igényelt vagyonelemet nem veszi át, nem szállítja el, vagy a  tulajdonba adás költségeit nem 
téríti meg, az  MVH két évre kizárhatja a  jogosultat a  kivezetésre szánt állami vagyon tulajdonjogának ingyenes 
átruházására irányuló eljárásokból.
(8) Az  MVH az  ingyenes tulajdonba adásról szóló döntését az  átadott vagyonelem, a  vagyonelemet megszerző 
jogosult és a  jogosult kezdeményezésében meghatározott felhasználási cél megjelölésével a  honlapján 
nyilvánosságra hozza.
2/S.  § (1) A Vtv. 42/O.  § (1)  bekezdése szerinti jogosultak részére az  MVH a  honlapján vagy az  e  célra kialakított, 
világhálón elérhető felületen közzéteszi az  ingyenes tulajdonba adásra kínált, a  kivezetésre szánt állami vagyon 
körébe tartozó vagyonelemeket és meghatározza az ajánlattételi időszak kezdő és záró időpontját.
(2) Az MVH előírhatja, hogy a Vtv. 42/O. § (1) bekezdése szerinti jogosultak az (1) bekezdés szerinti vagyonelemek 
tulajdonjogának ingyenes átruházására vonatkozó kezdeményezésüket az e célra létrehozott, a világhálón elérhető 
informatikai rendszer útján, a  rendszerbe történő regisztrációt követően, az  ajánlattételi időszak kezdő napjától 
tehetik meg.
(3) A  (2)  bekezdés szerinti esetben az  ingyenes tulajdonszerzés érdekében a  Vtv. 42/O.  § (1)  bekezdése szerinti 
jogosultnak az informatikai rendszerbe történő első belépéskor regisztrálnia kell.
(4) A Vtv. 42/O. § (1) bekezdése szerinti jogosult a regisztráció során nyilatkozik
a) a felület felhasználási szabályzatának és az adatkezelési szabályzatának elfogadásáról és
b) arról, hogy átlátható szervezetnek minősül.
(5) Az  (1)  bekezdés szerinti felületen szereplő, kivezetésre szánt állami vagyon tulajdonjogának ingyenes 
átruházására vonatkozó kezdeményezést az  informatikai rendszerben a  2/R.  § (2)  bekezdése szerinti információk 
megadásával és dokumentumok csatolásával kell benyújtani. A  benyújtott kezdeményezésről az  MVH a  2/R.  § 
(5)  bekezdésében foglaltak figyelembevételével a  felkínált vagyonelemekre vonatkozó ajánlattételi időszak 
zárónapját követő 15 napon belül dönt.
(6) A regisztrációhoz kötött eljárás során is alkalmazni kell a 2/R. § (6)–(8) bekezdését.
2/T. § (1) A kivezetésre szánt állami vagyon tulajdonjogának ingyenes átruházásakor alkalmazandó értékhatár
a) a Vtv. 42/O. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti esetben
aa) Budapesten, Pest megyében, megyeszékhelyen vagy megyei jogú városban fekvő ingatlan esetén 
1 000 000 forint,
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ab) az aa) alpontba nem tartozó egyéb ingatlan esetén 750 000 forint,
b) a Vtv. 42/O. § (2) bekezdés d) pontja szerinti esetben 300 000 forint,
c) a Vtv. 42/O. § (2) bekezdés e) pontja szerinti esetben 100 000 forint
egyedi nyilvántartási érték.
(2) A  Vtv. 42/O.  § (2)  bekezdése alapján a  kivezetésre szánt állami vagyon tulajdonjogának ingyenes átruházását 
a  törvényben megjelölt kedvezményezettek írásban kezdeményezhetik az  MVH-nál. Ha a  kivezetésre szánt állami 
vagyon tulajdonjogának megszerzésére több személy is jogosult, az MVH az átruházást megelőzően felhívást intéz 
a jogosultakhoz
a) a Vtv. 42/O. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti esetben közvetlen felhívás megküldésével, ha a tulajdonostársak, 
tulajdonosok vagy jogosultak személye és elérhetősége egyszerűen megállapítható és közvetlen megkeresésük 
nem jelent aránytalan terhet az  MVH részére, e  feltételek teljesülése hiányában az  MVH honlapján közzétett 
és az  érintett állami tulajdonú ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat polgármesteri hivatalának 
hirdetőtáblájára, továbbá – ha annak fizikai feltételei fennállnak – az érintett ingatlanra is kifüggesztett felhívással;
b) a  Vtv. 42/O.  § (2)  bekezdés d)  pontja szerinti esetben a  társaságnak és – ha a  társaság tagjainak személye és 
elérhetősége egyszerűen megállapítható és közvetlen megkeresésük nem jelent aránytalan terhet az MVH részére – 
a társaság tagjai részére küldött közvetlen felhívással, e feltételek teljesülése hiányában az MVH honlapján közzétett 
felhívással;
c) a Vtv. 42/O. § (2) bekezdés e) pontja szerinti esetben az ingatlan címére megküldött írásbeli vagy az ingatlanban 
helyben megtett szóbeli felhívással.
(3) Ha a Vtv. 42/O.  § (2)  bekezdése alapján a  kivezetésre szánt állami vagyon tulajdonjogának ingyenes átadását 
a  (2)  bekezdés szerinti felhívás alapján az  MVH-nál több, a  tulajdonjog megszerzésére jogosult kezdeményezi, 
az  MVH a  tulajdonjogot arra az  igényét önállóan bejelentő személyre vagy igényüket együttesen bejelentő 
személyekre ruházza át, akit a  jogosultak közül az  MVH sorsolással kiválaszt. A  sorsoláson az  érintett személyek 
közvetlenül vagy képviselőik útján vehetnek részt. A  sorsolásról felvett jegyzőkönyvet a  sorsolásban érintett 
személyek részére meg kell küldeni.
(4) Ha a Vtv. 42/O.  § (2)  bekezdése alapján a  kivezetésre szánt állami vagyon tulajdonjogának ingyenes átadását 
több jogosult együttesen kezdeményezi, akkor a  kivezetésre szánt állami vagyon a  jogosultak megállapodása 
szerint közös tulajdonba adható.

A kivezetésre szánt állami vagyonra vonatkozó további rendelkezések
2/U. § Az MVH nem köteles a kivezetésre szánt állami vagyon egészére biztosítási szerződést kötni, de a kivezetésre 
szánt állami vagyonba tartozó egyes vagyonelemekre – a  vagyonelemek sajátosságaira figyelemmel – köthet 
biztosítási szerződést.

Az MNV Zrt. és az MVH közötti együttműködés
2/V. § (1) Az MNV Zrt. és az MVH az állami tulajdonú vagyonelemeket érintő tulajdonosi jogok és kötelezettségek 
átadása kapcsán kölcsönösen együttműködik, egymást folyamatosan tájékoztatják. Az  átadó az  átadásra kerülő 
vagyonelemre vonatkozó rendelkezésre álló adatokat és az  ahhoz kapcsolódó jogokra, terhekre és követelésekre 
vonatkozó információkat – a  vagyonelemre vonatkozó tulajdonosi joggyakorlói intézkedést igénylő ügyek 
megjelölésével – az  átadási felületen átadja. Az  átadó a  vagyonelem feletti tulajdonosi joggyakorlás átszállását 
követően is átadja a  tudomására jutott, átadott vagyonelemmel összefüggő információkat az  átvevő részére. 
Az  átadó az  átadással érintett vagyonelemekhez kapcsolódó rendelkezésre álló dokumentumok egyszerű 
másolatait bocsátja az átvevő rendelkezésére.
(2) Az állami vagyongazdálkodási feladatok végrehajtása érdekében – az  (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel – 
az  MNV Zrt. és az  MVH jogosult a  vagyonelemekkel összefüggésben átadóként kezelt személyes adatok egymás 
közötti átadására és átvevőként azok további, változatlan célból történő kezelésére.
(3) Az  MNV Zrt. és az  MVH jogosult az  átadás tárgyát képező vagyonelemekkel összefüggésben az  átadást 
megelőző egy éven belül készült és az átadáskor is érvényes, független szakértő által készített vagyonértékelések, 
értékbecslések, tanulmányok, szakértői anyagok átadására, átvevőként azok megismerésére, valamint 
az  elkészítéskor meghatározott célból történő felhasználására, ahhoz harmadik személy külön hozzájárulása nem 
szükséges.
2/W.  § (1) A Vtv. 42/D–42/F.  §-a alapján az  államháztartási számviteli nyilvántartások rendezése céljából az  átadó 
legkésőbb a  tulajdonosi joggyakorlás átszállásának időpontját követő 30 napon belül átadja az  átvevő részére 
az átadással érintett – követelésnek és kötelezettségnek nem minősülő – vagyonelemeket.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti vagyonelemek átadására – a vagyonelem tulajdonosi joggyakorlás átszállását megelőző 
napon érvényes bruttó értékét, az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenést, az elszámolt értékvesztés, 
továbbá a kapcsolódó értékhelyesbítést és időbeli elhatárolást is tartalmazó – tételes, aláírt leltár felvétele mellett 
kerül sor.
(3) A  tulajdonosi joggyakorlás átszállásának napjával az  átadó a  mérlegben nyilvántartott vagyonelem bruttó 
értékét, az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenést, az elszámolt értékvesztést, az időbeli elhatárolást 
a  412. Nemzeti vagyon változása, az  értékhelyesbítést a  415. Eszközök értékhelyesbítésének forrása könyvviteli 
számlával, a  mérlegen kívül nyilvántartott vagyonelem bruttó értékét a  006. Egyéb nyilvántartási ellenszámlával 
a nyilvántartásából kivezeti, az átvevő ugyanezen nappal az államháztartási szabályok alapján a rábízott vagyonról 
vezetett nyilvántartásába bevezeti az  átadásra kerülő vagyonelemek (2)  bekezdés szerinti értékét a  hatályos 
számviteli politikájának megfelelően.
(4) Az  átadó és az  átvevő államháztartási számviteli nyilvántartásainak rendezése céljából az  átadó legkésőbb 
a  tulajdonosi joggyakorlás átszállásának időpontját követő 30 napon belül átadja az  átvevő részére az  átadással 
érintett vagyonhoz kapcsolódó követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket.
(5) A  (4)  bekezdés szerinti követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek átadására 
– a tulajdonosi joggyakorlás átszállását megelőző napon érvényes bekerülési értéket, az elszámolt értékvesztést is 
tartalmazó – tételes, aláírt leltár felvétele mellett kerül sor.
(6) A  tulajdonosi joggyakorlás átszállásának napjával az  átadó a  követelések, kötelezettségvállalások, más 
fizetési kötelezettségek bekerülési értékét, az  elszámolt értékvesztést a  térítés nélküli átadás szabályai szerint, 
a  mérlegen kívül nyilvántartott követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek bruttó értékét 
a 0. Nyilvántartási számlával szemben a nyilvántartásából kivezeti, az átvevő ugyanezen nappal az államháztartási 
szabályok alapján a  rábízott vagyonról vezetett nyilvántartásába bevezeti az  átadásra kerülő követelések, 
kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (5) bekezdés szerinti értékét a hatályos számviteli politikájának 
megfelelően.
2/X.  § (1) Az  átadásra kerülő vagyonelemek birtokátruházására a  Vtv. 42/D.  §-a és 42/E.  §-a szerinti esetben 
a  tulajdonosi joggyakorlás átszállásának napjától számított 60 napon belül, a  Vtv. 42/F.  §-a szerinti esetben 
a tulajdonosi joggyakorlás átszállásának napjától számított 30 napon belül kerül sor. A kárveszély a birtokátruházás 
napján száll át.
(2) Amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik, az átadásra kerülő vagyonelemekkel kapcsolatban felmerülő 
költségek és kötelezettségek – a  (3)  bekezdés szerinti kivétellel – az  (1)  bekezdés szerinti birtokátruházás napjáig 
az  átadó tulajdonosi joggyakorlót terhelik, a  birtokátruházás napjától kezdődően a  felmerülő költségeket és 
kötelezettségeket az  átvevő tulajdonosi joggyakorló teljesíti. Az  átadásra kerülő vagyonelemekhez kapcsolódó 
bevételek – a (3) bekezdés szerinti kivétellel – a tulajdonosi joggyakorlás átszállásának napjáig az átadó tulajdonosi 
joggyakorlót, ezt követően az átvevő tulajdonosi joggyakorlót illetik meg.
(3) A  kivezetésre szánt állami vagyonhoz kapcsolódó hagyatéki kiadások a  tulajdonosi joggyakorlás átszállásának 
napjától az MVH-t terhelik, a hagyatéki bevételek a tulajdonosi joggyakorlás átszállásának napjától az MVH-t illetik 
meg.
2/Y. § Az MVH rábízott vagyonával kapcsolatos – megállapodásban rögzített – feladatainak ellátásában az MNV Zrt. 
közreműködik.”

