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II.

Törvények

2021. évi LXVI. törvény
a Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek képviseletében eljáró, az Afrikai-eurázsiai vándorló
vízimadarak védelméről szóló megállapodás UNEP által ellátott Titkársága (UNEP/AEWA Titkárság) között
az Afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodásban részes felek találkozója
8. ülésének megrendezéséről (2021. október 5–9., Budapest, Magyarország) szóló megállapodás
kihirdetéséről*

1. §		
Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek képviseletében
eljáró, az Afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodás UNEP által ellátott Titkársága
(UNEP/AEWA Titkárság) között az Afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodásban részes
felek találkozója 8. ülésének megrendezéséről (2021. október 5–9., Budapest, Magyarország) szóló megállapodás
(a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.
2. §		
Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.
3. §

(1) A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. §, a 3. §, valamint az 1. melléklet és a 2. melléklet a Megállapodás 14. cikk (3) bekezdésében meghatározott
időpontban lép hatályba.
(3) A Megállapodás, a 2. §, a 3. §, valamint az 1. melléklet és a 2. melléklet hatálybalépésének naptári napját
a külpolitikáért felelős miniszter – annak ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett
közleményével állapítja meg.

5. §		
Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az innovációért és technológiáért felelős miniszter
gondoskodik.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. május 31-i ülésnapján fogadta el.
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1. melléklet a 2021. évi LXVI. törvényhez
„MEGÁLLAPODÁS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS AZ EGYESÜLT NEMZETEK KÉPVISELETÉBEN ELJÁRÓ,
AZ AFRIKAI-EURÁZSIAI VÁNDORLÓ VÍZIMADARAK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS UNEP
ÁLTAL ELLÁTOTT TITKÁRSÁGA (UNEP/AEWA Titkárság) KÖZÖTT AZ AFRIKAI-EURÁZSIAI VÁNDORLÓ
VÍZIMADARAK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁSBAN RÉSZES FELEK TALÁLKOZÓJA 8. ÜLÉSÉNEK
MEGRENDEZÉSÉRŐL (2021. OKTÓBER 5–9., BUDAPEST, MAGYARORSZÁG)
TEKINTETTEL ARRA, hogy az Afrikai-Eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodásban részes
Szerződő Felek az AEWA MOP7 2018. december 4. és 8. között Durbanban, Dél Afrikában tartott ülésén hozott
7.13. számú határozatban elfogadták Magyarország Kormányának meghívását az Afrikai-Eurázsiai vándorló
vízimadarak védelméről szóló megállapodásban részes Felek Találkozója 8. Ülésének megtartására (a továbbiakban:
a „Találkozó”).
EZÉRT Magyarország Kormánya (a továbbiakban: a „Kormány”) és az UNEP/AEWA Titkárság által képviselt Egyesült
Nemzetek (a továbbiakban: az „Egyesült Nemzetek”), (a továbbiakban együttesen: a „Felek”) az alábbiakban
állapodnak meg:

I. Cikk
A Találkozó helye és ideje
1. A Találkozóra a tervek szerint 2021. október 5. és 9. között kerül sor Budapesten, Magyarországon, az időpontokat
a Feleknek az esemény előtt meg kell erősíteni.
2. Tekintettel a folyamatban lévő COVID-19 járványra és a vírus további terjedése megfékezésének rendkívüli
szükségességére, a Találkozó hibrid formátumban is megrendezhető, személyes részvétellel és online
komponenssel, elektronikus úton történő távoli részvétel formájában.

II. Cikk
A Találkozón való részvétel
1. A UNEP/AEWA Titkárság gondoskodik a Találkozó résztvevőinek (a továbbiakban: a „Résztvevők”) meghívásáról.
Meghívásra kerülnek:
(a)
az Afrikai-Eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodásban részes Szerződő Felek és
Megfigyelő Államok képviselői;
(b)
az Egyesült Nemzetek képviselői;
(c)
az Egyesült Nemzetek szakosított szerveinek és érintett ügynökségeinek képviselői;
(d)
egyéb, a vándorló vízimadarak megőrzésében (ideértve ezek védelmét és kezelését) érintett kormányközi
szervezetek képviselői;
(e)
a vándorló vízimadarak és vadvilág megőrzésével (ideértve ezek védelmét és kezelését) foglalkozó,
nem-kormányzati és egyéb szervezetek képviselői.
2. Ezen túlmenően, az UNEP/AEWA Titkárság által képviselt Egyesült Nemzetek jelöli ki az Egyesült Nemzeteknek
a Találkozó megszervezéséért felelős tisztviselőit (a továbbiakban: az „UNEP/AEWA Titkárság kijelölt tisztviselői”).
Ezek a tisztviselők az AEWA és a CMS munkatársai, a tolmácsok és a jelentések írói.
3. A Találkozó nyilvános ülésein részt vehetnek a hírközlési médiumoknak a Kormánnyal való egyeztetést követően
az Egyesült Nemzetek által saját döntési hatáskörben akkreditált képviselői.

III. Cikk
Helyszínek, épületek, berendezések, közművek és ellátás
1. A Kormány köteles saját költségén gondoskodni a Találkozó megrendezéséhez szükséges helyiségek és
létesítmények, így konferenciatermek és irodahelyiségek, munkaterületek és más kapcsolódó létesítmények
(a továbbiakban: a „Helyszínek”) biztosításáról, a jelen Megállapodás „A” Mellékletében meghatározottak szerint.
A Kormány köteles saját költségén gondoskodni a Helyszínek berendezéséről, felszereléséről és jó karban tartásáról
a Találkozó sikeres lebonyolítása érdekében. A konferenciatermekben biztosítani kell a WIFI-t, és szimultán,
kétnyelvű (angol–francia) tolmácsoláshoz szükséges berendezést. A konferenciatermeknek rendelkezniük kell
a hangrögzítés lehetőségével az adott számú nyelven, valamint a sajtó-, televízió-, rádió- és filmműveletekhez
szükséges létesítményekkel, az UNEP/AEWA Titkárság által előírt mértékben. A Helyszíneknek napi 24 órában
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az UNEP/AEWA Titkárság rendelkezésére kell állnia, már legalább a Találkozót megelőzően egy nappal, és legalább
a Találkozót után még egy napig. Az „A” Mellékletben szereplő specifikációk legkésőbb a Találkozó előtt 7 (hét)
nappal módosíthatók a Felek írásbeli megállapodása révén, figyelembe véve olyan tényezőket, mint például
a Résztvevők száma.
2. A Kormány a Helyszínek részeként köteles biztosítani az „A” és „B” Mellékletben meghatározott létesítményeket,
eszközöket és infrastruktúrát, valamint a Résztvevők üzleti alapú kiszolgálását biztosító, étkezésre alkalmas
létesítményeket.
3. A Kormány köteles viselni az UNEP/AEWA Titkárság számára szükséges közüzemi szolgáltatások költségeit, ideértve
az internetes és telefonon történő kommunikáció költségeit.
4. A Kormány köteles saját költségén gondoskodni a vendéglátásról, így a tea- és kávészünetek tartásáról a Résztvevők
számára a Találkozó időtartama alatt.

IV. Cikk
Szállás
A Kormány köteles felvilágosítást és elérhetőséget biztosítani az UNEP/AEWA Titkárság részére a Helyszínektől
észszerű távolságban lévő, méltányos áron elérhető, a Résztvevők elszállásolásra alkalmas szállodákról.

V. Cikk
Orvosi létesítmények és intézkedések a COVID-19 járványhelyzetre tekintettel
1. A kormány köteles gondoskodni róla, hogy a Helyszíneken a Résztvevők, valamint az UNEP/AEWA Titkárság Kijelölt
Tisztviselői létszámának megfelelő, elsősegélynyújtásra alkalmas megfelelő egészségügyi létesítmények álljanak
rendelkezésre.
2. Súlyos vészhelyzet esetén a Kormány köteles gondoskodni az érintett azonnali elszállításáról és kórházi
elhelyezéséről. A kórházi kezelés minden költségét kizárólag a beteg viseli.
3. Tekintettel a folyamatban lévő COVID-19 járványra, a Felek biztosítják, hogy a Találkozóra megfelelő egészségügyi
előírások és higiéniai protokollok legyenek érvényben.

VI. Cikk
Utazás
1. A Kormány köteles gondoskodni és biztosítani a nemzetközi repülőtér, a Helyszínek és a Résztvevőket elszállásoló
főbb szállodák közötti személyszállításról.
2. A Kormány köteles a Résztvevőknek a Találkozó negyedik napjára, vagyis 2021. október 8-ra egynapos kirándulást
szervezni, és viselni ennek költségeit.

VII. Cikk
Rendőri védelem
1. A Kormány köteles saját költségén gondoskodni a Találkozó biztonságos és nyugodt, minden zavaró körülménytől
mentes légkörben történő, hatékony lebonyolításához szükséges rendőri védelemről. A rendőri tevékenységet
közvetlenül a Kormány által kijelölt rangidő tisztviselő irányítja és ellenőrzi, aki azonban köteles az UNEP/AEWA
Titkárság Kijelölt Tisztviselőivel szorosan együttműködni.
2. A rendőri tevékenység keretébe tartozó biztonsági előkészületeknek meg kell felelniük az ENSZ Magyarországra
vonatkozó Minimális Műveleti Biztonsági Előírásainak.

VIII. Cikk
Helyi személyzet
1. A Kormány köteles kijelölni egy kapcsolattartót, aki az UNEP/AEWA Titkársággal együttműködve felelős a Találkozó,
és az ahhoz kapcsolódó események jelen Megállapodás szerinti adminisztrációs, kommunikációs, személyzeti és
logisztikai előkészítéséért. A kapcsolattartó vezeti a Kormányzat által kirendelt munkatársakból álló koordinációs
testületet, akik szoros együttműködésben dolgoznak az UNEP/AEWA Titkárság Kijelölt Tisztviselőivel.
2. A Kormány saját költségén köteles gondoskodni a Találkozó sikeres lebonyolításához szükséges helyi kisegítő
személyzetről, akiknek tevékenységét az UNEP/AEWA Titkárság Kijelölt Tisztviselői felügyelik. Az erre vonatkozó
pontos követelmények az „A” Mellékletben kerültek meghatározásra. A személyzet bizonyos tagjainak már
a Találkozó megnyitása előtt legalább 1 nappal, valamint a Találkozó lezárását követően további 1 napig
rendelkezésre kell állniuk, az UNEP/AEWA Titkárság kérésének megfelelően.
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IX. Cikk
Pénzügyi megállapodás
1. A Kormány köteles viselni (a jelen Megállapodásban foglalt egyéb pénzügyi kötelezettségek mellett) a Közgyűlés
31/140 sz. határozata I. Cikk 5. pontjával összhangban a közvetlenül vagy közvetve a Találkozónak az UNEP/AEWA
Titkárság bonni irodája helyett Magyarországon történő megrendezésével kapcsolatban felmerült tényleges
többletköltségeket. Ezen költségek, amelyek összege előzetes becslések szerint a C. melléklettel összhangban
kb. 90.017 EUR, magukban foglalják többek között az UNEP/AEWA Titkárság munkatársainak a Találkozón
történő részvétellel és két előzetes, előkészítő kiküldetésével kapcsolatos (ideértve a Kijelölt Tisztviselőket)
személyzeti juttatásait és a tényleges többletútiköltségeit, valamint az esetlegesen szükséges eszközök és
fogyóeszközök szállítását. Az UNEP/AEWA Titkárság köteles előkészíteni az UNEP/AEWA Titkárság munkatársainak
és Kijelölt Tisztviselőinek utazását, az ENSZ Személyzeti Szabályzatának, valamint a kapcsolódó, az utazás rendjére,
csomagjuttatásokra, napidíjakra és célállomási költségekre vonatkozó adminisztratív gyakorlatnak megfelelően.
2. A Kormány köteles legkésőbb 2021. május 30-ig letétbe helyezni a jelen Cikk 1. pontjában hivatkozott, becsült
összegnek megfelelő 90.017 EUR összeget az alábbi bankszámlán:
EGYESÜLT NEMZETEK (DECH1)
DE565011080061616 03755
CHASDEFX
J.P. Morgan AG
Taunustor 1
60310 Frankfurt am Main
Németország
Közlemény: 32AVL_R1-32AVL-000093
Ha szükséges, a Kormány köteles az UNEP/AEWA Titkárság kérésének megfelelő további előleget biztosítani annak
érdekében, hogy az UNEP/AEWA Titkárság még ideiglenesen se kényszerüljön saját készpénzeszközeiből fedezni
a Kormány által fizetendő többletköltségeket.
3. A Kormány által biztosított letét és előlegek kizárólag az UNEP/AEWA Titkárság Találkozóval kapcsolatos
kötelezettségeinek finanszírozására használhatók.
4. Az UNEP/AEWA Titkárság köteles a Kormány rendelkezésére bocsátani egy részletes kimutatást az UNEP/
AEWA Titkárság oldalán felmerült, és jelen Cikk 1. pontja alapján a Kormány által fizetendő tényleges felmerült
többletköltségekről a Találkozót követő három hónapon belül. A költségeket euróban kell megadni, az ENSZ
hivatalos, kifizetéskori átváltási árfolyamát figyelembe véve. A tételes költségelszámolás alapján az UNEP/AEWA
Titkárság köteles visszafizetni a Kormánynak a letét, vagy a 2. pont alapján kért előlegek fel nem használt részét.
Amennyiben a költségek tényleges összege meghaladja a letét összegét, a Kormány köteles azt a hiányzó összeggel
kiegészíteni a tételes költségelszámolás kézhezvételét követő egy hónapon belül.
5. A végleges elszámolás az ENSZ Pénzügyi Előírásai és Szabályai alapján ellenőrzésre kerül. Az elszámolás végleges
kiigazítására az audit során az ENSZ Könyvvizsgálói Testülete által tett észrevételeket az UNEP/AEWA Titkárságnak és
a Kormánynak egyaránt véglegesként és jogerősként kell elfogadnia.

X. Cikk
A COVID-19 járványhelyzetből következő rendelkezések
1. Abban az esetben, ha olyan körülmények és aggályok merülnek fel a COVID-19 járvány következtében, amely miatt:
a)
az Egyesült Nemzetek és a Kormány kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a Találkozó a tervezettek
szerint nem folytatható, vagy azt más formában kell megtartani; vagy
b)
akár az Egyesült Nemzetek, akár a Kormány a másik félnek küldött legalább 30 napos előzetes írásbeli
értesítéssel kéri a Találkozó elhalasztását vagy törlését;
az Egyesült Nemzetek és a Kormány kötelesek egyeztetni és kölcsönösen megállapodni minden olyan kérdés
rendezésében, amely a Találkozó elhalasztása, lemondása vagy formátumának módosítása következtében merül
fel, továbbá halasztás esetén a Megállapodás hatályban marad, és azt módosítani kell a Találkozó új időpontjainak
rögzítése érdekében, miután erről kölcsönösen megállapodtak az Egyesült Nemzetek és a Kormány közötti szóbeli
jegyzékek cseréjével.
2. A Találkozó előző bekezdés szerinti elhalasztása, törlése vagy formátumának módosítása esetén az Egyesült
Nemzetek nem köteles térítést vagy kompenzációt nyújtani a Kormánynak bármely beszerzett áruért,
szolgáltatásért vagy létesítményért, illetve a Találkozó törléséből, elhalasztásából vagy formátumának
módosításából eredő vagy azzal kapcsolatban felmerült bármely költségért.
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XI. Cikk
Felelősségi körök
1. A Kormány köteles kezelni az ENSZ, az UNEP, az UNEP/AEWA Titkárság, ezek munkatársai vagy tisztviselői elleni
minden keresetet, panaszt vagy más követelést, ami az alábbi körülmények valamelyikén alapul:
(a)
a Kormány által biztosított vagy az annak ellenőrzése alatt álló Helyszíneken történt személyi sérülések, vagy
az ott található dolgokban esett károk; és
(b)
személyi sérülések vagy dologi károk, amelyeket a Kormány által biztosított, vagy a Kormány ellenőrzése alá
tartozó, a Találkozó céljára rendelkezésre bocsátott közlekedési eszközök okoztak, vagy ezek használata során
merültek fel;
(c)
a Kormány által a jelen Megállapodás VIII. Cikk alapján a Találkozó céljára rendelkezésre bocsátott személyzet
foglalkoztatása; és
(d)
az ülés elhalasztása, törlése vagy formátumának módosítása a fenti X. Cikk szerint.
2. A Kormány köteles kártalanítani és mentesíteni az ENSZ-t, az UNEP-et, az UNEP/AEWA Titkárságot, ezek
munkatársait és Kijelölt Tisztviselőit bármely ilyen kereset, panasz vagy más követelés tekintetében.

XII. Cikk
Kiváltságok és mentességek
1. A Találkozó tekintetében irányadó az Egyesült Nemzetek kiváltságairól és mentességeiről szóló, a Közgyűlés által
1946. évi február hó 13. napján elfogadott Egyezmény (a továbbiakban: az „Egyezmény”), melyben Magyarország
részes fél. Különösen a fenti II. Cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett Államok képviselőit illetik meg
a Találkozóval kapcsolatos feladataik ellátása során az Egyezmény IV. Cikke szerinti kiváltságok és mentességek,
az Egyesült Nemzetek azon Tisztviselőit, akik a fenti II. Cikk (1) bekezdésének b) pontjában és (2) bekezdésében
említett Találkozóval kapcsolatosan látnak el feladatokat, az Egyezmény V. és VII. Cikkében előírt kiváltságok és
mentességek illetik meg.
2. Az Egyesült Nemzetek a fenti II. Cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett szakosított és kapcsolódó szervei
képviselőit az Egyesült Nemzetek szakosított intézményeinek kiváltságairól és mentességeiről szóló, a Közgyűlés
által 1947. november hó 21. napján elfogadott Egyezmény – amelynek Magyarország részes fele – szerinti
kiváltságok és mentességek illetik meg.
3. A Résztvevőket, valamint az UNEP/AEWA Titkárság Kijelölt Tisztviselőit megilleti a Magyarország területére való
szabad belépés és az onnan való szabad kilépés joga, és nem akadályozhatók a Találkozó területére történő
odautazásuk és az onnan történő elutazásuk során. Részükre biztosítani kell a gyors utazás lehetőségét.
A szükséges vízumokat és belépési és kilépési engedélyeket ingyenesen, és a lehető legrövidebb idő alatt kell
megadni. Amennyiben az ehhez kapcsolódó kérelmek a Találkozó megnyitását legalább négy hetet megelőzően
érkeznek be, a vízumokat legkésőbb a Találkozó nyitó időpontját két héttel megelőzően ki kell bocsátani. Bármely
esetben az ehhez kapcsolódó kérelmeket a Találkozó megnyitását megelőző tizenöt napon belül kell benyújtani,
összhangban a vízumok schengeni vívmányok szerint történő feldolgozására vonatkozó szabályokkal, annak
biztosítása érdekében, hogy a vízumok kibocsátására a lehető legrövidebb időn belül sor kerüljön.
4. A Kormány köteles minden Résztvevő, valamint az UNEP/AEWA Titkárság Kijelölt Tisztviselői részére a vízum- és
engedélykérelmekhez támogató nyilatkozatot kiadni. A Kormány köteles gondoskodni arról, hogy a Találkozó
időtartamára szóló vízumok és/vagy engedélyek kézbesítésre kerüljenek a Résztvevők, valamint az UNEP/AEWA
Kijelölt Tisztviselői részére, még érkezésüket megelőzően.
5. Az Egyesült Nemzetek kiváltságairól és mentességeiről szóló egyezmény értelmében, az Egyezmény II. Cikk
3. szakasz alkalmazása szempontjából a Helyszínek az Egyesült Nemzetek helyiségeinek minősülnek, és így az oda
való bejutás az UNEP/AEWA Titkárság által képviselt Egyesült Nemzetek fennhatósága és ellenőrzése alatt áll.
A Helyszínek sérthetetlennek minősülnek mindaddig, amíg a Helyszínek UNEP/AEWA Titkárság rendelkezése alatt
állnak, ideértve az előkészítési és a bontási fázisokat is.
6. A II. Cikkben felsorolt minden személyt megilleti a jog, hogy távozásakor korlátozás nélkül kivihesse Magyarország
területéről a Találkozóval összefüggésben az országba magával hozott, de el nem költött pénzmennyiséget.
7. Az Egyezmény II. Cikk 7. bekezdése alapján az Európai Unió vámjogszabályaival összhangban a Kormány köteles
engedélyezni minden dokumentum, kiadvány és eszköz ideiglenes behozatalát és kivitelét, ideértve a hírközlő
médiumok képviselőihez tartozó műszaki berendezéseket. A Kormány az Európai Unió vámjogszabályaival
összhangban köteles elengedni minden, a Találkozóhoz szükséges eszköz és felszerelés tekintetében a vámot,
illetéket vagy egyéb adókötelezettséget.
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8. Az UNEP/AEWA Titkársága átal képviselt Egyesült Nemzeteket ugyanazok a hozzáadottérték-adó (HÉA) kiváltságok
illetik meg, mint amelyek az Egyesült Nemzetek más szervezeteit vagy a nemzetközi szervezeteket jelenleg
megilletnek Magyarországon. Ennek megfelelően az Egyesült Nemzetek az eredeti adószámlák bemutatásával
a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól visszaigényli a Találkozóval kapcsolatban befizetett bármely HÉA összegét.
Magyarország Kormánya köteles elősegíteni a Találkozóval kapcsolatban az Egyesült Nemzetek által megfizetett
HÉA visszatérítését.