5. §  A Vhr. 14. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A  kormányhivatalok, a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a  Magyar Államkincstár, a  földmérési és térinformatikai 
államigazgatási szerv, a céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálat, valamint a Nemzeti 
Földügyi Központ együttműködik az  MNV Zrt.-vel és az  MVH-val, részükre – jogszabály eltérő rendelkezése 
hiányában térítésmentesen – az  MNV Zrt. és az  MVH nyilvántartásainak hiteles adattartalmát alátámasztó adatot 
szolgáltat. A kizárólagos állami tulajdonban lévő vagyonelemek adatait kezelő szervek – így különösen a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság, a  Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, valamint a  kulturális örökség 
védelméért felelős miniszter – együttműködik az MNV Zrt.-vel és részére – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában 
térítésmentesen – adatot szolgáltat.”

6. §  A Vhr. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15.  § (1) A Vtv. 5/C.  § (1)  bekezdése szerinti közgyűjteménynek nem minősülő egyéb gyűjteményt a  tulajdonosi 
joggyakorló döntésétől függően nyilvántarthatja egy vagyonelemként is, azzal, hogy a  vagyonelem analitikus 
nyilvántartásának biztosítania kell a  közgyűjteménynek nem minősülő egyéb gyűjtemény minden elemének 
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tételes nyilvántartását. A  közgyűjteménynek nem minősülő egyéb gyűjtemény vagyonelemei körének 
a  tulajdonosi joggyakorló döntése eredményeként történő változása esetén a  bekerülő vagyonelemre az  adott 
közgyűjteménynek nem minősülő egyéb gyűjtemény nyilvántartási szabályait kell alkalmazni, a közgyűjteménynek 
nem minősülő egyéb gyűjteményből kikerülő vagyonelemet pedig a kikerülést követően – kivéve, ha a tulajdonosi 
joggyakorló döntése alapján másik, ugyanazon tulajdonosi joggyakorló által nyilvántartott, gyűjtemény részévé 
válik – önálló vagyonelemként kell nyilvántartani.
(2) A  Vtv. 5/C.  § (1a)  bekezdése szerinti hagyatéki gyűjteményt a  tulajdonosi joggyakorló döntésétől függően 
nyilvántarthatja egy vagyonelemként is, azzal, hogy a  vagyonelem analitikus nyilvántartásának biztosítania kell 
a hagyatéki gyűjtemény minden elemének tételes nyilvántartását. A hagyatéki gyűjtemény vagyonelemei körének 
a  tulajdonosi joggyakorló döntése eredményeként történő változása esetén a  bekerülő vagyonelemre az  adott 
hagyatéki gyűjtemény nyilvántartási szabályait kell alkalmazni, a hagyatéki gyűjteményből kikerülő vagyonelemet 
pedig a kikerülést követően – kivéve, ha a  tulajdonosi joggyakorló döntése alapján másik, ugyanazon tulajdonosi 
joggyakorló által nyilvántartott, gyűjtemény részévé válik – önálló vagyonelemként kell nyilvántartani.”

7. §  A Vhr. 47. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a  nyertes árverező neki felróható okból a  47/E.  § (3a)  bekezdése szerint az  árverési biztosíték összegét 
nem egészíti ki, vagy a hirdetményben előírt határidő alatt a szerződést nem köti meg, vagy a teljes vételárat nem 
fizeti meg, úgy kell tekinteni, hogy a jogügylettől visszalépett. Ilyen esetben a befizetett árverési biztosítékot vagy 
a  47/E.  § (3a)  bekezdése szerint az  árverési biztosíték kiegészített összegét elveszti, és felelős a  szerződéskötés 
meghiúsulásából az árvereztetőt ért károkért, továbbá viseli az árvereztető ebből fakadó költségeit.”

8. §  A Vhr. 47/C. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem köthető szerződés olyan személlyel, aki a Ptk. 8:2. § (1) bekezdése 
szerinti többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll a (2) bekezdés alapján az EAR-ból kizárt árverezővel.”

9. § (1) A Vhr. 47/E. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Értékpapír és társasági részesedés árverése esetén a  nyertes ajánlattevő – ha az  általa tett legmagasabb 
összegű érvényes vételi ajánlat összege magasabb mint a  kikiáltási ár – szerződéskötésre csak abban az  esetben 
jogosult, ha az  eredményhirdetést követően az  MNV Zrt. által megküldött felhívásban meghatározott határidőn 
belül az  általa befizetett ajánlati biztosíték összegét kiegészíti a  legmagasabb összegű érvényes vételi ajánlat 
összegéből az  árverés során az  árverési biztosíték összegének megállapítására alkalmazott arányszám 
figyelembevételével kiszámított, annak ezer forintra felfelé kerekített összegére, feltéve, hogy a  befizetendő 
különbözet összege eléri a százezer forintot.”

 (2) A Vhr. 47/E. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  eredményes árverés lezárását követően az  árverési biztosítékot – a  47.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
esetek kivételével – a szerződést kötő árverező esetében a vételárba be kell számítani, a további árverezőknek pedig 
az ajánlati kötöttség lejártától számított tizenöt napon belül vissza kell fizetni.”

10. § (1) A Vhr. 47/M. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az árverésre kerülő vagyontárgy árverési vevője a  lezárt licitnapló szerint a  legmagasabb vételi ajánlatot tevő 
árverező, ha pedig képviselőként árverezett, az a személy, akinek a képviseletében ajánlatot tett. Ha a legmagasabb 
vételi ajánlatot tevő árverező a 47/E. § (3a) bekezdése szerint árverési biztosíték kiegészítésére irányuló felhívásnak 
nem tesz eleget, a  szerződéskötési kötelezettségét bármely okból nem teljesíti, vagy a  szerződés megkötését 
követően a vételár teljes összegét nem fizeti meg, és ezáltal az értékesítés meghiúsul, akkor az MNV Zrt. jogosult 
a licitnapló szerinti második legmagasabb vételi ajánlatot tevő árverezővel – vagy a második legmagasabb ajánlatot 
tevő árverező részére történő értékesítés meghiúsulása esetén a  harmadik legmagasabb vételi ajánlatot tevő 
árverezővel – megkötni az adásvételi szerződést.
(2) Az  MNV Zrt. az  árverés befejezését követően felhívja az  árverési vevőt, hogy a  szerződéskötés érdekében 
a megadott időpontban és helyszínen jelenjen meg, valamint a vételárnak az árverési biztosítékon vagy a 47/E. § 
(3a)  bekezdése szerint kiegészített árverési biztosítékon felüli részét az  MNV Zrt.-nek az  árverési hirdetményben 
foglaltak szerint teljesítse.”

 (2) A Vhr. 47/M. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  47/E.  § (3a)  bekezdése szerint az  árverési biztosíték összegének kiegészítését, a  szerződéskötést vagy 
a vételárfizetést elmulasztó árverező a megismételt árverésekben nem vehet részt.”



12646 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 244. szám 

11. §  A Vhr. 54. §-a a következő (18)–(21) bekezdéssel egészül ki:
„(18) Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet és egyes vagyongazdálkodást 
érintő kormányrendeletek módosításáról szóló 827/2021. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 2/S.  § 
(1) bekezdése alapján az MVH első alkalommal 2022. július hónapjában tesz közzé vagyonelemeket.
(19) Az  átadásra kerülő vagyonelemek birtokátruházására a  Vtv. 69/E.  §-a szerinti esetben – a  felépítmény 
nélküli ingatlanok kivételével – 2022. március 31. napjáig, az  MVH és az  MNV Zrt. által közösen egyeztetett 
ütemezés alapján kerül sor. A  felépítmény nélküli ingatlanokat a  2/Y.  § szerinti megállapodásban rögzített 
módon és ütemezés szerint kell átadni az MVH részére. A kárveszély a birtokátruházás napján száll át. Az átadásra 
kerülő vagyonelemekkel kapcsolatban felmerülő költségek és kötelezettségek – a  (21)  bekezdés szerinti 
hagyatéki kiadások kivételével – a  birtokátruházás napjáig az  MNV Zrt.-t, a  birtokátruházás napjától kezdődően 
az  MVH-t  terhelik. Az  átadásra kerülő vagyonelemekhez kapcsolódó bevételek 2021. december 31. napjáig 
az MNV Zrt.-t, 2022. január 1. napjától az MVH-t illetik meg.
(20) A Vtv. 69/E. § (3) bekezdése alapján az államháztartási szabályok szerint a rábízott vagyonról vezetett számviteli 
nyilvántartásainak rendezése céljából az  átadó legkésőbb 2022. június 30. napjáig átadja az  átvevő részére 
a kivezetésre szánt állami vagyonnak minősített vagyonelemeket. A kivezetésre szánt állami vagyonnak minősített 
– követelésnek és kötelezettségnek nem minősülő – vagyonelemek – az  államháztartási szabályok alapján 
a  rábízott vagyonról vezetett – nyilvántartásának rendezésére vonatkozóan a  2/W.  § (2) és (3)  bekezdése, míg 
a kivezetésre szánt állami vagyonhoz kapcsolódó követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 
nyilvántartásának rendezése tekintetében 2/W. § (5) és (6) bekezdése szerint kell eljárni.
(21) A kivezetésre szánt állami vagyonhoz kapcsolódó hagyatéki kiadások 2022. január 1. napjától az MVH-t terhelik, 
a hagyatéki bevételek 2022. január 1. napjától az MVH-t illetik meg.”

12. §  A Vhr.
a) 1.  § (2)  bekezdésében az „a Polgári Törvénykönyv” szövegrész helyébe az „a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)” szöveg,
b) 1. § (7) bekezdés g) pontjában a „piaci érték” szövegrész helyébe a „forgalmi érték” szöveg,
c) 2. § (1) bekezdésében a „hozzáárulását” szövegrész helyébe a „hozzájárulását” szöveg,
d) 2.  § (1a)  bekezdés a)  pontjában az „elővásárlási jog gyakorlásának” szövegrész helyébe az „elővásárlási jog 

vagy vételi jog gyakorlásának” szöveg,
e) 47/C. (2) bekezdés a) és b) pontjában az „egy évig” szövegrész helyébe a „két évig” szöveg,
f ) 47/C. (2) bekezdés c) és d) pontjában a „két évig” szövegrész helyébe a „három évig” szöveg
lép.

13. §  Hatályát veszti a Vhr. 47/E. § (5) bekezdése.

2. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló  
262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosítása

14. §  A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) 
Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A pályázatok elbírálásáról a bizottság javaslatának mérlegelésével – az Nfatv. 8. § (1) bekezdés d) és h) pontjában 
meghatározott esetet kivéve – az NFK elnöke dönt. Az Nfatv. 8. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben 
a pályázatok elbírálásáról a bizottság javaslatának mérlegelésével a Tanács, az Nfatv. 8. § (1) bekezdés h) pontjában 
meghatározott esetben a  Tanács a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársasággal 
(a továbbiakban: MNV Zrt.) vagy – az  állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 42/A.  § (1)  bekezdése szerinti 
kivezetésre szánt állami vagyon vonatkozásában – a  Maradványvagyon-hasznosító Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal (a továbbiakban: MVH) közösen dönt.”

15. §  A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) 
Korm. rendelet 50/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Nemzeti Földalap vagyon-nyilvántartásának naprakész vezetése érdekében a kormányhivatal és annak járási 
(fővárosi kerületi) hivatala, a  földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal, 
a Magyar Államkincstár, az MNV Zrt., az MVH, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 
valamint az Országos Kórházi Főigazgatóság együttműködik az NFK-val.”
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3. A Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti közös tulajdonosi joggyakorlás alatt álló ingatlanokról 
szóló 220/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

16. §  A Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti közös tulajdonosi joggyakorlás alatt álló ingatlanokról szóló 
220/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.  § Az  ingatlanok felett az  államot megillető tulajdonosi jogokat a  Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: 
NFK) és a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) 
vagy – az  állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vagyontv.) 42/A.  § (1)  bekezdése 
szerinti kivezetésre szánt állami vagyon vonatkozásában – a  Maradványvagyon-hasznosító Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: MVH) közösen, illetve azon egészségügyi intézményekhez tartozó ingatlanok 
felett, amelyek a  települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az  átvételhez 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény alapján az  Országos Kórházi 
Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) tulajdonosi joggyakorlása alatt állnak, az NFK és a OKFŐ közösen, az Nfatv. 
és a Vagyontv., az államháztartásról szóló törvény és a nemzeti vagyonról szóló törvény, valamint a végrehajtásukra 
kiadott jogszabályok szerint gyakorolják (közös tulajdonosi joggyakorlás).”