XIII. Cikk
Vitarendezés
1. Az Egyezmény 30. bekezdésének, vagy más, irányadó megállapodásnak a hatálya alá eső jogviták kivételével,
a jelen Megállapodás értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatban felmerült bármely jogvitát (a Felek eltérő
megállapodásának hiányában) tárgyalásos úton vagy a vitarendezés egyéb elfogadott módján kell rendezni. Az ily
módon nem rendezett jogvitákat bármely Fél kérésére egy három választottbíróból álló bírói tanács elé kell utalni
végleges, jogerős döntéshozatalra. Egy választottbírót az ENSZ főtitkára, egyet a Kormány jogosult kijelölni, míg
a harmadik választottbíró személyéről (aki egyben a választottbíróság elnöke) a másik két választottbíró dönt.
2. Ha bármelyik Fél elmulaszt választottbírót jelölni a másik Fél által kijelölt választottbíró személyéről való értesítéstől
számított három hónapon belül, vagy ha az első két választottbíró elmulasztja kijelölni a választottbíróság
elnökét a második választottbíró kijelölését vagy megnevezését követő két hónapon belül, a hiányzó
választottbírót a Nemzetközi Bíróság elnöke jelöli ki, a jogvitában érintett bármelyik Fél kérelmére. A Felek eltérő
megállapodásának hiányában a választottbíróság állapítja meg saját eljárási szabályait, gondoskodik tagjainak
díjazásáról és a költségek Felek közötti megosztásáról. A választottbíróság valamennyi döntését kétharmados
szótöbbséggel hozza. A választottbíróság minden érdemi és eljárásjogi döntése végleges, jogerős és mindkét félre
nézve kötelező, még akkor is, ha azt a választottbíróság valamelyik Fél távollétében hozta.

XIV. Cikk
Záró rendelkezések
1. A jelen Megállapodás a Felek írásbeli megállapodásával módosítható. Bármely, a jelen Megállapodásban nem
rendezett, lényeges kérdésben a Feleknek az ENSZ érintett szervezetének vonatkozó határozatait és döntéseit
figyelembe véve kell megállapodniuk. Minden Fél köteles a másik Fél által a jelen pont alapján előterjesztett
javaslatot teljeskörű és nyitott megfontolás tárgyává tenni.
2. A jelen Megállapodás minden Melléklete a Megállapodás szerves részét képezi.
3. Ez a Megállapodás harminc (30) nappal azután lép hatályba, hogy a Kormány értesítette az Egyesült Nemzeteket
arról, hogy a hatálybalépéshez szükséges belső eljárást megfelelően lezárták , és az hatályban marad a Találkozó
időtartama alatt, valamint az azt követő olyan további időszak során, amely az annak bármely rendelkezésével
kapcsolatos minden ügy rendezéséhez szükséges.
A FENTIEK HITELÉÜL, a Felek által kellően felhatalmazott alulírottak aláírták a jelen Megállapodást.
Kelt Bonnban, 2021. május hó 13. napján, két eredeti példányban magyar és angol nyelven, mindkét szöveg
egyaránt hiteles. A magyar és angol nyelvű változat közötti bármely eltérés esetén az angol nyelvű szöveg
az irányadó.
Aláíró:
Magyarország Kormánya részéről

Az Egyesült Nemzetek részéről
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„A” MELLÉKLET
A találkozóval kapcsolatos követelmények listája
Helyiség /tevékenység

A helyiség berendezése, anyagok és
személyzet

A helyiség műszaki felszereltsége

IT eszközök

Tárgyaló a plenáris ülések/
munkacsoport ülések/
kísérő rendezvények
megtartására
(kb. 200–250 fős)

· Hat személynek alkalmas
emelvény;
· Asztalok és székek
(osztályterem jellegű
elrendezésben);
· Országok/szervezetek
nevének feltüntetésére
szolgáló táblák
(sátorformájú);
· Műszaki segítség
(folyamatosan, 24/7-ben
elérhető);
· A Találkozó kisegítő
személyzete.

· A prezentációkhoz
· Felszerelés az angolra
2 db laptop i7 processzorral,
és franciára történő
Windows 10 szoftverrel,
szimultán tolmácsoláshoz,
8 RAM memóriával,
így mikrofon és headset
rendszergazdai
valamennyi résztvevő
jogosultsággal, MS Office
számára és tolmácsfülkék;
365 szoftverrel és
· Hang- (MP3) és
DVD-lejátszóval ellátva.
videóanyag (MP4)
Mindkét laptopot,
rögzítéséhez szükséges
az emelvényen és a műszaki
berendezések;
területen is, RJ45 ethernet
· 1 db 20000 lumen
kábellel kell csatlakoztatni;
fényerősségű projektor
· Vezeték nélküli, kézi
(VGA és HDMI
diavetítés-vezérlő,
csatlakozóval);
a prezentációt futtató
· 1 db nagy méretű
laptophoz csatlakoztatva.
vetítővászon, 3 db
50 colos LCD-képernyő
az emelvény előtt;
· Csatlakozóaljzat és
hosszabbítózsinór,
valamennyi résztvevő
laptopjának kiszolgálására
alkalmas mennyiségben.

Tárgyaló a munkacsoport
ülések/kísérő rendezvények
megtartására
(kb. 60 fős)

· Asztalok és székek
(osztályterem jellegű
elrendezésben);
· Országok/szervezetek
nevének feltüntetésére
szolgáló táblák
(sátorformájú, második
készlet);
· Műszaki segítség
(folyamatosan, 24/7-ben
elérhető).

· A prezentációkhoz
· Eszközök az angolra
2 db laptop i7 processzorral,
és franciára történő
Windows 10 szoftverrel,
szimultán tolmácsoláshoz,
8 RAM memóriával,
így mikrofon és headset
rendszergazdai
valamennyi résztvevő
jogosultsággal, MS Office
számára és tolmácsfülkék;
365 szoftverrel és
· Berendezés hanganyag
DVD-lejátszóval ellátva,
(MP3) rögzítéséhez;
diavetítés-vezérlő. Mindkét
· 1 db 20000 lumen
laptopot, a tárgyalóban
fényerősségű projektor
és a műszaki területen is,
(HDMI csatlakozóval);
RJ45 Ethernet kábellel kell
· 1 db nagy méretű
csatlakoztatni.
vetítővászon,
2 db 50 colos
LCD-képernyő
az emelvény előtt;
· Csatlakozóaljzat és
hosszabbítózsinór,
valamennyi résztvevő
laptopjának kiszolgálására
alkalmas mennyiségben.
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A helyiség berendezése, anyagok és

Helyiség /tevékenység

személyzet

A helyiség műszaki felszereltsége

IT eszközök

Az EU-elnökség saját költségére
egyéb felszerelések biztosítását
kérheti.

Tárgyaló az EU regionális
koordinációs ülésére
(kb. 50 fős)1

· Asztalok és székek (U-alakú
vagy körasztal).

· 1 db, minimum
10000 lumen
fényerősségű projektor.

Tárgyaló az afrikai regionális
koordinációs ülésre
(kb. 50 fős)

· Asztalok és székek
(osztályterem jellegű
elrendezésben).

· 1 db, minimum
10000 lumen
fényerősségű projektor.

A küldöttek helye

· 10 asztal és székek.

· Megfelelő mennyiségű
csatlakozóaljzat és
hosszabbítózsinór
a küldöttek laptopjainak
kiszolgálására.

· 1 db, közepes méretű
nyomtató (fekete-fehér).

Dokumentumkezelő terület

· Asztalok vagy polcok
a találkozó
dokumentumainak
bemutatására, mindkét
nyelven;
· A dokumentumok
másolásában és
kiosztásában közreműködő
kiszolgáló munkatársak.

Regisztrációs terület

· 5 sor kiszolgálására
alkalmas regisztrációs
pult/5 regisztrációs pulthoz
szükséges munkatársak;
· A felszerelések és anyagok
elhelyezésére szolgáló
2 asztal;
· Konferenciacsomagok
minden résztvevő számára,
várostérképpel, tájékoztató
anyaggal, jegyzettömbbel,
golyóstollal stb.
· A küldöttek
regisztrációjában
közreműködő kiszolgáló
munkatársak.

· Elegendő mennyiségű
csatlakozóaljzat/
hosszabbítózsinór.

· 3 db laptop i7 processzorral,
Windows 10 szoftverrel,
8 RAM memóriával,
rendszergazdai
jogosultsággal, MS Office
365 szoftverrel,
a nyomtatókhoz
csatlakoztatva;
· 1 db színes, hálózati
nyomtató, ami kétoldalas
nyomtatásra és másolásra
alkalmas.

Kiállítási terület

·
·
·
·

Irodahelyiség a Főtitkár/
az Elnökség Ülései/
a Mandátumvizsgáló
Bizottság számára
(kb. 15 fős)

· 1 db tárgyalóasztal, 15 szék.

1

· Elegendő mennyiségű
Asztalok és székek;
csatlakozóaljzat/
Mozgatható falak/panelek;
hosszabbítózsinór.
Ragasztószalag;
A kéréseknek megfelelő más
eszköz.
· Elegendő mennyiségű
csatlakozóaljzat/
hosszabbítózsinór.

A tárgyaló, az irodahelyiség és a berendezések költségeit az EU-elnökség viseli (a helyiség berendezése, felszerelése és a költségek még
az EU-elnökség visszaigazolását igénylik).

4511

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 105. szám

Helyiség /tevékenység

Dokumentumellenőrzésre
szolgáló helyiség
(3 fő részére)

A helyiség berendezése, anyagok és
személyzet

· 3 asztal és székek;
· Megfelelő mennyiségű
A4-méretű másolópapír
(10.000 lap).

Helyiség a francia tolmácsok · 2 asztal és székek.
részére (2 fő)

Helyiség a kommunikációs
csapat részére (3 fő)

· 3 asztal és székek.

A helyiség műszaki felszereltsége

IT eszközök

• Elegendő mennyiségű
csatlakozóaljzat.

· 3 db, nagyobb méretű
képernyő az AEWA
laptopjaihoz csatlakoztatásra;
· 1 db nagy, ipari
teljesítményű, színes, hálózati
nyomtató, ami kétoldalas
nyomtatásra és másolásra,
a papírok kiválogatására és
összetűzésére alkalmas,
az irodahelyiség közelében
elhelyezve.

· Elegendő mennyiségű
csatlakozóaljzat.