17. §  A Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti közös tulajdonosi joggyakorlás alatt álló ingatlanokról szóló 
220/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  ingatlan tulajdonjogának átruházása esetén a  szerződést az  állam nevében az  NFK és az  MNV Zrt. vagy 
az  NFK és az  MVH köti meg az  általuk előzetesen egyeztetett – egy vagy több okiratba foglalt – szerződéses 
feltételekkel. Az  NFK és az  MNV Zrt. vagy az  NFK és az  MVH részéről ügyvédi közreműködés esetén közösen 
megbízott ellenjegyző jogi képviselő is eljárhat.”

18. §  A Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti közös tulajdonosi joggyakorlás alatt álló ingatlanokról szóló 
220/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  ingatlan egyéb hasznosítása esetén az  állam nevében a  szerződést – a  (3)  bekezdésben meghatározott 
esetet kivéve – az NFK és az MNV Zrt. vagy az NFK és az MVH köti meg az általuk előzetesen egyeztetett szerződéses 
feltételekkel.”

19. §  A Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti közös tulajdonosi joggyakorlás alatt álló ingatlanokról szóló 
220/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az  ellenőrzési jogosultság jogalapját vagy az  adatszolgáltatási kötelezettség fennállását a  megkeresett, 
tulajdonosi jogok közös gyakorlására jogosult szervezet vitatja, akkor az  ellenőrzésre jogosult személy vagy 
szerv az  NFK esetében az  agrárpolitikáért felelős miniszter, az  MNV Zrt. és az  MVH esetében az  állami vagyon 
felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyását kérheti az ellenőrzés végrehajtásához.”

20. §  A Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti közös tulajdonosi joggyakorlás alatt álló ingatlanokról szóló 
220/2011. (X. 20.) Korm. rendelet
a) 3.  § (1), (2), (5) és (6)  bekezdésében, 4.  § (1)  bekezdésében, 5.  § (1), (2) és (8)  bekezdésében, 6.  § 

(1)  bekezdésében, 7.  § (1)  bekezdésében és 11.  § (2)  bekezdésében az „az NFK és az  MNV Zrt.” szövegrész 
helyébe az „az NFK és az MNV Zrt. vagy az NFK és az MVH” szöveg,

b) 3. § (3) bekezdés b) pontjában, 4. § (4) bekezdésében és 5. § (5) bekezdésében az „az MNV Zrt.” szövegrész 
helyébe az „az MNV Zrt. vagy az MVH” szöveg,

c) 3.  § (6)  bekezdésében, 4.  § (2) és (3)  bekezdésében, 5.  § (4)  bekezdésében, 7.  § (2) és (3)  bekezdésében, 
8.  § (1)  és (2)  bekezdésében, 10.  § (1)  bekezdésében és 11.  § (1)  bekezdésében az „Az NFK és az  MNV Zrt.” 
szövegrész helyébe az „Az NFK és az MNV Zrt. vagy az NFK és az MVH” szöveg,

d) 5. § (7) bekezdésében és 9. § (1) bekezdésében az „az NFK és az MNV Zrt.” szövegrészek helyébe az „az NFK és 
az MNV Zrt. vagy az NFK és az MVH” szöveg,

e) 7.  § (1)  bekezdésében az „az MNV Zrt. az  állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter útján” szövegrész 
helyébe az „az MNV Zrt. vagy az MVH az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter útján” szöveg,

f ) 9.  § (1) és (2)  bekezdésében és 10.  § (2)  bekezdésében az „az NFK vagy az  MNV Zrt.” szövegrész helyébe 
az „az NFK vagy az MNV Zrt. vagy – a Vagyontv. 42/A. § (1) bekezdése szerinti kivezetésre szánt állami vagyon 
vonatkozásában – az NFK vagy az MVH” szöveg,
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g) 12.  § (1)  bekezdésében az „Az NFK vagy az  MNV Zrt.” szövegrész helyébe az „Az NFK, az  MNV Zrt. vagy 
az MVH” szöveg,

h) 12/A.  § (1)  bekezdésében és (2)  bekezdés a)  pontjában az  „a GYEMSZI-t” szövegrész helyébe 
az „az OKFŐ-t” szöveg,

i) 12/A. § (4) bekezdésében az „a GYEMSZI” szövegrész helyébe az „az OKFŐ” szöveg
lép.

21. §  Hatályát veszti a Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti közös tulajdonosi joggyakorlás alatt álló ingatlanokról 
szóló 220/2011. (X. 20.) Korm. rendelet
a) 7. § (2) bekezdésében az „a,” szövegrész,
b) 11. § (1) bekezdésében az „az NFK és az MNV Zrt.” szövegrész.

4. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
módosítása

22. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1/D.  § (1)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A központi költségvetés XLIII. fejezetébe sorolt,
a) a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) tulajdonosi 
joggyakorlása alá tartozó állami vagyonnal kapcsolatos költségvetési bevételek és költségvetési kiadások 
elszámolására szolgáló központi kezelésű előirányzatok kezelő szerve az MNV Zrt.,
b) a  Kormánynak a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
(a  továbbiakban: Ktfr.) szerinti tagja tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami vagyonnal kapcsolatos 
költségvetési bevételek és költségvetési kiadások elszámolására szolgáló központi kezelésű előirányzatok kezelő 
szerve – a kötelezettségvállalás és a teljesítésigazolás kivételével – a Ktfr. 150. §-a alapján az MNV Zrt.,
c) az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1a) bekezdése szerinti tulajdonosi joggyakorlás alá tartozó 
állami vagyonnal kapcsolatos költségvetési bevételek és költségvetési kiadások elszámolására szolgáló központi 
kezelésű előirányzatok kezelő szerve az  58.  § szerinti érvényesítés és az  59.  § szerinti utalványozás tekintetében 
az MNV Zrt., minden további kezelőszervi feladat tekintetében a Maradványvagyon-hasznosító Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: MVH),
d) az  a), b) és c)  pontba nem tartozó tulajdonosi joggyakorlókhoz tartozó állami vagyonnal kapcsolatos 
költségvetési bevételek és költségvetési kiadások elszámolására szolgáló központi kezelésű előirányzatok kezelő 
szerve az érintett tulajdonosi joggyakorló.”

23. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 55.  § (2)  bekezdés 
b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kötelezettséget vállaló szervnél a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére)
„b) a központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap, társadalombiztosítás 
pénzügyi alapja kezelő szerve esetén
ba) a  9.  § (1), (6), (7) vagy (8)  bekezdése szerinti szervezeti egység vezetője vagy az  általa írásban kijelölt, 
a kötelezettséget vállaló szerv alkalmazásában álló személy,
bb) az 1/D. § (1) bekezdés b) pontja szerinti központi kezelésű előirányzat esetén a fejezetet irányító szerv vezetője 
által írásban kijelölt, a kezelő szerv alkalmazásában álló személy,
bc) az 1/D. § (1) bekezdés c) pontja szerinti központi kezelésű előirányzat esetén a fejezetet irányító szerv vezetője 
által írásban kijelölt, az MVH alkalmazásában álló személy,”
(írásban jogosult.)

24. § (1) Az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 58.  § (4)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az érvényesítésre jogosult személyekre, azok kijelölésére – az  (5) bekezdésben és az  (5a) bekezdésben foglalt 
kiegészítéssel – az  55.  § (2)  bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni. Az  érvényesítési feladatokat ellátó 
személynek az 55. § (3) bekezdése szerinti végzettséggel kell rendelkeznie.”
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 (2) Az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 58.  §-a a  következő 
(5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az 1/D. § (1) bekezdés c) pontja szerinti központi kezelésű előirányzat esetén az érvényesítő a fejezetet irányító 
szerv vezetője által írásban kijelölt, az MNV Zrt. alkalmazásában álló személy.”

25. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 59.  § (1a)  bekezdés 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Az  1/D.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti központi kezelésű előirányzat esetén utalványozásra a  fejezetet 
irányító szerv vezetője által írásban kijelölt, a kezelő szerv az 1/D. § (1) bekezdés c) pontja szerinti központi kezelésű 
előirányzat esetén utalványozásra az MNV Zrt. alkalmazásában álló személy jogosult.”

26. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 163.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„163. § (1) Az Áht. 100. § (1) bekezdése szerinti, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai javára elszámolandó vagyon 
elfogadásáról a  követelést érvényesítő állami adóhatóság vagy a  társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kezelő 
szerve az MVH egyetértése esetén jogosult dönteni. Ha a követelést az állami adóhatóság érvényesíti, a megszerzett 
vagyon társadalombiztosítás pénzügyi alapjai közötti megosztásáról értesíti a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 
kezelő szerveit.
(2) Az állami adóhatóság az általa érvényesített követelések alapján megszerzett vagyon Áht. 100. § (2) bekezdése 
szerinti, az  MVH részére történő átadásakor a  vagyon nyilvántartásba vételéhez szükséges bizonylatokat 
a  társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kezelő szervei rendelkezésére bocsátja. A  társadalombiztosítás pénzügyi 
alapjai kezelő szervei ennek alapján a vagyont nyilvántartásba veszik, és gondoskodnak az MVH adatszolgáltatása 
alapján a változások átvezetéséről.
(3) Az  Áht. 100.  § (2)  bekezdése szerinti megállapodás megkötése során a  vagyon átadójának abban az  esetben 
is a  társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kezelő szervei minősülnek, ha a  vagyontárgyak elfogadásáról 
az (1) bekezdés alapján az állami adóhatóság döntött.
(4) Az  MVH az  átvett vagyonról analitikus nyilvántartást vezet, továbbá azt évenként értékeli és ennek 
eredményeképp az  értékvesztési, értéknövekedési adatokat megküldi a  társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 
kezelő szervének.”

27. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6.  melléklete 
az 1. melléklet szerint módosul.

5. Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

28. § (1) Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv egyedi megállapodásban meghatározott térítés ellenében 
az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényben foglalt keretek között:
a) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.),
b) a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár),
c) a Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK),
d) a Maradványvagyon-hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MVH)
megkeresésére az  ingatlan-nyilvántartási adatbázisból adatleválogatást végezhet, amelynek eredményét 
elektronikus dokumentumként adja át a megkeresőnek.”

 (2) Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 15. § (5) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(5) Az MNV Zrt. és az MVH részére történő, az (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás az alábbi adatokra 
nem terjed ki:
a) a lakásszövetkezeti tagot megillető állandó használati jog,
b) a tulajdoni lap III. részén bejegyzett jogosult kiskorúságának ténye, gondnokság alá helyezésének ténye,
c) a  külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepének, kereskedelmi képviseletének cégnyilvántartásból történő 
törlésének ténye.”
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6. Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

29. §  Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 8.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) Az  E. Alap javára elszámolandó, a  kötelezett által nem teljesített befizetéseken alapuló követelések fejében 
gazdasági társaságban való érdekeltséget megtestesítő részvény vagy üzletrész, ingatlan, egyéb vagyon 
értékesítését és az értékesítésig történő hasznosítást – a működést közvetlenül szolgáló vagyonelemek kivételével – 
megállapodás alapján kizárólag a Maradványvagyon-hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság végezheti.”

7. A filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg 
mértékéről szóló 439/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet módosítása

30. §  A filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről szóló 
439/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 1. §-ában a „2021.” szövegrész helyébe a „2022.” szöveg lép.

8. Az állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről, valamint az állami  
vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló  
469/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

31. §  Az állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről, valamint az  állami vagyonnal való 
gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 469/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 1.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E  rendelet hatálya a  részben vagy egészben központi költségvetési forrásból – ideértve az  európai uniós 
forrásokat is –, a  Kormány vagy a  miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi költségvetési szerv 
vagy – az  állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 42/A.  § (1)  bekezdése szerinti kivezetésre szánt állami 
vagyon körébe tartozó gazdasági társaság kivételével – az  állam többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság 
által megvalósított építésiengedély-köteles, valamint a bruttó 20 millió forintos bekerülési értéket meghaladó nem 
építésiengedély-köteles építési beruházásokra (a továbbiakban együtt: Beruházás) terjed ki.”

9. A központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő 
beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő 
beszerzések központosított rendszeréről szóló 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

32. §  A központi beszerző szerv kijelöléséről, a  védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének 
meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről szóló 
329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések engedélyezése és végrehajtása során e  rendelet előírásai 
szerint jár el:)
„d) – a  Magyar Nemzeti Bank, valamint a  Magyar Nemzeti Banknak a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V.  törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2.  §-a szerinti többségi befolyása alatt álló vagy az  állami vagyonról szóló 
2007.  évi CVI. törvény 42/A.  § (1)  bekezdése szerinti kivezetésre szánt állami vagyon körébe tartozó gazdasági 
társaság kivételével – azon gazdasági társaság, amely felett az állam a Ptk. 8:2. §-a szerinti többségi befolyással vagy 
közvetett befolyással rendelkezik,”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 244. szám 12651

10. A Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről 
szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

33. §  A Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a  kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 
162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kommunikációs beszerzés, a szervezetfejlesztési beszerzés és a szponzoráció megvalósítása során e rendelet előírásai 
szerint köteles eljárni)
„c) – a Magyar Nemzeti Bank, illetve a Magyar Nemzeti Banknak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(a továbbiakban: Ptk.) 8:2.  §-a szerinti többségi befolyása alatt álló vagy az  állami vagyonról szóló 2007.  évi 
CVI.  törvény 42/A.  § (1)  bekezdése szerinti kivezetésre szánt állami vagyon körébe tartozó gazdasági társaság 
kivételével – azon gazdasági társaság, amelyben az állam a Ptk. 8:2. §-a szerinti többségi befolyást gyakorol,”

11. Záró rendelkezések

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

35. §  Hatályát veszti a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytatók nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási 
kötelezettségéről, valamint a  dohánytermékek árbejelentésének és árközzétételének részletes szabályairól szóló 
406/2016. (XII. 10.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 827/2021. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6.  melléklet 9. sora 
helyébe a következő rendelkezés lép:

(A  B  C  D E

1 Kötelezően közzéteendő közérdekű adat megnevezése Közzétételre kötelezett Közzététel helye Frissítés Megőrzés)

9.

 A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 
kezelői részéről az MVH-nak átadott, 
járulékfizetés fejében átvett portfólió 
elemek vonatkozásában: a portfólió 
megnevezése, székhely, névérték, 
tulajdonosi részarány; az ingatlan vagyon 
vonatkozásában a vagyonleltár adatai: 
megnevezés, nagyság, funkció, állami 
tulajdoni hányad, Kincstár és NEAK 
tulajdoni hányad, könyv szerinti nettó 
érték

MVH MVH honlap
Évente  

január 31-éig.

Az előző 
állapot nem 

törölhető. 
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A Kormány 828/2021. (XII. 28.) Korm. rendelete
a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló  
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.)  
Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés d) pontjában
a) a „38/G.  § (1)  bekezdésében, 40.  § (1)–(3)  bekezdésében” szövegrész helyébe a „38/G.  § (1)  bekezdésében, 

38/H. § (3) bekezdésében, 40. § (1)–(3) bekezdésében” szöveg,
b) a „63/A.  §-ában, 71.  § (4), (5), (9) és (10)  bekezdésében” szövegrész helyébe a „63/A.  §-ában, 63/B.  § 

(1) bekezdésében, 71. § (4), (5), (9) és (10) bekezdésében” szöveg 
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 829/2021. (XII. 28.) Korm. rendelete
a BSL3 és BSL4 minősítésű Nemzeti Biztonsági Laboratórium komplexum megvalósításával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és 
a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról

A Kormány
a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a), b) és c) pontjában, valamint 12. § (5) bekezdés a), b) és f ) pontjában,
a 9.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 62.  § (1)  bekezdés 
12. pontjában,
a 10. § tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában,
a 11. § tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 12. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 
27. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az  ingatlan-nyilvántartás szerint 
a  Budapest IX. kerület, belterület 38293/33 helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló BSL3 és BSL4 minősítésű 
Nemzeti Biztonsági Laboratórium Komplexum kialakítását célzó beruházással (a  továbbiakban: Beruházás) 
összefüggő, az 1. mellékletben foglalt táblázat „A” oszlopában meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) A Kormány kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánítja a Beruházást. A kiemelten közérdekű Beruházás helyszíne 
az (1) bekezdésben meghatározott ingatlan területe.

 (3) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek
a) a Beruházás előkészítéséhez, megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához 

szükségesek,
b) a Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, az  (1)  bekezdés szerinti létesítmény megközelítését, működését 

segítő – közterület- és zöldfelület-rendezési, útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési, valamint azokkal 
közvetlenül összefüggő – munkákkal kapcsolatosak.
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2. §  A Kormány az  1.  mellékletben foglalt táblázat „A” oszlopában meghatározott közigazgatási hatósági ügyek 
intézésére az 1. mellékletben foglalt táblázat „B” oszlopában felsorolt hatóságokat jelöli ki.

3. §  A Beruházással összefüggésben
a) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye,
b) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
c) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni.

4. § (1) A Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben az ügyintézési határidő – az előzetes vizsgálati eljárás, 
a környezeti hatásvizsgálati eljárás, valamint a természetvédelmi eljárások kivételével, illetve ha jogszabály rövidebb 
határidőt nem állapít meg – húsz nap.

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

5. § (1) A Beruházással érintett ingatlanon az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy
a) a hatályos településrendezési terv és az  országos településrendezési és építési követelményekről szóló 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni, és

b) ha a  hatályos településrendezési terv vagy az  OTÉK a  (2)  bekezdéssel ellentétes vagy azzal össze nem 
egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK előírásait nem lehet alkalmazni.

 (2) A Beruházással érintett ingatlanon
a) az építési határvonalak a telekhatárhoz igazodnak, ezen belül a Beruházás elemei elhelyezhetőek,
b) a Beruházás keretében megvalósuló építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű 

használatához az  elhelyezendő személygépkocsi számának megállapításakor az  OTÉK 4. számú melléklete 
szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 55%-nak elhelyezését kell biztosítani,

c) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 25%.

6. § (1) A Beruházás esetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (2) bekezdése 
szerinti, a  fás szárú növények védelmére vonatkozó önkormányzati előírások helyett a  fás szárú növények 
védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 6–8.  §-át kell alkalmazni, azzal, hogy ha a  fás szárú növény 
pótlása az  ingatlan adottsága miatt nem vagy csak részben teljesíthető, a  pótlást a  kijelölt, a  kivágással érintett 
ingatlanok vagyonkezelője vagyonkezelésében álló, Budapest ugyanazon kerületében elhelyezkedő közterületi 
ingatlanon kell teljesíteni.

 (2) Az 5. § (2) bekezdés c) pontjában, illetve az (1) bekezdésben foglaltakat a teljes Beruházásra kell igazolni.
 (3) Az  (1)  bekezdésben foglaltakat a  fás szárú növény pótlása esetében a  teljes Beruházás használatbavételétől 

számított egy éven belül, cserje esetében három éven belül kell biztosítani.

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

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

9. §  Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 3/B. § (1a) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés szerinti nemzetbiztonsági célú építmény, építményrész, épületegyüttes]
„f ) a BSL3 és BSL4 minősítésű Nemzeti Biztonsági Laboratórium komplexum építményei.”

10. §  Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) 
Korm. rendelet a következő 1/C. §-sal egészül ki:
„1/C.  § A  Kormány a  BSL3 és BSL4 minősítésű Nemzeti Biztonsági Laboratórium komplexum megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
és a  beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról szóló 829/2021. (XII. 28.) Korm.  rendelet 
(a  továbbiakban: R.) 1.  § (1)  bekezdése szerinti beruházás esetében az  R. 1.  mellékletében foglalt táblázat 
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7–17.  sorában meghatározott közigazgatási hatósági eljárásban munkavédelmi, tűzvédelmi, közegészségügyi-
járványügyi és sugárvédelmi szakkérdések vizsgálatára szakhatóságként a honvédelemért felelős minisztert jelöli ki.”

11. §  Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet] 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 3., 8., 9., 12., 13., 14., 19., 20., 22., 23., 24–50., 52., 53–55., 58., 59., 60. és 61. sora 
szerinti beruházás esetében településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni.”

12. §  Hatályát veszti a 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet
a) 7/M. §-a és
b) 2. mellékletében foglalt táblázat 21. sora.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 829/2021. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított 
közigazgatási hatósági ügyek és a kiemelt ügyekben kijelölt hatóságok

A B

1 Hatósági eljárásfajta Kijelölt hatóság

2
építésügyi hatósági engedélyezési és 
tudomásulvételi eljárások

honvédelmi miniszter

3 építésfelügyeleti eljárások honvédelmi miniszter

4 tűzvédelmi hatósági eljárások honvédelmi miniszter

5 közegészségügyi-járványügyi hatósági eljárások honvédelmi miniszter

6 sugárbiztonsági hatósági eljárások honvédelmi miniszter

7 útügyi hatósági eljárások
Budapest Főváros Kormányhivatala mint útügyi 
hatóság

8
felvonók, mozgólépcsők, emelők, gépi működtetési 
közlekedési berendezések engedélyezésére 
irányuló hatósági eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala mint műszaki 
biztonsági hatóság

9
a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó 
sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi 
hatósági engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala mint műszaki 
biztonsági hatóság

10
mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági 
engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala mint műszaki 
biztonsági hatóság

11

építményeken kívüli és belüli felvonó, 
mozgólépcső, emelő, gépi működtetési közlekedési 
berendezés engedélyezésére irányuló hatósági 
eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala mint műszaki 
biztonsági hatóság

12
a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó 
sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi 
hatósági engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala mint műszaki 
biztonsági hatóság

13 állategészségügyi eljárások
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal központi 
szerve
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14
természetvédelmi és környezetvédelmi hatósági 
eljárások

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
mint környezetvédelmi, természetvédelmi és 
hulladékgazdálkodási hatóság

15
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési 
eljárások

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság mint vízügyi és vízvédelmi hatóság

16
az 1–15. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott 
hatósági döntések módosítására irányuló hatósági 
eljárások

az 1–15. pontban kijelölt hatóság
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének 22/2021. (XII. 28.) SZTFH rendelete
a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási 
kötelezettségről, valamint a dohánygyártmányok árbejelentésének és árközzétételének részletes 
szabályairól

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 26. § 
f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 
13. § l) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) Ez a rendelet
a) a  fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a  dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi 

CXXXIV. törvényben (a  továbbiakban: Fdvtv.) meghatározott dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységre, 
illetve a dohányboltban forgalmazott termékekre,

b) az Fdvtv. 15/F. §-a szerint szolgáltatott adatokra és azok felhasználására, továbbá
c) a  jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a  továbbiakban: Jöt.) szerinti dohánygyártmányok 

árbejelentésére és árközzétételére
terjed ki.

 (2) E rendelet alkalmazásában
a) árbejelentés: az  árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánygyártmány kiskereskedelmi eladási árának 

az Fdvtv. 3. § (1) bekezdés 10. pontja szerinti dohánytermék-nagykereskedő (a továbbiakban: dohánytermék-
nagykereskedő) részéről történő bejelentése a  Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 
(a továbbiakban: Hatóság) részére, annak a Hatóság hivatalos honlapján történő közzététele céljából;

b) árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánygyártmány: zárjeggyel ellátott vagy zárjegy nélküli 
dohánygyártmány;

c) árközzétételi kötelezettséggel nem érintett termékek: azon érintett termékek, amelyek nem minősülnek 
árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánygyártmánynak;

d) dohánygyártmány: a Jöt.-ben ekként meghatározott termék;
e) érintett termékek: az 1. mellékletben felsorolt termékek;
f ) hatósági azonosító: egyszer egykarakteres betűből és hat számból (A000000) álló azonosítószám.

2. A nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettség

2. § (1) Az  Fdvtv. 3.  § (1)  bekezdés 4.  pontja szerinti dohánytermék-kiskereskedő, az  Fdvtv. 10.  § (1)  bekezdés b)  pontja 
szerint külön feljogosított személy, valamint az  Fdvtv. 11.  § (3)  bekezdésében meghatározott mozgóbolt 
üzemeltetője (a  továbbiakban együtt: adatszolgáltatásra kötelezett személy) az  érintett termék készletéről, 
illetve annak forgalmáról az  Fdvtv. 15/F.  §-ában meghatározott nyilvántartás-vezetési, illetve adatszolgáltatási 
kötelezettségét az e rendeletben meghatározottak szerint teljesíti.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettséget az érintett termékek, továbbá a 2. mellékletben meghatározott 
adatok vonatkozásában kell teljesíteni.