· 2 db asztali számítógép i5
processzorral, Windows 10
szoftverrel, 8 RAM
memóriával, rendszergazdai
jogosultsággal, MS Office
365 szoftverrel és monitorral;
· 2 db, nagyobb méretű
képernyő az AEWA
laptopjaihoz csatlakoztatásra;
· Az irodahelyiség közelében
elhelyezett, kétoldalas
nyomtatásra és másolásra,
a papírok kiválogatására
és összetűzésére alkalmas
hálózati nyomtatóhoz való
hozzáférés.
· 1 db 65 colos LCD-monitor
a plenáris ülésteremből
történő ÉLŐ közvetítéshez;
· 1 db asztali számítógép i5
processzorral, Windows 10
szoftverrel, 8 RAM
memóriával, rendszergazdai
jogosultsággal, MS Office
365 szoftverrel és monitorral;
· 3 db, nagyobb méretű
képernyő az AEWA
laptopjaihoz csatlakoztatásra;
· 1 db kisebb, az asztali géphez
csatlakoztatott lézernyomtató
(kábel).
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Helyiség /tevékenység

A helyiség berendezése, anyagok és
személyzet

A helyiség műszaki felszereltsége

IT eszközök

Sajtókonferencia-terem,
médiaközpont,
interjúhelyiség2

· Mikrofonok az
· 5 személynek alkalmas
emelvényre;
emelvény;
· Hordozható mikrofonok
· Előadói pulpitus;
a hallgatóság kérdéseinek
· Megfelelő mennyiségű
feltevésére;
asztal és székek a média
· Az élő közvetítés
képviselői számára
rögzítésének lehetősége,
(10–14 szék);
és az ahhoz szükséges
· A helyiség hátuljában egy
berendezés.
lehetőség szerint megemelt
állvány/pulpitus
a kamerák és egyéb
eszközök elhelyezésére;
· Berendezett interjúsarok
(kis kanapé és székek,
növények és a Találkozó
logójával ellátott háttér).
Természetes fénnyel
megvilágított helyiség lenne
az ideális.

· 1 db nagy méretű, 65 colos
LCD-monitor a plenáris
ülésteremből történő
ÉLŐ közvetítéshez;
· 1 db asztali számítógép i5
processzorral, Windows 10
szoftverrel, 8 RAM
memóriával, rendszergazdai
jogosultsággal, MS Office
365 szoftverrel és monitorral;
· Az irodahelyiség közelében
elhelyezett, kétoldalas
nyomtatásra és másolásra,
a papírok kiválogatására
és összetűzésére alkalmas
hálózati nyomtatóhoz való
hozzáférés.

Helyiség az IT/a Találkozó
kiszolgáló személyzete
részére

· 1 asztal és szék;
· 1 db faxkészülék;
· 1 db szkenner.

· 1 db, nagyobb méretű
képernyő az AEWA
laptopjaihoz csatlakoztatásra;
· 1 db színes, kétoldalas
nyomtatásra és másolásra
alkalmas hálózati nyomtató,
az irodahelyiség közelében
elhelyezve.

Helyiség a napidíjak
kifizetéséhez

· 1 asztal és szék;
· 1 db széf.

· 1 db asztali számítógép
i5 processzorral, Windows
10 szoftverrel, 8 RAM
memóriával, rendszergazdai
jogosultsággal, MS Office
365 szoftverrel és monitorral;
· 1 db színes, hálózati
nyomtató, ami kétoldalas
nyomtatásra és másolásra
alkalmas, az irodahelyiségben
elhelyezve.

Helyiség a jelentések írói
számára

· 2 asztal és székek.

· A hálózati nyomtatóhoz való
hozzáférés.

Helyiség az AEWA más
munkatársai részére

· 3 asztal és székek.

· 1 db asztali számítógép i5
processzorral, Windows 10
szoftverrel, 8 RAM
memóriával, rendszergazdai
jogosultsággal, MS Office
365 szoftverrel és monitorral;
· A hálózati nyomtatóhoz való
hozzáférés.

2

A sajtó- és médiatevékenységhez kapcsolódó pontos igényekről a Kommunikációs Osztály és az AEWA Tájékoztatási Tisztviselője állapodnak meg.
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Helyiség /tevékenység

A helyiség berendezése, anyagok és
személyzet

Minden tárgyaló és
irodahelyiség tekintetében
biztosítani kell

· A zárhatóságot;
· Nemzetközi hívásra
alkalmas telefonkészülék
rendelkezésre állását;
· Papír, nyomtató
festékkazetta és már
irodaszerek (ollók,
öntapadó jegyzettömbök,
gemkapcsok, tollak,
szövegkijelölők, tűzőgépek
és kapcsok, lyukasztók,
ragasztószalag, mappák,
borítékok, papírkosarak stb.)
rendelkezésre állását;
· Tájékoztató táblákat
és jelzéseket, ahol ez
szükséges;
· Folyamatosan, 24/7-ben
elérhető műszaki
segítségnyújtó stábot.

Kommunikáció

18 db előrefizetett (prepaid)
kártyát és felhasználható
keretet a Titkárság által
használt mobiltelefonokba.

3

A helyiség műszaki felszereltsége

IT eszközök

· WIFI-elérhetőséget3
a találkozó teljes területén
(ideértve a tárgyalókat,
az irodahelyiségeket
és a közös használatú
területeket);
· A laptopokhoz szükséges
további (plug & play
szabvány szerinti)
LAN-kábeleket.

500 mbps sebességű, szélessávú internetet.

„B” MELLÉKLET
Részletes műszaki követelmények
Vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN)
A WLAN a helyi internetszolgáltató által biztosított internethez a konferencia tűzfalán keresztül csatlakozik. Minden
további WLAN-infrastruktúrát- és eszközöket a vendéglátó országnak kell biztosítania.
A WLAN-infrastruktúrát úgy kell kialakítani, hogy az a találkozó teljes helyszínén (ideértve a plenáris üléstermeket,
a tárgyalókat, az irodahelyiségeket, a küldöttek és a kiállítás helyét) képes legyen a találkozó valamennyi
résztvevőjének kiszolgálására.
Ez a követelmény magában foglalja különösen az alábbiakat:
•
a WLAN-kapacitásnak minden egyes tárgyalóban és munkaterületen az adott helyiség
befogadóképességével azonosnak kell lennie;
•
a WLAN-nak kompatibilisnek kell lennie a 802.11a, b, g-vel (illetve bármely új szabvánnyal, ami a találkozó
időpontja előtt általánosan elfogadottá válik) és a WIFI-vel;
•
a WLAN csatlakozási pontjainak támogatnia kell az általános titkosítási szabványokat (pl. WEP, WPA, WPA2,
802.11i), vagy bármely új szabványt, ami a találkozó időpontja előtt általánosan elfogadottá válik;
•
a WLAN-átjáróhoz csatlakozó eszközöktől érkező átlagos pingelési válaszidő nem haladhatja meg a húsz (20)
miliszekundumot normál terhelés mellett;
•
minden társított eszköz tekintetében az átlagos átviteli sebesség 5,5 mbps vagy több;
•
WLAN csatlakozási pontjainak központilag ellenőrzöttnek kell lennie, hogy a csatlakozási pontok gyorsan,
lehetőség szerint automatikusan újrakonfigurálhatók legyenek a konferenciatermekben a változó terheléshez
igazodóan, illetve vírusproblémák esetén az egyes laptopok egyedileg kizárhatók legyenek a hálózatból;
RJ45 Ethernet kábel biztosítását (az emelvényen minden laptophoz, a prezentáció céljára).
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WIFI-hozzáférés
A Titkárság munkatársainak biztosított WIFI-hozzáférést a találkozó résztvevőitől eltérő, más internetszegmensben
kell biztosítani, hogy esetükben kiküszöbölhető legyen a szolgáltatás megszakadása pl. a jelentős adatforgalom
miatt.

Webes tartalomszolgáltatás
A vendéglátó ország köteles biztosítani a találkozó webes tartalomszolgáltatásához szükséges kiszolgáló
platformot. A webes tartalomszolgáltatás magában foglal egy többkamerás tartalomszolgáltatási rendszer által
biztosított élő videóközvetítést és egy angol nyelvű hangközvetítést, akár a nézőtérről, akár az angol tolmácstól.
A videóközvetítés YouTube-on (vagy más hasonló tartalomszolgáltató oldalon) lesz elérhető és ott kerül elmentésre.
A plenáris ülés nyilvános részei az interneten keresztül kerülnek közvetítésre (webes tartalomszolgáltatás).
A preferált fájlformátum Adobe Shockwave Flash (.flv). A Windows Media File (.wmv) formátum is elfogadható.
Az elvárt felbontás 4:3 (standard videófelbontás).
Az elvárt minimális adatsebesség 512 kb/s.

Technikusok
Szükséges folyamatosan, 24/7-ben elérhető, angol nyelven beszélő technikusok/hálózati technikusok rendelkezésre
állása.

Internet és WIFI-struktúra
Külön hálózat szükséges a találkozó valamennyi dokumentumát tartalmazó felhőtárhelyhez való kapcsolódáshoz.
Ezen felül, a legrosszabb eshetőségre készülve szükséges egy tartalék, a helyi hálózathoz kapcsolódó (NAS-) tárhely.
A meglévő fájlokat előre fel kell tölteni a felhőtárhelyre, a későbbiekben pedig fokozatosan kell folytatni a feltöltést.

WIFI-hozzáférés a regisztrációs területen
WIFI-hozzáférést kell biztosítani a regisztrációs területen is az online regisztrációs rendszer működtetése érdekében.

Hálózati nyomtatók az irodahelyiségekben
A hálózati nyomtatókat a nyomtatót igénybe vevő irodahelyiség közelében lévő külön erre kijelölt helyiségben,
a folyosón vagy más központi helyen is el lehet helyezni. Az asztali számítógépnek minden irodahelyiségben
a lehető legközelebb lévő hálózati nyomtatóhoz kell csatlakoznia. Az AEWA laptopjai szintén a hálózati
nyomtatókhoz csatlakoznak.

PowerPoint prezentációk a Találkozó során
A plenáris ülésteremben elhangzott minden PowerPoint és egyéb prezentációt, illetve beszédet minden nap össze
kell gyűjteni és egy biztonságos, külső meghajtóra kell lementeni.