 (3) Az  (1)  bekezdésben előírt adatszolgáltatási kötelezettségnek minősített készletnyilvántartási és adatszolgáltatási 
rendszer útján, naponta kell a Hatóság felé elektronikus úton eleget tenni.
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 (4) Az  (1)  bekezdésben meghatározott kötelezettségnek dohánytermék-értékesítési helyenként kell eleget tenni 
akkor is, ha adatszolgáltatásra kötelezett személy több koncessziós jogosultság alapján több dohányboltban vagy 
elkülönített helyen folytatja a tevékenységét.

 (5) Az  adatszolgáltatásra kötelezett személy (1)  bekezdésben meghatározott kötelezettsége teljesítésére a  Hatóság 
készletnyilvántartó minősítési rendszert működtet. A minősítési rendszer által alkalmasnak talált és igénybe vehető 
informatikai rendszerek listáját (a  továbbiakban: minősített készletnyilvántartási és adatszolgáltatási rendszer) 
a Hatóság a honlapján folyamatosan közzéteszi.

 (6) Mentesül az adatszolgáltatási kötelezettség alól a  tevékenység szüneteltetésének időtartamára az az (1) bekezdés 
szerint adatszolgáltatásra kötelezett személy, aki az  e  rendelet hatálya alá eső tevékenységét a  Hatóság 
engedélyével szünetelteti.

3. §  A Hatóság az  adatszolgáltatási kötelezettség teljesíthetősége érdekében a  dohánytermék-értékesítési helyhez 
– dohánybolthoz, elkülönített helyhez – a  minősített készletnyilvántartási és adatszolgáltatási rendszer 
kommunikációjának biztosítása érdekében egyedi azonosítót rendel. Az  egyedi azonosítóról a  Hatóság 
az  adatszolgáltatásra kötelezett személyt értesíti. Az  adatszolgáltatásra köteles személynek az  adatszolgáltatási 
kötelezettség teljesítésekor az egyedi azonosítóját fel kell tüntetnie.

3. A regisztrációs kötelezettség

4. § (1) Az  érintett termékekre vonatkozó nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettség egységes teljesítése 
érdekében a  dohánytermék-nagykereskedő vagy az  érintett terméket Magyarországon először forgalomba 
hozó (a  továbbiakban együtt: termékregisztrátor) az  érintett termék valamennyi fajtáját a  Hatóságnál 
az adatszolgáltatásra kötelezett személy részére történő első értékesítést megelőzően legalább 10 nappal bejelenti 
(a továbbiakban: regisztráció).

 (2) A regisztrációt a 3. melléklet szerinti tartalommal kell teljesíteni.
 (3) A  Hatóság a  hiánytalan regisztrációt tudomásul veszi. A  Hatóság az  árközzétételi kötelezettséggel nem érintett 

termékek adatait az  Fdvtv. 3.  § (1)  bekezdés 11.  pontja szerinti dohány-kiskereskedelmi ellátó (a  továbbiakban: 
dohány-kiskereskedelmi ellátó) és az  adatszolgáltatásra kötelezett személyek részére a  regisztráció 
tudomásulvételét követő napon hozzáférhetővé teszi. A  Hatóság az  árközzétételi kötelezettséggel érintett 
dohánygyártmányok adatait a dohány-kiskereskedelmi ellátó részére a regisztráció tudomásulvételét követő napon, 
az adatszolgáltatásra kötelezett személyek részére az 5. § szerinti árbejelentéssel együtt teszi hozzáférhetővé.

 (4) Az  adatszolgáltatásra kötelezett személy az  általa forgalmazott termékekről az  e  rendelet szerinti nyilvántartás-
vezetési, illetve adatszolgáltatási kötelezettségének a  Hatóság által kibocsátott hatósági azonosító feltüntetésével 
köteles eleget tenni.

 (5) A  regisztrált érintett termék bármely jellemzőjének megváltozása esetén – kivéve a  (6)  bekezdés szerint 
a kiskereskedelmi eladási ár változását – az érintett termék regisztrációját módosítani kell.

 (6) Az árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánygyártmányok esetében a kiskereskedelmi eladási árat a 4. alcímben 
foglaltak szerint kell bejelenteni és közzétenni.

4. Árbejelentés és annak közzétételi kötelezettsége

5. § (1) Az  árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánygyártmányok esetében a  Hatóság által közzétett árak érvénybe 
lépésének napja – függetlenül attól, hogy az esetlegesen munkaszüneti nap – a termékregisztrátor döntése alapján 
hétfő vagy csütörtök.

 (2) Az  árbejelentést a  Hatóság részére a  4.  melléklet szerinti adattartalommal kell teljesíteni. Az  árbejelentés az  új 
kiskereskedelmi eladási ár érvénybe lépésének napját megelőző harmadik munkanapon délelőtt 10 óráig 
teljesíthető.

 (3) A Hatóság a hiánytalan árbejelentést tudomásul veszi, és az érintett termékek kiskereskedelmi eladási árát
a) az  állami adó- és vámhatóság, illetve a  dohány-kiskereskedelmi ellátó részére az  új ár érvénybe lépésének 

napját megelőző második munkanapon 12 órától,
b) az  adatszolgáltatásra kötelezett személyek részére az  új ár érvénybe lépésének napját megelőző 

munkanapon 0 órától
hozzáférhetővé teszi.
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6. § (1) A  Hatóság a  kiskereskedelmi eladási ár érvénybe lépésének napját megelőző munkanapon 12 órától honlapján 
közzéteszi a következő adatokat:
a) hatósági azonosító,
b) termék megnevezése,
c) EAN kód,
d) termékregisztrátor megnevezése,
e) terméktípus,
f ) márkanév vagy márkajelzés,
g) mennyiségi jellemzők:

ga) cigaretta, szivar, szivarka esetében a  kiskereskedelmi fogyasztási csomagolási egységben lévő 
termék darabszáma,

gb) finomra vágott és egyéb fogyasztási dohány esetében a  kiskereskedelmi fogyasztási csomagolási 
egységben lévő termék tömege,

gc) a csomagolási egységben lévő termék mennyiségi egysége (szál, darab, gramm, ml),
h) kiskereskedelmi eladási ár, és
i) kiskereskedelmi eladási ár érvénybe lépésének napja.

 (2) A  Hatóság az  (1)  bekezdés szerinti adatok közzététele során külön jeleníti meg kizárólag az  árváltozással érintett 
termékek listáját és az árközzétételi kötelezettséggel érintett valamennyi termék listáját.

 (3) A  Hatóság az  (1)  bekezdés szerint közzétett adatok vonatkozásában biztosítja a  korábban közzétett adatok 
megismerhetőségét is, azzal, hogy az  egyes árközzétételi kötelezettséggel érintett termékek már megváltozott 
kiskereskedelmi eladási árai esetében külön listában feltünteti az (1)  bekezdés szerinti adatokat és a  korábbi 
kiskereskedelmi eladási ár érvényességének kezdő és végső időpontját is.

5. Az adatok felhasználása

7. § (1) A  Hatóság az  Fdvtv. 15/F.  §-a szerinti adatszolgáltatás keretében beérkezett adatokat kezeli, feldolgozza, illetve 
azokból elemzést, összesítést készít.

 (2) Az adatkezelés és felhasználás keretében a Hatóság a hozzá beérkezett 5. melléklet szerinti adatokat
a) az állami adó- és vámhatóság részére heti rendszerességgel elektronikus úton továbbítja,
b) hatósági eljárásokban felhasználja.

 (3) A Hatóság a termékregisztrátornak a hozzá beérkezett adatokat és az azokból készült elemzéseket, kimutatásokat, 
illetve összesítéseket kérelemre átadhatja. A  Hatóság a  kérelmezőtől az  adatkezeléssel, összesítéssel és átadással 
összefüggő igazolt költségei megtérítését kérheti.

 (4) A  Hatóság a  hozzá beérkezett adatokból készült elemzéseket, kimutatásokat és összesítéseket, továbbá 
a  termékek regisztrációja során keletkező adatokat a  dohány-kiskereskedelmi ellátó részére továbbíthatja. 
A  Hatóság az  adatkezeléssel, összesítéssel és átadással összefüggő igazolt költségei megtérítését kérheti 
a dohány-kiskereskedelmi ellátótól.

6. Záró rendelkezések

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

9. §  A  rendelet a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Dr. Biró Marcell s. k.,
  elnök
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1. melléklet a 22/2021. (XII. 28.) SZTFH rendelethez

A nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett termékek köre

 1.  Érintett termék
1.1.  az Fdvtv. 1. § (1) bekezdése szerinti

a) dohánytermék
b) cigarettahüvely és cigarettapapír,
c) elektronikus cigaretta,
d) utántöltő flakon, patron,
e) nikotinmentes utántöltő flakon,
f ) dohányzást imitáló elektronikus eszköz,
g) dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék, valamint
h) az új dohánytermék-kategóriák kiegészítő terméke.

1.2.  a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, 
valamint az  egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.)  
Korm. rendeletben meghatározott füstszűrő.

2. melléklet a 22/2021. (XII. 28.) SZTFH rendelethez

A nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett adatok köre

 1.  Az adatszolgáltatásra kötelezett személyre vonatkozó adatok:
a) dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység végzésére jogosult gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó 

adószáma,
b) a  dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytató gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó 

koncessziós szerződésének vagy kijelölési okiratának száma.
 2.  Az árukészlettel kapcsolatos összesített adatok:

a) beszerzett érintett termékek (az érintett termékek hatósági azonosítója alapján történő bontásban),
b) értékesített érintett termékek (az érintett termékek hatósági azonosítója alapján történő bontásban),
c) érintett termékek egyéb készletmozgásai.

 3.  Az árukészlettel kapcsolatos specifikus adatok (a 2. pont szerinti adatszolgáltatás részletezéseként):
a) az érintett termék hatósági azonosítója,
b) az érintett termék megnevezése,
c) az érintett termék vonalkódja,
d) a beszerzett érintett termék bruttó – a dohánytermék-nagykereskedő felé megfizetendő – beszerzési ára,
e) a  beszerzett érintett termék bruttó – a  fogyasztó által az  adatszolgáltatásra kötelezett személynek 

megfizetendő – kiskereskedelmi eladási ára,
f ) az érintett termék állapota, mozgása,
g) mennyiség a legkisebb csomagolási egység alapján,
h) bizonylatazonosítók, bizonylati dátumok és összegek,
i) a termékkiszerelés információi.
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3. melléklet a 22/2021. (XII. 28.) SZTFH rendelethez

A nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett termékek regisztrációs lapjának 
tartalmi elemei

 1.  A bejelentő neve, címe, adószáma, jövedéki típusú engedélyének a száma.
 2.  A bejelentő minőségének megjelölése [a Jöt. 3. § (1) bekezdés 25. pontja szerinti importáló, a Jöt. 3. § (1) bekezdés 

9. pontja szerinti bejegyzett kereskedő, a Jöt. 3. § (1) bekezdés 16. pontja szerinti eseti bejegyzett kereskedő vagy 
a Jöt. 3. § (1) bekezdés 5. pontja szerinti adóraktár engedélyes].

 3.  A termék
a) típusa,
b) márkaneve/márkajelzése,
c) alfajtája (ha megkülönböztethető),
d) egyedi jellemző [ha megkülönböztethető; illetve elektronikus cigaretta esetén az  (EU) 2015/2186 bizottsági 

végrehajtási határozat 5. cikke szerinti Termékazonosító szám],
e) a termék megnevezése (amennyiben releváns, az ízesítés jelölése is),
f ) egyéb jellemző kódok [így különösen: EAN kód, a  Jöt. 3.  § (1)  bekezdés 32.  pontja szerinti KN-kód (ennek 

hiányában vámtarifaszám), OGYÉI igazolás száma, fogyasztóvédelmi hatósági engedélyszám, egyéb 
engedélyszám, gyártói cikkszám],

g) Jöt. szerinti besorolása,
h) kasszagyűjtő kódja,
i) ártípus,
j) érvénybe lépés napja,
k) érvényesség vége.