A találkozó hanganyagának rögzítése MP3 formátumban
A plenáris ülés valamennyi tanácskozása rögzítésre kerül (mind a tanácskozás eredeti nyelvén, mind az angol
fordításban).
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„C” MELLÉKLET
A Találkozónak az UNEP/AEWA létesítményei helyett Magyarországon történő megrendezése miatt
felmerülő többletköltségek (euróban)
A vendéglátó ország által viselt költségek
Tevékenység

euró

euró

személyek

tételek/napok

tételek naponkénti

Teljes költség

száma

száma

díja

Előkészítő küldetések

utazás

2

1

1 200

2 400

napidíj (Budapesten)

2

4

253

2 024

kiadások a terminálon

2

1

172

344

Részösszeg, előkészítő küldetések

4 768

MOP8
munkatársak utazás

18

1

1 200

21 600

munkatársak napidíja (Budapesten)

18

9

253

40 986

munkatársak kiadásai a terminálon

18

1

172

3 096

tolmácsok és jelentésírók napidíja

8

9

15

1 080

küldöttek utazási támogatása

40

1

250

10 000

küldöttek napidíj támogatása

40

7

15

4 200

Részösszeg MOP8

80 962

Összes kiadás

85 730

Programtámogatás (5%)
Összesen
* A Találkozónak a bonni szolgálati hely helyett Budapesten való megrendezése miatt felmerült költségek
Napidíj, Bonn: USD 261 (2019. nov. 1.)
Napidíj, Budapest: USD 277 (2019. nov. 1.)
Az ENSZ átváltási árfolyama (2019. nov. 1.): 0.9
** A Bonn helyett Budapestre történő utazás egy finanszírozott küldöttre eső, becsült költsége”

4 287
90 017
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2. melléklet a 2021. évi LXVI. törvényhez
“AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE UNITED NATIONS, REPRESENTED
BY THE UNEP-ADMINISTERED SECRETARIAT OF THE AGREEMENT ON THE CONSERVATION OF AFRICANEURASIAN MIGRATORY WATERBIRDS (UNEP/AEWA Secretariat) REGARDING THE 8TH SESSION OF
THE MEETING OF THE PARTIES TO THE AGREEMENT ON THE CONSERVATION OF AFRICAN-EURASIAN
MIGRATORY WATERBIRDS, 5–9 OCTOBER 2021, BUDAPEST, HUNGARY
WHEREAS the Contracting Parties to the Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds
have accepted the invitation of the Government of Hungary to hold the 8th Session of the Meeting of the Parties to
the Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds (hereinafter, the “Meeting”) through
Resolution 7.13 adopted by AEWA MOP7, 4–8 December 2018, Durban, South Africa.
NOW THEREFORE, the Government of Hungary (hereinafter, the “Government”), and the United Nations, represented
by the UNEP/AEWA Secretariat /hereinafter, the “United Nations”) (collectively referred to as the “Parties”) have
agreed as follows:

Article I
Date and place of the Meeting
1. The Meeting is scheduled to take place in Budapest, Hungary from 5 to 9 October 2021, with the dates to be
confirmed by the Parties in advance of the event.
2. In view of the ongoing COVID-19 pandemic and the exceptional need to contain the further spreading of the virus,
the Meeting may be held in a hybrid format, with in-person participation and an online component in the form of
remote participation through electronic means.

Article II
Attendance at the Meeting
1. The participants of the Meeting (hereinafter, the “Participants”) shall be invited by the UNEP/AEWA Secretariat, and
shall include:
(a)
Representatives of Contracting Parties to the Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory
Waterbirds and Observer States;
(b)
Representatives of the United Nations;
(c)
Representatives of specialized and related agencies of the United Nations;
(d)
Representatives of other intergovernmental organizations concerned with migratory waterbird conservation,
including protection and management;
(e)
Representatives of non-governmental and other organizations qualified in the field of migratory waterbird
and wildlife conservation, including protection and management.
2. In addition, the United Nations, represented by the UNEP/AEWA Secretariat shall designate United Nations officials
to service the Meeting (hereinafter, the “UNEP/AEWA Secretariat designated officials”). These officials are the AEWA
and CMS staff, the interpreters and the reports writers.
3. The public sessions of the Meeting shall be open to representatives of information media accredited by the United
Nations at its discretion after consultation with the Government.

Article III
Premises, facilities, equipment, utilities and supplies
1. The Government shall provide, at its own expense, the premises and facilities, necessary for holding the Meeting,
including conference rooms, office space, working areas and other related facilities as specified in Annex A to this
Agreement (hereinafter, the “Premises”). The Government shall, at its own expense, furnish, equip and maintain in
good repair the Premises for the effective conduct of the Meeting. The conference rooms shall be equipped with
WIFI, and for reciprocal simultaneous interpretation between two languages (English – French). The conference
rooms shall have facilities for sound recording in that number of languages as well as facilities for press, television,
radio and film operations, to the extent required by the UNEP/AEWA Secretariat. The Premises shall remain at the
disposal of the UNEP/AEWA Secretariat 24 hours a day, from a minimum of one day prior to the Meeting until
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a minimum of one day after its close. The specifics in Annex A may be modified no later than 7 days before the
Meeting, as agreed in writing between the Parties, considering factors such as the number of Participants.
2. The Government shall provide on the Premises, as the facilities, equipment and infrastructure provided in Annex
A and B, as well as appropriate eating facilities, for the use of Participants on a commercial basis.
3. The Government shall bear the cost of all necessary utility services of the UNEP/AEWA Secretariat, including its
communications by internet and telephone.
4. The Government, at its own expense, shall make arrangements for hospitality including tea and coffee breaks
during the period of the Meeting, for Participants.

Article IV
Accommodation
The Government shall offer information on and ensure availability of adequate accommodations in hotels at
a reasonable proximity to the Premises and at reasonable commercial rates for the UNEP/AEWA Secretariat to make
available to Participants.

Article V
Medical facilities and arrangements in view of the COVID-19 pandemic situation
1. The Government shall provide, within the Premises, adequate medical facilities for emergency first aid appropriate
for the number of Participants and UNEP/AEWA Secretariat designated officials.
2. For serious emergencies, the Government shall ensure immediate transportation and admission to a hospital.
The cost of any hospitalization shall be solely borne by the patient.
3. In view of the ongoing COVID-19 pandemic, the Parties shall ensure that adequate sanitation standards and hygiene
protocols are in place for the Meeting.

Article VI
Transport
1. The Government shall provide and ensure the availability of transport between the international airport, the
Premises, and the principal hotels for the Participants.
2. The Government shall organize and bear the costs of an all-day excursion for Participants to take place on the fourth
day of the meeting, i.e. 8 October 2021.

Article VII
Police protection
1. The Government shall furnish at its own expense such police protection as may be required to ensure the efficient
functioning of the Meeting in an atmosphere of security and tranquillity free from interference of any kind. While
such police services shall be under the direct supervision and control of a senior officer to be provided by the
Government, this officer shall work in close cooperation with a designated official of the UNEP/AEWA Secretariat.
2. Security arrangements provided through such police services shall satisfy the United Nations Enhanced Minimum
Operating Security Standards as applicable in Hungary.

Article VIII
Local personnel
1. The Government shall appoint a liaison officer who shall be responsible, in consultation with the UNEP/AEWA
Secretariat, for making and carrying out the administrative, communications, personnel and logistical arrangements
for the Meeting and related events as required under this Agreement. The liaison officer shall lead a coordination
team consisting of personnel provided by the Government, who shall work closely with the UNEP/AEWA Secretariat
designated officials.
2. The Government, at its own expense, shall provide local support personnel necessary for the effective functioning
of the Meeting, who shall be placed under the supervision of the UNEP/AEWA Secretariat designated officials.
The exact requirements in this respect shall be stipulated in Annex A. Some of these personnel shall be available
at least 1 day before the opening of the Meeting and until 1 day after its close, as required by the UNEP/AEWA
Secretariat.
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Article IX
Financial arrangements
1. The Government, in addition to the financial obligations provided for elsewhere in this Agreement, shall, in
accordance with General Assembly resolution 31/140, section I, paragraph 5, bear the actual additional costs
directly or indirectly involved in holding the Meeting in Hungary rather than at the UNEP/AEWA Secretariat
premises in Bonn. Such costs, which are provisionally estimated at approximately € 90,017 in accordance with
Annex C, shall include, but not be restricted to, the actual additional costs of travel and staff entitlements of the
UNEP/AEWA Secretariat staff (including designated officials), to attend the Meeting and participate in two planning
missions, as well as the costs of shipping any necessary equipment and supplies. The UNEP/AEWA Secretariat shall
make the arrangements for the travel of UNEP/AEWA Secretariat staff and designated officials in accordance with
the UN Staff Regulations and Rules and its related administrative practices regarding travel standard, baggage
allowances, subsistence payments and terminal expenses.
2. The Government shall, not later than 30 May 2021, deposit the sum of € 90,017, representing the total estimated
costs referred to in paragraph 1 of the present Article, to following account:
UNITED NATIONS (DECH1)
DE565011080061616 03755
CHASDEFX
J.P. Morgan AG
Taunustor 1
60310 Frankfurt am Main
Germany
Reference: 32AVL_R1-32AVL-000093
If necessary, the Government shall make further advances as requested by the UNEP/AEWA Secretariat so that
the latter shall not at any time have to finance temporarily from its cash resources the extra costs that are the
Government’s responsibility.
3. The Government’s deposit and any advances shall be used only to pay the obligations of the UNEP/AEWA
Secretariat in respect of the Meeting.
4. Within three months after the Meeting, the UNEP/AEWA Secretariat shall give the Government a detailed set
of accounts showing the actual additional costs incurred by the UNEP/AEWA Secretariat and to be borne by the
Government pursuant to paragraph 1 of the present Article. These costs shall be expressed in Euros, using the
United Nations official rate of exchange at the time the payments are made. The UNEP/AEWA Secretariat, on the
basis of this detailed set of accounts, shall refund to the Government any funds unspent out of the deposit or the
advances required by paragraph 2. Should the actual additional costs exceed the deposit, the Government shall
remit the outstanding balance within one month of the receipt of the detailed accounts.
5. The final accounts shall be subject to audit as provided in the Financial Regulations and Rules of the UN, and the
final adjustment of accounts shall be subject to any observations which may arise from the audit carried out by the
United Nations Board of Auditors, whose determination shall be accepted as final by the UNEP/AEWA Secretariat
and the Government.

Article X
Implications of the COVID-19 pandemic situation
1. In the event that circumstances and concerns arise as a result of the COVID-19 pandemic whereby:
(a)
the United Nations and the Government mutually agree that the Meeting is unable to proceed as scheduled
or is required to be held in another format; or
(b)
either the United Nations or the Government, upon 30 days minimum advance notice in writing to the other,
requests a postponement or cancellation of the Meeting;
the United Nations and the Government shall consult and mutually agree on the settlement of any matters
arising as a result of such postponement, cancellation or modification of format of the Meeting and, in the case of
a postponement, the Agreement shall remain in force and be modified to stipulate the new dates of the Meeting,
once mutually agreed, by exchange of Notes Verbales between the United Nations and the Government.
2. In the event of a postponement, cancellation or modification of format of the Meeting pursuant to the preceding
paragraph, the United Nations shall not be liable to pay or compensate the Government for any goods, services

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 105. szám

4519

or facilities procured, or costs incurred whatsoever, in relation to or resulting from cancellation, postponement or
modification of format of the Meeting.

Article XI
Liability
1. The Government shall be responsible for dealing with any action, claim or other demand against the United
Nations, UNEP, the UNEP/AEWA Secretariat or its staff members or officials arising out of:
(a)
Injury to persons or damage to or loss of property in the Premises that are provided by or are under the
control of the Government; and
(b)
Injury to persons or damage to or loss of property caused by, or incurred in using, any transport services that
are provided for the Meeting by or under the control of the Government;
(c)
The employment for the Meeting of the personnel provided by the Government under Article VIII of the
present Agreement; and
(d)
postponement, cancellation or modification of format of the Meeting pursuant to Article X above.
2. The Government shall indemnify and hold harmless the United Nations, UNEP, the UNEP/AEWA Secretariat and any
of its staff members or designated officials in respect of any such action, claim or other demand.