 4.  A  termék fogyasztói csomagolási egységének grafikai és (teljes) szövegterve képi megjelenítéssel együtt, 
elektronikus formában is.

 5.  A fogyasztói, a gyűjtő- és a szállítási csomagolás módja és azok egyéb átváltási mennyiségei.
 6.  Termékregisztrációs adatok, melyek megadása termékspecifikusan történik

a) mérete (mm):
aa) összes hosszúság,
ab) vágatszélesség,
ac) átmérő;

b) kémiai jellemzők:
ba) nikotintartalom (mg/termékegység, cigaretta esetén a  kibocsátás során, egyéb termékek esetén 

a termék összetevőiben mért nikotintartalom),
bb) kátránytartalom (mg/termékegység),
bc) szén-monoxid-tartalom (mg/termékegység);

c) mennyiségi jellemzők:
ca) a legkisebb csomagolási egység mértékegysége,
cb) a fogyasztói csomagolási egységen belüli töltési mennyiség,
cc) a csomagolási egységben lévő termék mennyiségi egysége (szál, darab, gramm, ml);

d) füstszűrő alkalmazása;
e) kapszula alkalmazása;
f ) mentol alkalmazása;
g) finomra vágott fogyasztási dohány esetében annak meghatározása, hogy egy szál cigaretta töltéséhez hány 

gramm dohányra van szükség.
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4. melléklet a 22/2021. (XII. 28.) SZTFH rendelethez

A Jöt. szerinti árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánygyártmány regisztrációs lapjának tartalma 
árváltozás esetén

 1.  A termékregisztrátor megnevezése.
 2.  A korábban regisztrált, az árváltozásban érintett termék azonosításához szükséges adatok:

a) hatósági azonosítója,
b) gyártói/forgalomba hozói rendszerben definiált egyedi azonosítója.

 3.  A dohánygyártmány kiskereskedelmi eladási árával kapcsolatos adatok:
a) kiskereskedelmi eladási ár érvénybe lépésének kezdő dátuma,
b) kiskereskedelmi eladási ár,
c) ártípus.

5. melléklet a 22/2021. (XII. 28.) SZTFH rendelethez

Az állami adó- és vámhatóság részére heti rendszerességgel továbbított adatok:

 1.  Adatszolgáltatásra kötelezett személy adatai:
a) a Hatóság nyilvántartásában szereplő egyedi dohánybolt azonosító,
b) adatszolgáltatásra kötelezett személy neve,
c) dohánytermék kiskereskedelmi engedély száma,
d) az értékesítési hely pontos címe.

 2.  A  Hatóság nyilvántartásában szereplő egyedi dohánybolt azonosítónként, adott időszakra és azon belül hatósági 
azonosítóra összesítve átadott, az érintett termék értékesítési adatai:
a) a Hatóság nyilvántartásában szereplő egyedi dohánybolt azonosító,
b) hatósági azonósító,
c) bizonylat dátuma,
d) árszint típusa,
e) árszint,
f ) értékesített mennyiség.
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 60/2021. (XII. 28.) EMMI rendelete
az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló  
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2)  bekezdés g)  pont ga)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. §  Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) 
ESzCsM rendelet 2. melléklet
a) „Laboratóriumi diagnosztika” megjelölésű részében a  „2022. január 1-től” szövegrészek helyébe 

a „2024. január 1-jétől” szöveg,
b) „Speciális terápia” megjelölésű részében a „Magyar Hiperbár és Búvárorvosi Társaság” szövegrészek helyébe 

a „Magyarországi Hiperbár- és Búvárorvosi Társaság – Egyesület” szöveg
lép.

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

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

Az emberi erőforrások minisztere 61/2021. (XII. 28.) EMMI rendelete
a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet 
módosításáról

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47.  § 
(2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet 
(a továbbiakban: R.) 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Hatályát veszti az R. 2. melléklet 3. pont 3.1.2. és 3.1.5. alpontja.

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

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a 61/2021. (XII. 28.) EMMI rendelethez

 1.  Az R. 2. melléklet 2. pont 2.1. alpontja a következő 2.1.6. és 2.1.7. ponttal egészül ki:
(Kiemelt minősítésű táncművészeti szervezet:
Önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött kiemelt táncművészeti szervezet:)
„2.1.6. „Kortárs Balettért” Alapítvány (Szeged)
2.1.7. Kortárs Táncért és Jelelő Színházért Alapítvány (Kápolnásnyék)”

 2.  Az R. 2. melléklet 3.2. alpont 3.2.5 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Kiemelt minősítésű zeneművészeti szervezet:
Önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött kiemelt zeneművészeti szervezet:)
„3.2.5. Szent Efrém Közhasznú Alapítvány (Debrecen)”

 3.  Az R. 2. melléklet 3.2. alpontja a következő 3.2.6. és 3.2.7. ponttal egészül ki:
(Kiemelt minősítésű zeneművészeti szervezet:
Önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött kiemelt zeneművészeti szervezet:)
„3.2.6. Óbudai Danubia Nonprofit Kft. (Pilisszentiván)
3.2.7. Szent István Filharmonikusok Nonprofit Kft. (Szarvas)”

A pénzügyminiszter 18/2021. (XII. 28.) PM rendelete
az adózási szempontból nem együttműködő államok listájának közzétételéről szóló  
19/2020. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról

A társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30.  § (3)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az adózási szempontból nem együttműködő államok listájának közzétételéről szóló 19/2020. (XII. 30.) PM rendelet 
1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

1. melléklet a 18/2021. (XII. 28.) PM rendelethez
„1. melléklet a 19/2020. (XII. 30.) PM rendelethez

Az adózási szempontból nem együttműködő államok listája

1.  Amerikai Szamoa
2.  Fidzsi-szigetek
3.  Guam
4.  Palau
5.  Panama
6.  Szamoa
7.  Trinidad és Tobago
8.  Amerikai Virgin-szigetek
9.  Vanuatu”
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A pénzügyminiszter 19/2021. (XII. 28.) PM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek 
a támogatási célok és uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályok miatti módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 14. és 41. alpontjában és a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 5. § (1) bekezdése a következő 8a. ponttal egészül ki:
(A II. fejezet alkalmazásában:)
„8a. digitalizáció: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 103c. pontja szerinti fejlesztés;”

 (2) A Rendelet 5. § (1) bekezdése a következő 42a. ponttal egészül ki:
(A II. fejezet alkalmazásában:)
„42a. kisebb közepes piaci tőkeértékű vállalat: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 103e.  pontja szerinti 
vállalkozás;”

 (3) A Rendelet 5. § (1) bekezdése a következő 49a. ponttal egészül ki:
(A II. fejezet alkalmazásában:)
„49a. lakóépület: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 103a. pontja szerinti épület;”

 (4) A Rendelet 5. § (1) bekezdése a következő 64a. ponttal egészül ki:
(A II. fejezet alkalmazásában:)
„64a. okosfunkció-fogadási alkalmasság: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 103d. pontja szerinti jellemző;”

 (5) A Rendelet 5. § (1) bekezdése a következő 77a. ponttal egészül ki:
(A II. fejezet alkalmazásában:)
„77a. szociális szolgáltatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 103b. pontja szerinti szolgáltatás;”

2. §  A Rendelet 6. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem ítélhető meg támogatás)
„b) a  10.  § (4)  bekezdésében foglaltak figyelembevételével – a  4., 5., 11. és 20/A–20/C. alcím szerinti támogatás 
kivételével – nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve azt a vállalkozást, amely 2019. december 31-én nem 
volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1. és 2021. december 31. között nehéz helyzetbe került.”

3. §  A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  támogató köteles adatot szolgáltatni a  Támogatásokat Vizsgáló Iroda mint az  állami támogatások európai 
uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti 
közzététel céljából a  7–20. és 21–23. alcím hatálya alá tartozó, az  Atr. 2.  § 6c.  pontja szerinti halászati állami 
támogatás esetén a  30  000  eurónak, elsődleges mezőgazdasági termelés támogatása esetén a  60  000  eurónak, 
egyéb esetben pedig az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásról.”

4. § (1) A Rendelet 17. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) Nem minősül a  (8) bekezdés c) és d) pontja szerinti fenntartási kötelezettség megsértésének, ha a beruházó 
a  beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a  beruházással létrejött új munkahelyeket 2020. január 1. és 
2021. június 30. között szüntette meg.”

 (2) A Rendelet 17. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a  veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt fennálló vagy ezen idő alatt létrejött támogatási jogviszonyokban 
különös méltánylást érdemlő esetben és a  kedvezményezett indokolt kérelmére a  támogató a  kedvezményezett 
létszámvállalási, létszámtartási kötelezettségének teljesítésétől eltekinthet. Ha létszámtartási és létszámvállalási 
kötelezettség módosítása a  regionális beruházási támogatásokra vonatkozó szabályok alapján nem lehetséges, 
a  támogatás jogcímét a  20/A. alcím szerinti átmeneti támogatásra változtathatja, ha a  20/A. alcím feltételeinek 
a támogatást igénylő megfelel.”
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5. §  A Rendelet 17. alcíme a következő 39/A. és 39/B. §-sal egészül ki:
„39/A. § (1) A 39. § (4) bekezdésétől eltérően a nagyobb energiahatékonyság eléréséhez szükséges teljes beruházási 
költség elszámolható költség, ha a beruházás
a) lakóépületben valósul meg,
b) oktatási vagy szociális szolgáltatásnyújtásra szolgáló épületben valósul meg,
c) a  közigazgatáshoz, az  igazságszolgáltatáshoz, a  rendvédelemhez vagy a  tűzoltási tevékenységekre vagy ezen 
tevékenységekhez kapcsolódó tevékenységekre használt épületben valósul meg, vagy
d) olyan épületben valósul meg, amelyben az a)–c) pontban meghatározott tevékenységektől eltérő tevékenységek 
a belső alapterület kevesebb, mint 35%-át foglalják el.
(2) Az  (1)  bekezdés alkalmazásának feltétele, hogy az  energiahatékonysági célú beruházás a  beruházás előtti 
primerenergia-igény legalább 20%-os csökkenését eredményezze, új épület esetén pedig a  közel nulla 
energiaigényű épületekre vonatkozóan, az  épületek energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 2010/31/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv) szerint 
meghatározott küszöbértékhez képest legalább 10% primerenergia-megtakarítást biztosítson.
(3) A (2) bekezdés szerinti kezdeti primerenergia-igényt és annak becsült javulását a 2010/31/EU európai parlamenti 
és tanácsi irányelv 2.  cikk 12.  pontjában meghatározott energiahatékonysági tanúsítványra való hivatkozással kell 
megállapítani.
(4) Az  (1)  bekezdésben meghatározott épületekben végrehajtott, a  (2) és (3)  bekezdés feltételeinek megfelelő 
energiahatékonysági célú beruházás elszámolható költsége növelhető
a) megújuló energiaforrásból villamos energiát vagy hőt termelő integrált helyszíni létesítmények beruházási 
költségeivel,
b) az épületet használók elektromos gépjárműveinek feltöltésére szolgáló, az épületbe beépített berendezések és 
a kapcsolódó infrastruktúra beruházási költségeivel,
c) az  épület digitalizációját – elsősorban az  épület okosfunkció-fogadási alkalmasságának növelését – célzó 
beruházások költségeivel, így különösen adathálózatok esetén az épületen vagy az épülethez tartozó telken belül 
a passzív hálózat vagy a strukturált kábelezés költségeivel.
39/B.  § A  39.  § és 39/A.  § szerinti támogatási feltételektől függetlenül, energiahatékonyság-alapú szerződések 
elősegítéséhez is nyújtható állami támogatás, ha
a) a támogatás kedvezményezettje energiahatékonyság-javító intézkedéseket energiahatékonyság-alapú szerződés 
keretében nyújtó, kis- és középvállalkozásnak vagy kisebb közepes piaci tőkeértékű vállalat vállalatnak minősülő 
szolgáltató,
b) az  e  szakasz szerinti teljes kintlévő finanszírozás névértéke kedvezményezettenként nem haladja meg 
a 30 millió eurónak megfelelő forintösszeget, és
c) az  e  szakasz szerinti állami támogatást a  39/A.  § (1)  bekezdése szerinti épületek energiahatékonyságát javító, 
az  energiahatékonyságról, a  2009/125/EK és a  2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a  2004/8/EK és 
a  2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben 2. cikk 27. pontja szerinti energiahatékonyság-alapú szerződések megkötéséhez nyújtják.”