Article XII
Privileges and immunities
1. The Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, adopted by the General Assembly on
13 February 1946 (hereinafter, the “Convention”), to which Hungary is a party, shall be applicable in respect of
the Meeting. In particular, the representatives of States referred to in Article II, paragraph 1(a), above, shall enjoy
the privileges and immunities provided under Article IV of the Convention, the Officials of the United Nations
performing functions in connection with the Meeting referred to in Article II, paragraph 1 (b) and 2, above shall
enjoy the privileges and immunities provided under Article V and VII of the Convention.
2. The Representatives of the specialized and related agencies of the United Nations, referred to in Article II, paragraph
1 (c ) above, shall enjoy the privileges and immunities provided by the Convention on the Privileges and Immunities
of the Specialized Agencies, adopted by the General Assembly on 21 November 1947, to which Hungary is a party.
3. All Participants and UNEP/AEWA Secretariat designated officials shall have the right of unimpeded entry into and
exit from Hungary, and no impediment shall be imposed on their transit to and from the Meeting area. They shall be
granted facilities for speedy travel. Visas and entry and exit permits, where required, shall be granted free of charge
and as speedily as possible. When related applications are made four weeks before the opening of the Meeting,
visas shall be granted not later than two weeks before the date of the Meeting’s opening. In any case, related
applications should be made not later than fifteen days before the opening of the Meeting, in accordance with the
rules on the processing of visas under the Schengen acquis, in order to guarantee that the visa shall be granted as
speedily as possible.
4. The Government shall provide a letter to support visa and permit applications for all Participants and UNEP/AEWA
Secretariat designated officials. The Government shall also make arrangements to ensure that visas and/or permits
for the Meeting’s duration are delivered to Participants and UNEP/AEWA designated officials prior to their arrival.
5. For the purpose of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, the Premises shall be
deemed to constitute premises of the United Nations in the sense of Article II, Section 3, of the Convention, and
access thereto shall be subject to the authority and control of the United Nations, represented by the UNEP/AEWA
Secretariat. The Premises shall be inviolable for the whole period during which the Premises are at the UNEP/AEWA
Secretariat’s disposal, including the preparatory stage and the winding-up.
6. All persons referred to in Article II shall have the right to take out of Hungary at the time of their departure, without
any restriction, unspent portions of the funds they brought into Hungary in connection with the Meeting.
7. Pursuant to Article 2, Section 7 of the Convention, the Government, in accordance with the customs legislation of
the European Union, shall allow the temporary importation and exportation of all documents, publications, and
equipment, including technical equipment accompanying representatives of information media. The Government
shall waive, in accordance with the customs legislation of the European Union, any import or other duties and taxes
on equipment and supplies required for the Meeting.
8. The United Nations, represented by UNEP/AEWA Secretariat, shall enjoy the same value added tax (VAT) privileges
that other United Nations entities or international organizations in Hungary currently enjoy. Accordingly, the United
Nations will recover any VAT paid in connection with the Meeting from the National Tax and Customs Administration
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paid upon presentation of original tax invoices. The Government of Hungary shall facilitate the recovery of VAT paid
by the United Nations for the Meeting.

Article XIII
Settlement of disputes
1. Any dispute concerning the interpretation or the application of this Agreement, except for a dispute subject to
Section 30 of the Convention or of any other applicable agreement, shall, unless the Parties otherwise agree, be
resolved by negotiations or any other agreed mode of settlement. Any such dispute that is not so settled shall
be submitted at the request of a Party for a final decision to a tribunal of three arbitrators, one who shall be
appointed by the Secretary-General of the United Nations; one by the Government; and the third, who shall be the
Chairperson, by the other two arbitrators.
2. If either Party does not appoint an arbitrator within three months of the other Party having notified the name of its
arbitrator, or if the first two arbitrators do not within three months of the appointment or nomination of the second
one of them appoint a Chairperson, then such arbitrator shall be nominated by the President of the International
Court of Justice at the request of a Party to the dispute. Except as otherwise agreed by the Parties, the tribunal shall
adopt its own rules of procedure, provide for the reimbursement of its members and the distribution of expenses
between the Parties, and take all decisions by a two-thirds majority. Its decision on all questions of procedure and
substance shall be final and, even if rendered in default of one of the parties, be binding on all of them.

Article XIV
Final provisions
1. This Agreement may be modified by written agreement of the Parties. Any relevant matter for which no provision is
made in this Agreement shall be settled by the Parties in keeping with the relevant resolutions and decisions of the
appropriate organs of the United Nations. Each Party shall give full and sympathetic consideration to any proposal
advanced by the other Party under this paragraph.
2. All Annexes to this Agreement constitute a part of this Agreement.
3. This Agreement shall enter into force thirty (30) days after the notification by the Government to the United Nations
that the necessary internal procedure required for entry into force has been duly completed, and shall remain in
force for the duration of the Meeting and for such a period hereafter as is necessary for all matters relating to any of
its provisions to be settled.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by the respective Parties, have signed this
Agreement.
DONE in Bonn, on the 13th day of May, 2021, in two originals in the Hungarian and English languages, both texts
being equally authentic. In case of any divergence between the Hungarian and English versions, the English text
shall prevail.
Signed:
For the Government of Hungary

For the United Nations
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ANNEX A
List of meeting requirements
Room /activity

Room set-up, material and personnel

Technical equipment in room

IT equipment

Meeting room for
Plenary sessions/
Working Group
sessions/ Side
Events
(~200–250
persons)

· Podium for six persons;
· Tables and chairs (classroom
style setup);
· Country/organization name
plates (tent-shaped);
· Technical support (available
24/7);
· Meeting support staff.

· Equipment for simultaneous
interpretation into English
and French including
microphones and headsets
for all participants and
interpretation booths;
· Equipment for audio (MP3)
and video (MP4) recording;
· 1 projector with
20000 lumen (VGA and
HDMI connector);
· 1 large projector screen,
3 LCD 50"LCD screens in
front of the podium;
· Adequate number of power
sockets and extension cords
for all participants’ laptops.

· 2 presentation Laptops i7
equipped with Windows 10,
8 RAM, administrator rights,
MS Office 365, with DVD player.
Both laptops, on the podium and
in the technical area, need to be
connected with RJ45 ethernet
cable;
· Cordless presentation pointer
(handheld device) connected to
presentation laptop.

Meeting room for
Working Group
sessions/ Side
Events
(~60 persons)

· Tables and chairs (classroom
style);
· Country/organization name
plates (tent-shaped, second
set);
· Technical support (available
24/7).

· Equipment for simultaneous
interpretation into English
and French including
microphones and headsets
for all participants and
interpretation booths;
· Equipment for audio
recording (MP3);
· 1 projector with
20000 lumen (HDMI
connector);
· 1 large projector screen,
2 LCD 50"LCD screens in
front of the stage;
· Adequate number of power
sockets and extension cords
for all participants’ laptops.

· 2 presentation laptops i7
equipped with Windows 10,
8 RAM, administrator rights,
MS Office 365, DVD player, pointer.
Both Laptops, in meeting room
and technical area, need to be
connected with RJ45 Ethernet
cable.

Meeting room
for EU regional
coordination
(~50 persons)4

· Tables and chairs (“U-shape”
or round table).

· 1 Projector 10000 Lumen
minimum.

Additional equipment may be
requested by the EU Presidency
on own costs.

Meeting room for
Africa regional
coordination
(~50 persons)

· Tables and chairs (classroom
style).

· 1 Projector 10000 Lumen
minimum.

Delegates’ area

· 10 tables and chairs.

· Adequate number of power
sockets and extension cords
for delegates’ laptops.

4

1 medium-size printer (black and
white).

The costs for meeting room, office space and equipment are borne by the EU Presidency (set-up, equipment and cost factor still to be confirmed by
EU Presidency).
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Room /activity

Room set-up, material and personnel

Technical equipment in room

IT equipment

Documents area

· Tables or shelves to display
meeting documents in two
languages;
· Support staff to assist with
copying and distributing
documents.

Registration area

· Registration desk set up for
5 lines/5 registration desk
staff;
· 2 tables for equipment and
materials;
· Conference bags for all
participants filled with city
map, information material,
note-pad, rolling pen etc.
· Support staff to assist with
registration of delegates.

· Sufficient number of power
sockets/extension cables.

Exhibition area

·
·
·
·

· Sufficient number of power
sockets/extension cables.

Office for the
Executive
Secretary/
Meetings of
the Bureau/
Credentials
Committee
(~15 persons)

· 1 meeting table, 15 chairs.

• Sufficient number of power
sockets/extension cables.

Room for
Document Control
(3 persons)

· 3 desks and chairs;
· Sufficient supplies of A4 copy
paper (10,000 sheets).

· Sufficient number of power
sockets.

· 3 larger screens to be connected
to AEWA laptops;
· 1 large industrial color network
printer which prints and copies
double sided, sorts and staples
close to the office.

Room for French
Translators
(2 persons)

· 2 desks and chairs.

· Sufficient number of power
sockets.

· 2 desktop computers i5 equipped
with Windows 10, 8 RAM,
administrator rights, MS Office
365 and screen;
· 2 larger screens to be connected
to AEWA laptops;
· Access to network printer which
prints and copies double sided,
sorts and staples close to the
office.

Tables and chairs;
Movable walls/panels;
Adhesive tape;
Any other equipment,
as required.

· 3 laptops i7 equipped with
Windows 10, 8 RAM, administrator
rights, MS Office 365 and
connected to printers;
· 1 color network printer which
print and copies double sided.
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Room /activity

Room set-up, material and personnel

Technical equipment in room

IT equipment

Room for
Communication
Team (3 persons)

· 3 desks and chairs.

· 1 × 65 “ LCD screen for LIVE
Streaming from the Plenary Room;
· 1 Desktop computers i5,
Windows 10, 8 RAM, admin rights,
office
365 and screen;
· 3 larger screens to be connected
to AEWA laptops;
· 1 small laser printer connected to
the PC (cable).

Press Conference
Room & Media
Center & Interview
room5

· Microphones for Podium;
· Podium for 5 persons;
· Mobile microphone for
· Presentation stand;
questions from the floor;
· Sufficient tables and chairs for
· Live feed video recording
media representatives
functionality & set up.
(10–14 chairs);
· Possibly an elevated stand/
podium for cameras +
equipment in the back of the
room;
· Furniture for interview corner
(small sofa + chairs, plants
and MOP branded backdrop).
Room with natural light
would be good.

· 1 large 65” LCD screen for LIVE
Streaming from the Plenary Room;
· 1 Desktop computers i5,
Windows 10, 8 RAM, admin rights,
office
365 and screen;
· Access to network printer which
prints and copies double sided,
sorts and staples close to the
office.