6. § (1) A Rendelet 40. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  támogatás energiahatékonysági alapon vagy más pénzügyi közvetítőn keresztül nyújtható, amely köteles 
azt továbbadni a  kedvezményezetteknek nagyobb finanszírozási volumen, enyhébb biztosítéki követelmények, 
alacsonyabb kezességi díjak vagy alacsonyabb kamat formájában.”

 (2) A  Rendelet 40.  §-a a  következő (3a)  bekezdéssel egészül ki, és a  § (4)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(3a) A  39/A.  § (1)  bekezdése szerinti épületeket érintő épület-energiahatékonysági projekt megvalósulása esetén 
az elszámolható költségek a 39/A. § (4) bekezdése szerinti beruházások költségével növelhetők.
(4) A  kedvezményezett szintjén a  kölcsön névértéke vagy a  kezességvállalással biztosított összeg nem haladhatja 
meg projektenként
a) a (3) bekezdés szerinti esetben a 15 millió eurónak,
b) a (3a) bekezdés szerinti esetben a 30 millió eurónak
megfelelő forintösszeget, azzal, hogy a kezességvállalás nem haladhatja meg az alapul szolgáló kölcsön 80%-át.”
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7. §  A Rendelet 61. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„61.  § E  rendeletnek a  fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) 
PM  rendeletnek a  támogatási célok és uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályok miatti 
módosításáról szóló 19/2021. (XII. 28.) PM rendelettel (a  továbbiakban: Módr.) megállapított 48/A.  § (4) és 
(5) bekezdését, 48/C. § (1)–(3) bekezdését, 48/E. §-át, 48/G. § (4) bekezdését és 48/M. § (4) bekezdését a Módr.
a) hatálybalépését megelőzően keletkezett támogatási jogviszonyokra, valamint
b) hatálybalépése napján megkezdett és folyamatban levő eljárásokban
is alkalmazni kell.”

8. §  A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

9. §  A Rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

10. §  A Rendelet
a) 48/A. § (4) bekezdésében a „2021. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2022. június 30-ig” szöveg,
b) 48/A. § (5) bekezdésében a „2022. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2023. június 30-ig” szöveg,
c) 48/C. § (1) bekezdésében az „az 1 800 000 eurónak” szövegrész helyébe az „a 2 300 000 eurónak” szöveg,
d) 48/C. § (2) bekezdésében a „225 000 eurónak” szövegrész helyébe a „290 000 eurónak” szöveg,
e) 48/C. § (3) bekezdésében a „270 000 eurónak” szövegrész helyébe a „345 000 eurónak” szöveg,
f ) 48/E.  §-ában az  „az  1 800 000 eurónak” szövegrész helyébe az  „a  2 300 000 eurónak” szöveg, 

a „270 000 eurónak” szövegrész helyébe a „345 000 eurónak” szöveg,
g) 48/G. § (4) bekezdésében a „2021. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2022. június 30-ig” szöveg és
h) 48/M. § (4) bekezdésében a „2021. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2022. június 30-ig” szöveg
lép.

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

12. §  Ez a  rendelet a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső 
piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2021. július 23-i 
(EU) 2021/1237 bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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1. melléklet a 19/2021. (XII. 28.) PM rendelethez

A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

TERVEZET 
1. melléklet a …/2021. (…..) PM rendelethez 
 

1. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 (A B C D E F G H I J K L M N O 

1. Áht. Azonosító Címnév Alcímnév Jogcím- 
csoport név Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben 

részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának módja Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 
módja 

Vissza- 
fizetés határ- 

ideje 
Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 
szervezete) 

 

 
4. 

 
367162 

  
A 2007–2013. évek közötti 
operatív programok 
visszaforgó pénzeszközeinek 
felhasználása és kezelése 

 
Az előirányzat fedezetet nyújt 
1. visszatérítendő 
támogatásként az Irinyi Terv 
végrehajtásához szükséges 
egyes intézkedésekről szóló 
1442/2016. (VIII. 17.) 
Korm. határozatban, 
a Kecskemét Fejlődéséért Alap 
előkészítési feladatairól szóló 
1154/2016. (III. 25.) 
Korm. határozatban, 
a Széchenyi Tőkealap-kezelő 
Zrt. kezelésébe tartozó, egyes 
kiemelt gazdaságfejlesztési, 
iparpolitikai és 
versenyképességi célokat 
szolgáló tőkealapok 
létrehozásáról szóló 
1599/2016. (XI. 8.) 
Korm. határozatban 
foglaltakra, 
2. a 2007–2013. évek közötti 
operatív programok 
visszaforgó pénzeszközei 
terhére hozott 
Kormánydöntések 
végrehajtására, 
3. a hazai kis- és 
középvállalkozási szektor  
– elsősorban közép-
vállalkozások – pénzügyi 
ismereteinek, önálló külső 
finanszírozási képességének 
növelésére, tőzsdei és 
nemzetközi piacokon történő 
jelenlétének erősítésére, 
valamint nemzetközi 
hálózatosodásuk elősegítésére 
az ún. ELITE program hazai 
implementálásával és 
felhasználásával, 
4. a kis- és középvállalkozások 
tőzsdei bevezetésének a 
vissza nem térítendő 
támogatására, 
 
 
 
 
 
 
 

 
helyi 
önkormányzat, 
alapkezelő, 
gazdasági 
társaság, 
nonprofit 
szervezet 

 
1. Egyedi döntés 
vagy jogszabály 
alapján, pályázati 
rendszeren kívül 
– támogatási 
szerződéssel 
vagy támogatói 
okirattal. 
2. Egyedi döntés 
alapján, pályázat 
útján – 
támogatási 
szerződéssel 
vagy támogatói 
okirattal. 
3. Ávr. 101/A. §-a 
alapján 
támogatói 
okirattal. 
4. Kifizetés 
visszterhes 
polgári jogi 
szerződés 
alapján. 

 
előleg 
biztosítható 

 
egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel  
– időarányosan vagy 
teljesítésarányosan 

 
a támogatási 
szerződésben 
meghatározott 
határidőig 

 
Biztosíték lehet: 
a) a kedvez-
ményezett 
valamennyi  
– jogszabály 
alapján 
beszedési 
megbízással 
megterhelhető – 
fizetési 
számlájára 
vonatkozó, 
a támogató 
javára szóló 
beszedési 
megbízás 
benyújtására 
vonatkozó 
felhatalmazó 
nyilatkozata, 
b) zálogjog, 
c) garancia, 
d) kezesség, 
e) óvadék. 

 
a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség 
megszüntetésével 
összefüggő egyes 
kérdésekről szóló 
475/2013. (XII. 17.) 
Korm. rendeletben 
meghatározott 
feladatkörei 
ellátásával 
összefüggésben az 
MFB Magyar 
Fejlesztés Bank 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság  

 
igénybe 
vehető 

 
– 



12668 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2021. évi 244. szám
 

5. az 1–4. pontba nem tartozó 
egyéb városfejlesztést, kis- és 
középvállalkozás fejlesztést 
szolgáló célok 
finanszírozására, 
6. az 1–5. pontban foglaltak 
végrehajtásához és a fennálló 
vagy keletkező követelések 
kezeléséhez kapcsolódó 
működési és működtetési 
költségekre. 
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2. melléklet a 19/2021. (XII. 28.) PM rendelethez

A Rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 
2. melléklet a …/2021. (XII. ….) PM rendelethez 

 
 1. A Rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 (A B C D E F G H I J K L M N O 

1. Áht. Azonosító Címnév Alcímnév Jogcím- 
csoport név Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás 

biztosításának módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Vissza- 
fizetés 
határ- 
ideje 

Biztosíték Kezelő 
szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 
szervezete) 

	

 
3.  

 
349562 

   
Nagyvállalati 
beruházási 
támogatások 

Az előirányzat célja  
a nagyvállalkozások,  
a középvállalkozások 
minimum 100 millió forint 
elszámolható 
összköltségű 
1. induló vagy új 
gazdasági tevékenység 
végzésére irányuló induló 
beruházásainak 
támogatása, 
2. kutatás-fejlesztési 
tevékenységének 
támogatása, 
3. az 1. ponthoz 
kapcsolódó 
energiahatékonysági 
beruházásainak 
támogatása, 
4. az 1. ponthoz 
kapcsolódó megújuló 
energia használatát célzó 
beruházásainak  
a támogatása, 
5. bővítő vagy pótló 
beruházásainak 
támogatása, 
6. a koronavírus-járvány 
elleni védekezés 
szempontjából releváns 
termék előállítására 
irányuló beruházásainak 
támogatása. 
Az előirányzat 
tartalmazza a kezelésével 
és működtetésével járó 
költségeket is. 

1. A támogatás 
nagyvállalkozások és  
azon középvállalkozások 
számára nyújtható, 
amelyek kapcsolt 
vállalkozásaival 
egybeszámított éves 
átlagos statisztikai 
állományi létszáma 
legkésőbb a támogatott 
projekt fizikai befejezését 
követő második üzleti 
évben eléri a 150 főt, 
amennyiben 
a) a fejlesztendő 
tevékenység a támogatást 
igénylő technológiai 
korszerűsítését célozza és 
a Központi Statisztikai 
Hivatal által a 
feldolgozóipari ág  
(TEÁOR 10-33), építőipari 
ág (TEÁOR 41-43) körébe 
sorolt ágazat vagy a 
raktározás, tárolás  
alágazat (TEÁOR 52.1) 
valamelyikébe esik, vagy  
a nagykereskedelem és 
kiskereskedelem ágazatok 
(TEÁOR 46-47) esetén  
a fejlesztés élőmunka 
kiváltását eredményező, 
saját használatra történő 
raktárkapacitás bővítésére, 
automatizálására irányul, 
b) a támogatást igénylő 
vagy kapcsolt vállalkozása 
Magyarországon 
rendelkezik saját tulajdonú 
székhellyel, telephellyel 
vagy fiókteleppel, 
c) a támogatást igénylő 
vagy kapcsolt vállalkozása 
rendelkezik legalább három 
lezárt (beszámolóval 
alátámasztott), teljes 
(365 napot jelentő) üzleti 
évvel, melybe az 
előtársaságként való 
működés időszaka nem 
számít bele, 

1. Egyedi döntés 
vagy jogszabály 
alapján, 
pályázati 
rendszeren 
kívül, kérelem 
útján – 
támogatási 
szerződés- 
sel vagy 
támogatói 
okirattal. 
2. Egyedi döntés 
alapján, pályázat 
útján 
– támogatási 
szerződés- 
sel vagy 
támogatói 
okirattal. 
3. Ávr.  
101/A. §-a 
alapján 
támogatói 
okirattal. 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 
történő 
kifizetéssel – 
időarányosan 
vagy teljesítés- 
arányosan 

 
– 

Biztosíték lehet: 
a) a kedvez- 
ményezett 
valamennyi 
– jogszabály 
alapján beszedési 
megbízással 
megterhelhető – 
fizetési számlájára 
vonatkozó, 
a támogató javára 
szóló beszedési 
megbízás 
benyújtására 
vonatkozó 
felhatalmazó 
nyilatkozata, 
b) bankgarancia,  
c) biztosítók által 
vállalt garancia 
vagy készfizető 
kezesség, 
d) kedvez-
ményezett 
tulajdonosa 
(így különösen 
anyavállalat, 
természetes 
személy) által 
vállalt készfizető 
kezesség. 

 
– 

 
igénybe 
vehető 

 
– 
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d) a támogatást igénylőnek 
vagy a támogatást 
igénylőnek a kapcsolt és 
partnervállalkozásaival 
egybeszámított, a 
támogatási igény 
benyújtását megelőző  
– közgyűlés, taggyűlés 
vagy a tulajdonosok által 
jóváhagyott –, legutolsó 
lezárt, teljes üzleti év éves 
beszámoló szerinti 
árbevétele meghaladja  
a projekt elszámolható 
összköltségét, 

      e) a támogatást igénylőnek 
vagy a támogatást 
igénylőnek a kapcsolt és 
partnervállalkozásaival 
egybeszámított,  
a támogatási igény 
benyújtását megelőző  
– közgyűlés, taggyűlés 
vagy a tulajdonosok által 
jóváhagyott –, legutolsó 
lezárt, teljes üzleti év éves 
beszámoló szerinti 
mérlegfőösszege 
meghaladja a projekt 
elszámolható 
összköltségét, 
f) a beruházás  
a támogatást igénylőnél az 
átlagos éves nettó 
árbevétel növekedését 
eredményezi a beruházás 
megkezdését megelőző 
üzleti év éves nettó 
árbevételéhez képest, 
g) a támogatást igénylő 
vállalja az átlagos 
statisztikai állományi 
létszám megtartását és  
a bérköltségként 
nyilvántartott kifizetéseinek 
növelését, 
h) a támogatást igénylő az 
elszámolható költségek 
legalább 25%-át saját 
forrásból biztosítja és  
a teljes beruházás 
megvalósításához 
szükséges költségek 
forrását a támogató 
számára bemutatja, 
i) a támogatást igénylő 
nagyvállalkozás vállalja, 
hogy a nagyvállalati 
méretkategóriát legalább  
a fenntartási időszak 
végéig megőrzi, 
j) a támogatást igénylő 
középvállalkozás vállalja, 
hogy kapcsolt 
vállalkozásaival 
egybeszámított éves 
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átlagos statisztikai 
állományi létszáma  
a fenntartási időszak alatt 
nem csökken 150 fő alá, 
k)  amennyiben  
a fejlesztendő tevékenység 
a raktározás, tárolás 
alágazat valamelyikében 
(TEÁOR 52.1) vagy  
a nagykereskedelem és 
kiskereskedelem 
ágazatokban  
(TEÁOR 46-47) valósul 
meg, a támogatást igénylő 
vállalja, hogy a 
beruházásban érintett 
székhelyén, telephelyén, 
fióktelepén vagy kapcsolt 
vállalkozásánál legalább  
50 új munkahelyet létesít 
legkésőbb a támogatott 
projekt fizikai befejezését 
követő 60 napon belül. 
2. Nem nyújtható 
támogatás, ha a támogatási 
igény 
a) benyújtójának lejárt 
esedékességű, 60 napot 
meghaladó nyilvántartott 
adó- vagy egyéb 
köztartozása van, kivéve, 
ha a tartozás szerint 
illetékes hatóság számára 
fizetési halasztást vagy 
részletfizetést 
engedélyezett, 
b) a d) alpont hatálya alá 
tartozó vállalkozások 
kivételével, benyújtójának  
a kapcsolt vállalkozásaival 
egybeszámított 
foglalkoztatotti létszáma 
eléri a 13 ezer főt, 

      c) benyújtója a beruházást 
vagy a fejlesztést olyan 
bérelt vagy lízingelt 
ingatlanon kívánja 
megvalósítani, amely 
esetében a bérleti vagy  
a lízingszerződés 
kizárólagos joggal nem 
biztosítja a támogatással 
megvalósuló létesítmény 
üzemeltetésének 
lehetőségét legalább  
a kötelező üzemeltetési 
időszak idejére vagy  
a befektető nem vállalja, 
hogy bérleti vagy 
a lízingszerződés lejárta 
előtt a fenti feltételeknek 
megfelelő helyszín 
rendelkezésre állását 
igazolja, 
d) benyújtójában  
a szavazati jogok legalább 
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25%-át közvetlenül vagy 
közvetve, egyénileg vagy 
közösen egy vagy több 
állami szerv irányítja, 
kivéve az alábbi szak- és 
alágazati kódú fejlesztendő 
tevékenységek esetén:  
da) 10.11. Húsfeldolgozás, 
-tartósítás,  
db) 10.13. Hús-, 
baromfihús készítmény 
gyártása, 
dc) 10.89. M.n.s. egyéb 
élelmiszer gyártása,  
dd) 15.11. Bőr, szőrme 
kikészítése,  
de) 16.21. Falemezgyártás,  
df) 16.22. Parkettagyártás,  
dg) 16.23. Épületasztalos-
ipari termék gyártása, 
dh) 19.20. Kőolaj- 
feldolgozás,  
di) 20.1. Vegyi alapanyag 
gyártása, 
dj) 23.6. Beton-, gipsz-, 
cementtermék gyártása,  
dk) 25.11. Fémszerkezet 
gyártása, 
dl) 29.10. Közúti gépjármű 
gyártása, 
dm) 29.31. Jármű-
villamossági, elektronikai 
készülékek gyártása, 
dn) 29.32. Közúti jármű 
alkatrészeinek gyártása. 
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A pénzügyminiszter 20/2021. (XII. 28.) PM rendelete
a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet 
végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek 
vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 
22/2019. (XII. 23.) PM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 4. pontjában, valamint a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 11.  § (2)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők 
nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a  költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági 
vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet 4.  §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.  § (1) A  belső ellenőr haladéktalanul, de legfeljebb nyolc napon belül köteles írásban bejelenteni 
az államháztartásért felelős miniszternek, valamint a munkáltatói jogkör gyakorlójának vagy megbízójának minden 
olyan okot vagy körülményt – az  ezen okot igazoló dokumentumok benyújtásával egyidejűleg –, ami korlátozza 
vagy kizárja a tevékenysége végzését.
(2) A  belső ellenőr vagy a  képviseletében eljárni jogosult személy az  (1)  bekezdésben meghatározottak szerint 
haladéktalanul, de legfeljebb nyolc napon belül köteles bejelenteni, ha az  Áht. 70.  § (7b)  bekezdése szerinti 
körülmény merül fel.
(3) A belső ellenőr halála esetén az államháztartásért felelős miniszter a halotti anyakönyvi kivonat másolata vagy 
a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti nyilvántartást kezelő szerv 
igazolása alapján a  belső ellenőrt a  nyilvántartásból hivatalból, díjmentesen törli. A  belső ellenőr halála esetén 
a nyilvántartásból való díjmentes törlést kérelemre a munkáltató vagy a megbízó is kezdeményezheti.”

2. §  A költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők 
nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a  költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági 
vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet 5.  §-a 
a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  4.  § (3)  bekezdése szerinti kérelemre induló eljárásban a  munkáltatót vagy a  megbízót az  (1)  bekezdés 
b) pontja szerinti díjfizetési kötelezettség nem terheli.”

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

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1998/2021. (XII. 28.) Korm. határozata
az Örmény Köztársaság részére történő COVID–19 vakcina adományozásáról

 1. A Kormány a koronavírus-világjárvány következtében előállt járványügyi helyzetet szem előtt tartva
a) az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a  továbbiakban: Vtv.) 36.  § (2)  bekezdés b)  pontjában 

foglaltakra figyelemmel, a Vtv. 36. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva dönt az állam tulajdonában 
álló, 100 000 adag AstraZeneca COVID–19 Vaxzevria vakcina (a  továbbiakban együtt: vagyonelemek) 
ingyenes tulajdonba adásáról az Örmény Köztársaság Külügyminisztériuma részére;

b) felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy – a  Nemzeti Népegészségügyi Központ bevonásával  – 
gondoskodjon a  vagyonelemeknek az  a)  alpontban meghatározott célból történő rendelkezésre 
bocsátásáról;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: az e kormányhatározat közzétételét követő 30 napon belül

c) felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy vegye fel a  kapcsolatot az  Örmény Köztársaság 
Külügyminisztériuma kijelölt képviselőjével, ezt követően – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – 
gondoskodjon a  b)  alpont szerint rendelkezésre bocsátott vagyonelemek a)  alpont szerinti átadásának 
végrehajtásáról.
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 

emberi erőforrások minisztere
Határidő: az e kormányhatározat közzétételét követő 30 napon belül

 2. Ez a határozat – a 3. pontban foglalt kivétellel – a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. A 4. pont 2022. január 1-jén lép hatályba.
 4. A Kormány visszavonja a COVID–19 vakcina Szlovén Köztársaság részére adásvétellel történő értékesítéséről szóló 

1660/2021. (IX. 28.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1999/2021. (XII. 28.) Korm. határozata
az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek illetményen felül járó díjazása érdekében 
az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Célelőirányzatok jogcím 2022. évi 
előirányzatának megemeléséről

A Kormány a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: 
Kvtv.) 12.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében elrendeli a  Kvtv. 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és 
Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
alcím, 7.  Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport 7. Célelőirányzatok jogcím 29 410 617 000 forinttal történő 
megemelését, az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2022. január 3.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1999/2021. (XII. 28.) Korm. határozathoz

LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap

 forintban

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

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

hatása
LXXII.

1 Egészségbiztosítási Alap
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

7
201032 7 Célelőirányzatok

K5 29 410 617 000

 forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jogcím B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím név (+/-) következő

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

hatása

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

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

hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos   
egyéb: 2022. január 3. 29 410 617 000 29 410 617 000

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

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

Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap

Gyógyító-megelőző ellátás

Egyéb működési célú kiadások

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár  1 példány
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A Kormány 2000/2021. (XII. 28.) Korm. határozata
a Magyar Falu Programhoz kapcsolódó közösségi csűr kialakításának II. üteméhez szükséges forrás 
biztosításáról

A Kormány – a Magyar Falu Program céljaival összhangban –
 1. egyetért azzal, hogy a  Verőce, belterület 1293/2 helyrajzi szám alatti közösségi csűr Magyar Unitárius Egyház 

Magyarországi Egyházkerülete általi kialakításának II. üteme 36 093 800 forint összegű támogatással valósuljon meg;
 2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 

az  1.  pontban meghatározott célra 36 111 847 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország  
2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLVII. Gazdaság-
újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi 
fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 1. Magyar Falu Program jogcímcsoport terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet  
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaság újraindítását szolgáló 
miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 3. Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások 
jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: azonnal
 3. egyetért azzal, hogy a  miniszterelnök általános helyettese a  2.  pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére,  

36 093 800 forint összegben, az  1.  pontban meghatározott támogatási cél megvalósítása érdekében, külön 
pályázat és kérelem benyújtása nélkül, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)  
Korm. rendelet 101/A.  §-a hatálya alá tartozó vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson a  Magyar 
Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete részére támogatási előlegként, a  támogatás felhasználásnak és 
elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

 4. egyetért azzal, hogy a miniszterelnök általános helyettese a 3. pont szerinti költségvetési támogatást a  támogatói 
okirat kiadását követően folyósítsa a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete számára.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 2000/2021. (XII. 28.) Korm. határozathoz

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

forintban

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

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

hatása
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

376273 1 Magyar Falu Program
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -36 111 847

386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások
K3 Dologi kiadások 18 047
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 36 093 800

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

forintban

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

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

hatása

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

forintban

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

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

hatása
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

376273 1 Magyar Falu Program -36 111 847
386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások 36 111 847

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal 36 111 847 36 111 847

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár  1 példány

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra     

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
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	A Kormány 822/2021. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a vízkészletjárulék fizetésének átmeneti szabályairól

	A Kormány 823/2021. (XII. 28.) Korm. rendelete
	az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX. 14.) Korm

	A Kormány 824/2021. (XII. 28.) Korm. rendelete
	egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

	A Kormány 825/2021. (XII. 28.) Korm. rendelete
	egyes bányászati tárgyú kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 826/2021. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 405/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 827/2021. (XII. 28.) Korm. rendelete
	az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet és egyes vagyongazdálkodást érintő kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 828/2021. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 829/2021. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a BSL3 és BSL4 minősítésű Nemzeti Biztonsági Laboratórium komplexum megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításár

	A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének 22/2021. (XII. 28.) SZTFH rendelete
	a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségről, valamint a dohánygyártmányok árbejelentésének és árközzétételének részletes szabályairól

	Az emberi erőforrások minisztere 60/2021. (XII. 28.) EMMI rendelete
	az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet módosításáról

	Az emberi erőforrások minisztere 61/2021. (XII. 28.) EMMI rendelete
	a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet módosításáról

	A pénzügyminiszter 18/2021. (XII. 28.) PM rendelete
	az adózási szempontból nem együttműködő államok listájának közzétételéről szóló 
19/2020. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról

	A pénzügyminiszter 19/2021. (XII. 28.) PM rendelete
	a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek a támogatási célok és uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályok miatti módosításáról

	A pénzügyminiszter 20/2021. (XII. 28.) PM rendelete
	a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer

	A Kormány 1998/2021. (XII. 28.) Korm. határozata
	az Örmény Köztársaság részére történő COVID–19 vakcina adományozásáról

	A Kormány 1999/2021. (XII. 28.) Korm. határozata
	az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek illetményen felül járó díjazása érdekében az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Célelőirányzatok jogcím 2022. évi előirányzatának megemeléséről

	A Kormány 2000/2021. (XII. 28.) Korm. határozata
	a Magyar Falu Programhoz kapcsolódó közösségi csűr kialakításának II. üteméhez szükséges forrás biztosításáról
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