Room for IT/
Meeting support

· 1 desk and chair;
· 1 fax machine;
· 1 scanner.

· 1 larger screen to be connected to
AEWA laptops;
· 1 color network printer which
prints and copies double sided
close to the office.

Room for DSA
Payment

· 1 desk and chair;
· 1 safe.

· 1 Desktop computers i5,
Windows 10, 8 RAM, administrator
rights, MS Office 365 and screen;
· 1 color network printer which
prints and copies double sided in
the office.

Room for Report
writers

· 2 desks and chairs.

· Access to Network Printer.

Room for other
AEWA staff

· 3 desks and chairs.

· 1 Desktop computers i5 equipped
with Windows 10, 8 RAM, admin
rights, office 365, and screen;
· Access to network printer.

5

The exact requirements for the Press & Media work need to be agreed between the Communications Division and the AEWA Information Officer.
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Room /activity

Room set-up, material and personnel

Technical equipment in room

All meeting rooms
and offices

· Lockable;
· Telephone with international
connection;
· Paper, toner and stationery
supplies (including scissors;
sticky note pads; paper clips;
pens; text markers; staplers
and staples; hole punches;
adhesive tape; folders;
envelopes; paper baskets
etc.);
· Signs and information boards,
where required;
· Technical support staff
available 24/7.

· WIFI in the whole meeting
area (meeting rooms, offices,
common areas);
· Availability of additional
LAN cables for laptops
(plug & play).

Communication

18 prepaid cards and credit for
Secretariat staff mobile phones.

6

IT equipment

6

500 mbps Internet Bandwidth Speed.

ANNEX B
Detailed technical requirements
Wireless Local Area Network
The Wireless LAN will be connected to the Internet a Conference firewall to the local ISP. All other Wireless LAN
infrastructure and devices will be provided by the host country.
The Wireless LAN infrastructure must be sufficient to support the number of participants attending the meeting
throughout the full meeting premises (Plenary, meeting rooms, offices, Delegates area and Exhibition area).
In particular:
•
the Wireless LAN capacity for each meeting room and work area must be equal to the capacity of the room;
•
the Wireless LAN shall be 802.11a, b, g and Wi-Fi compliant (plus any new standards generally adopted prior
to the date of the meeting);
•
Wireless LAN access points shall support common encryption protocols (eg. WEP, WPA, WPA2, 802.11i], or any
new standards generally adopted prior to the date of the meeting);
•
the target average ping response time from the devices connected to the Wireless LAN gateway shall not
exceed twenty (20) ms during normal load conditions;
•
the target average throughput for each associated device is 5.5 mbps or above;
•
the Wireless LAN access points will be centrally controlled to allow rapid, if possible auto, reconfiguration of
the access points to adapt to changing load conditions in the conference rooms, and blocking of individual
laptops in case of virus problems;
•
RJ45 Ethernet cable (All laptops in the podium for presentations).

Wi-Fi Access
Wi-Fi Access for the Secretariat staff members needs to be available on a different internet segment than the one
used by the meeting participants to avoid any interruptions due to heavy data traffic etc. for the staff members.
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Webcast
The host country will provide the hosting platform for the Webcast of the meeting. The Webcast will comprise the
video feed from a Multi-Cam Webcast system, and the English audio feed, either from the floor or from the English
translator. The video feed will be accessible and archived via YouTube (or similar service).
All open sessions in the Plenary will be broadcast on the Internet (Webcast).
The preferred file format is Adobe Shockwave Flash (.flv). Microsoft Windows Media (.wmv) is also acceptable.
The required aspect ratio is 4:3 (standard definition video).
A minimum data rate of 512 kb/s is required.

Technicians
There is need for English-speaking technicians/network technicians, available 24/7.

Internet and Wi-Fi Structure
Separate Network for the Cloud OneDrive connection which contains all the documents for the meeting.
In addition, a backup solution with a local NAS Drive for the worst-case scenario.
The files need to be uploaded to the cloud well in advance and then step-by-step.

Wi-Fi Access for the Registration area
The Registration area needs to have Wi-Fi connection as well to support the online-registration system.

Network printers in offices
The network printers could be placed in an own room, corridor or other central place near the respective offices
where they are needed. The desktop computer in each office should be connected to the closest network printer.
The AEWA laptops will also be connected to the network printers.

PowerPoint Presentations during the MOP
All PowerPoints, other Presentations and speeches from the Plenary Room will be collected and saved on a secure
external hard drive every day.

Audio Recording of the meeting in MP3 format
All sessions in plenary will be recorded (the original language spoken in the Plenary and the English interpretation).
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ANNEX C
Estimated additional meeting costs involved in holding the Meeting in Hungary rather than at the
UNEP/AEWA Premises (in EUR)
Costs to be covered by the Host Government

Activity
# persons
Preparatory missions
travel
DSA (for Budapest)
Terminal expenses
Sub-total Preparatory missions
MOP8
travel staff
DSA (for Budapest) staff
Terminal expenses staff
DSA interpreters and report writers*
Travel funded delegates**
DSA funded delegates*
Sub-total MOP8
Total costs
Programme Support Costs (5 %)

# items/
days

EUR

EUR

Cost per
item/ day

Total costs

2
2
2

1
4
1

1,200
253
172

2,400
2,024
344
4,768

18
18
18
8
40
40

1
9
1
9
1
7

1,200
253
172
15
250
15

21,600
40,986
3,096
1,080
10,000
4,200
80,962
85,730
4,287

Total

* Costs involved in holding the meeting in Budapest rather than at the duty station Bonn
DSA Bonn: USD 261 (1 Nov 2019)
DSA Budapest: USD 277 (1 Nov 2019)
UN exchange rate (1 Nov 2019): 0.9
** Estimate cost per funded delegates involved in traveling to Budapest rather than Bonn”

90,017
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2021. évi LXVII. törvény
a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya
között Bukarestben, 2014. július 24-én aláírt, a magyar–román államhatáron átvezető közúti kapcsolatokról
szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről*

1. §		
Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között,
a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között Bukarestben, 2014. július 24-én aláírt, a magyar–román
államhatáron átvezető közúti kapcsolatokról szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás (a továbbiakban:
Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.
2. §		
Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.
3. §		
A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.
4. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. §, a 3. § és az 1. melléklet a Megállapodás 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) A Megállapodás, a 2. §, a 3. §, valamint az 1. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős
miniszter – annak ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével
állapítja meg.

5. §		
Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. május 31-i ülésnapján fogadta el.
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1. melléklet a 2021. évi LXVII. törvényhez
„MEGÁLLAPODÁS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS ROMÁNIA KORMÁNYA KÖZÖTT, A MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA ÉS ROMÁNIA KORMÁNYA KÖZÖTT BUKARESTBEN, 2014. JÚLIUS 24-ÉN ALÁÍRT,
A MAGYAR–ROMÁN ÁLLAMHATÁRON ÁTVEZETŐ KÖZÚTI KAPCSOLATOKRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Magyarország Kormánya és Románia Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek),
Figyelemmel a Szerződő Felek szándékára, hogy Dombegyház és Variaşu Mic (Kisvarjas), valamint Elek és Grăniceri
(Ottlaka) között két új közúti határátkelőhelyet nyissanak meg,
Tekintettel arra, hogy a Dombegyház és Variaşu Mic (Kisvarjas), valamint az Elek és Grăniceri (Ottlaka) közötti
határátkelőhelyek létrehozása a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a magyar–román
államhatáron átvezető közúti kapcsolatokról szóló, Bukarestben, 2014. július 24-én aláírt megállapodás módosítását
jelenti,
az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk
A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a magyar–román államhatáron átvezető közúti
kapcsolatokról szóló, Bukarestben, 2014. július 24-én aláírt megállapodás 5. cikke az alábbi bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) és (2) bekezdés előírásaitól eltérően a Szerződő Felek megállapodnak határátkelőhelyek létrehozásáról
a Dombegyház – Variaşu Mic (Kisvarjas) és az Elek – Grăniceri (Ottlaka) útkapcsolatoknál.”

2. cikk
(1) Jelen Megállapodás határozatlan időre szól, és azon utolsó jegyzék kézhezvétele utáni harmincadik (30.) napon
lép hatályba, amelyben a Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást arról, hogy eleget tettek a Megállapodás
hatályba lépéséhez szükséges belső jogi eljárások befejezésének.
(2) Jelen megállapodás a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a magyar–román államhatáron
átvezető közúti kapcsolatokról szóló, Bukarestben, 2014. július 24-én aláírt megállapodás érvényének
megszűnésekor hatályát veszti.
Készült Gyulán, 2021. április hó 28. napján, két eredeti példányban, magyar és román nyelven, mindegyik szöveg
egyaránt hiteles.”
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2021. évi LXVIII. törvény
egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról*
1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása
1. §		
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés szerinti hatósági hozzájárulásra vonatkozó rendelkezést
a) a bányászati joggal rendelkező gazdálkodó szervezetek jogutódlása,
b) a bányászati joggal rendelkező gazdasági társaságok tulajdonrészének visszterhes és ingyenes átruházása,
valamint
c) a bányászati jog eredeti szerzésmód keretében történő megszerzése
esetében is alkalmazni kell.”
2. §		
A Bt. 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„36. § (1) A bányavállalkozó vagy a földtani kutatásra jogosult köteles azt a külszíni területet, amelynek
használhatósága a bányászati vagy földtani kutatási tevékenység következtében megszűnt vagy lényegesen
korlátozódott, fokozatosan helyreállítani, és ezzel a területet újrahasznosításra alkalmas állapotba hozni vagy
a természeti környezetbe illően kialakítani (a továbbiakban együtt: tájrendezés).
(2) A bányafelügyelet a tájrendezéshez szükséges feladatokról a műszaki üzemi terv, valamint az (5) bekezdés
szerinti használaton kívüli bányászati célú mélyfúrás tájrendezési tervének jóváhagyási eljárása során dönt.
(3) A használaton kívüli bányászati célú mélyfúrások adataira vonatkozóan a bányafelügyelet nyilvántartást vezet,
amelyhez az adatokat a mélyfúrás tulajdonosa vagy vagyonkezelője köteles a bányafelügyelet rendelkezésére
bocsátani. A használaton kívüli bányászati célú mélyfúrások nyilvántartásában a bányafelügyelet a bányászati
célú mélyfúrás tulajdonosának nevét, tulajdonjogának igazolását, valamint az e törvény végrehajtására kiadott
kormányrendelet szerinti adatokat tartja nyilván.
(4) A bányafelügyelet a (3) bekezdés szerinti nyilvántartásban szereplő használaton kívüli bányászati célú
mélyfúrások állapotáról, a tulajdonos vagy vagyonkezelő által készített és háromévente felülvizsgált, majd 30 napon
belül a bányafelügyelethez benyújtott kockázatelemzés besorolása alapján 25 napon belül, ha a kockázatelemzés
az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet szerint
a) magas vagy nagyon magas kockázatot állapított meg, kötelezi a tulajdonost vagy vagyonkezelőt a tájrendezési
kötelezettség teljesítésére vonatkozó ütemterv elkészítésére; vagy
b) alacsony vagy közepes kockázatot állapított meg, a tulajdonos vagy vagyonkezelő kezdeményezése esetén
a tájrendezési tervet elbírálja.
(5) A tulajdonos vagy vagyonkezelő a bányafelügyelet (4) bekezdés szerinti kötelezésének közlését követően
90 napon belül – a műszaki megvalósíthatósági szempontok figyelembevételével – összeállítja az érintett
mélyfúrások tájrendezésére vonatkozó ütemtervet és jóváhagyásra benyújtja a bányafelügyelethez.
A bányafelügyelet az ütemterv jóváhagyását megelőzően egyeztetést tart a tulajdonossal vagy vagyonkezelővel.
A tulajdonos vagy vagyonkezelő a jóváhagyott ütemtervben foglaltak szerint köteles jóváhagyás céljából benyújtani
a végrehajtandó használaton kívüli bányászati célú mélyfúrás tájrendezési tervét.
(6) Az e törvény hatálybalépése előtt keletkezett, használaton kívüli bányászati célú mélyfúrásokkal kapcsolatos
tájrendezési feladatok elvégzésére az köteles, aki 2004. december 31-én a bányászati célú mélyfúrások tulajdonosa
vagy vagyonkezelője volt, vagy aki ezen időpont után a mélyfúrás tulajdonjogát megszerezte vagy bányászati célú
mélyfúrást létesített.
(7) A tulajdonos vagy vagyonkezelő köteles a tulajdonában vagy kezelésében lévő használaton kívüli bányászati
célú mélyfúrások fenntartását, műszaki biztonsági állapotának megőrzését a kőolaj- és földgázbányászati biztonsági
szabályzatban foglaltak figyelembevételével biztosítani a későbbi azonos vagy más célú hasznosítás érdekében.
(8) A bányafelügyelet a használaton kívüli bányászati célú mélyfúrás tulajdonosa vagy vagyonkezelője
kérelmére megállapítja, hogy a használaton kívüli bányászati célú mélyfúrás bányászati célra már nem alkalmas.
A bányafelügyelet döntése nem jogosít a nem bányászati célú hasznosítás megkezdésére, ahhoz meg kell szerezni
az arra hatáskörrel rendelkező hatóság engedélyét.

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. május 31-i ülésnapján fogadta el,
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(9) Ha a (8) bekezdés szerinti bányafelügyeleti határozat véglegessé válásától számított egy éven belül a tulajdonos vagy
vagyonkezelő nem kezdeményezi a nem bányászati célú hasznosítás engedélyezését az arra hatáskörrel rendelkező
hatóságnál, vagy ha az engedélyben meghatározott időtartamon belül a hasznosítást nem kezdi meg, köteles
ezt a bányafelügyelet felé jelezni és az érintett használaton kívüli bányászati célú mélyfúrás adataira vonatkozóan
a (3) bekezdésben foglaltak szerinti nyilvántartáshoz adatot szolgáltatni, valamint a (4) bekezdés szerinti kockázatelemzést
elvégezni. A bejelentés alapján a bányafelügyelet a bányászati célra már nem alkalmas mélyfúrás minősítést visszavonja.
(10) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló törvény alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházás
megvalósítása érdekében a beruházó kezdeményezheti a bányavállalkozónál, tulajdonosnál vagy a vagyonkezelőnél
a használaton kívüli bányászati célú mélyfúrás felszámolását és a tájrendezés elvégzését. A beruházóval kötött
megállapodás alapján a bányavállalkozó, a tulajdonos vagy a vagyonkezelő kezdeményezheti a használaton kívüli
bányászati célú mélyfúrás felszámolását követően a tájrendezés elvégzésére vonatkozó tájrendezési terv jóváhagyását.
(11) A (10) bekezdés szerinti esetben a tájrendezés igazolt költségeit a nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű beruházás beruházója viseli.”
3. §		
A Bt. 43. §-a a következő (9e) bekezdéssel egészül ki:
„(9e) A (9d) bekezdésben meghatározott díjtételt a megállapítást követő minden 5. év december 31-ig felül kell
vizsgálni.”
4. §		
A Bt. 49. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„5. „Bányavállalkozó” a bányászati tevékenység végzésére jogosult jogi vagy természetes személy, továbbá
a) a 2. §, a 18. §, a 21. § (1) bekezdése, a 24. § (1) bekezdése, a 28. § (1) bekezdése, a 31–35. §, a 37. és 38. §, a 41. §
alkalmazásában a szénhidrogén szállítóvezetékek létesítésére és üzemben tartására jogosult személy,
b) a 2. §, a 21. § (1) bekezdése, a 28. § (1) bekezdése, a 31–34. §, a 41. és 42. § alkalmazásában a megszűnt föld alatti
bánya nyitva maradó térségének fenntartására, hasznosítására jogosult személy, valamint
c) a használaton kívüli bányászati célú mélyfúrás tulajdonosa vagy vagyonkezelője.”
5. §

(1) A Bt. 50. § (18) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(18) E törvénynek az egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi
LXVIII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv6.) megállapított 36. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartást, a Módtv6.
hatálybalépését követő 24 hónapon belül kell összeállítani, amelyhez a mélyfúrás tulajdonosa vagy vagyonkezelője
a Módtv6. hatálybalépését követő 12 hónapon belül szolgáltat adatot. A Módtv6.-tal megállapított 36. §
(4) bekezdés szerinti kockázatelemzést első alkalommal 2023. december 31-ig kell elvégezni.”
(2) A Bt. 50. §-a a következő (26) és (27) bekezdéssel egészül ki:
„(26) E törvénynek a Módtv6.-tal megállapított 43. § (9e) bekezdése szerinti felülvizsgálatot első alkalommal
a Módtv6. hatálybalépését követő 5. év december 31-ig kell elvégezni.
(27) E törvénynek a Módtv6.-tal megállapított 43. § (9d) bekezdését a 2021. évre azzal az eltéréssel kell alkalmazni,
hogy a Módtv6. 1. alcíme hatálybalépését megelőző időszakra eső felügyeleti díjat a Módtv6. 1. alcíme
hatálybalépését megelőző szabályok szerint, a Módtv6. 1. alcíme hatálybalépését követő időszakra eső felügyeleti
díjat a Módtv6. 1. alcíme hatálybalépését követően hatályos szabályok szerint, időarányosan kell megfizetni.”

6. §		
A Bt.
a)
22. § (7) bekezdésében a „nem terjeszthető ki” szövegrész helyébe a „nem terjeszthető ki építőipari nyers- és
alapanyagra, továbbá” szöveg,
b)
38. § (1a) bekezdésében a „szerinti tulajdonosa” szövegrész helyébe a „szerinti tulajdonosa vagy
vagyonkezelője” szöveg, a „mélyfúrás tulajdonosa” szövegrész helyébe a „mélyfúrás tulajdonosa vagy
vagyonkezelője” szöveg,
c)
43. § (9d) bekezdésében a „350 Ft/em3” szövegrész helyébe a „33,2 Ft/MWh” szöveg,
d)
50/A. § (1) bekezdés 27. pontjában a „nyilvántartására” szövegrész helyébe a „nyilvántartására, azok
kockázatelemzésére, besorolására, valamint a céltartalék képzésére” szöveg
lép.
7. §		
Hatályát veszti a Bt. 49/B. § (1) bekezdés a) pontjában a „Magyarországon” szövegrész.
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2. Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény
módosítása
8. §		
Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény a következő
11. §-sal egészül ki:
„11. § (1) A villamos energiáról szóló törvény és a földgázellátásról szóló törvény alkalmazásában a jogi
személyiséggel rendelkező vallási közösség, annak belső egyházi jogi személye, vagy jogi személyiséggel
rendelkező szervezeti egysége (a továbbiakban együtt: jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség)
a tulajdonában álló, egy felhasználási helyet képező, egy vagy több lakóépület, lakás, plébánia, parókia, rendház,
üdülő vagy hétvégi ház, továbbá a hozzá kapcsolódó garázs villamosenergia- és földgázellátásának biztosítása
érdekében megkötött szerződés tekintetében háztartásnak minősül, ha a jogi személyiséggel rendelkező vallási
közösség tulajdonában álló lakóépület, lakás, plébánia, parókia, rendház, üdülő vagy hétvégi ház az Ehtv. 12. §
(1) bekezdésében vagy 12/A. § (1) bekezdésében meghatározott személy életvitelszerű lakhatására szolgál, és
az így igénybe vett szolgáltatással a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség nem folytat jövedelemszerző
tevékenységet.
(2) A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény alkalmazásában a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség
tulajdonában álló, egy felhasználási helyet képező, egy vagy több lakóépület, lakás, plébánia, parókia, rendház,
üdülő vagy hétvégi ház, továbbá a hozzá kapcsolódó garázs víziközmű-szolgáltatásának biztosítása érdekében
megkötött szerződés tekintetében lakossági felhasználónak minősül, ha a jogi személyiséggel rendelkező vallási
közösség tulajdonában álló lakóépület, lakás, plébánia, parókia, rendház, üdülő vagy hétvégi ház az Ehtv. 12. §
(1) bekezdésében vagy 12/A. § (1) bekezdésében meghatározott személy életvitelszerű lakhatására szolgál, és
az így igénybe vett szolgáltatással a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség nem folytat jövedelemszerző
tevékenységet.”

3. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása
9. §		
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 87/A. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„87/A. § (1) A számviteli törvény hatálya alá nem tartozó vagy éves beszámoló készítésére jogszabály alapján
nem köteles elektronikus hírközlési szolgáltató – a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló
2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülő szolgáltató kivételével –
a számviteli törvényben meghatározott egyszerűsített éves beszámolót köteles készíteni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség alapján elkészített beszámoló könyvvizsgálatát a számviteli
törvényben meghatározottak szerint kell elvégezni.
(3) Az elektronikus hírközlési szolgáltató az (1) bekezdés alapján elkészített és a (2) bekezdés szerint auditált
beszámolóját az internetes honlapján köteles közzétenni.”
10. §		
Az Eht. 94. §-a a következő (4e)–(4i) bekezdéssel egészül ki:
„(4e) A fizikai infrastruktúra (2a) bekezdés szerinti felhasználásához nem kell az ingatlan tulajdonosának
hozzájárulását kérni a meglévő fizikai infrastruktúra elhelyezését biztosító érintett ingatlan tekintetében, ha a nagy
sebességű elektronikus hírközlő hálózatok létesítése nem jelent további korlátozást az ingatlan használatában
a fizikai infrastruktúrához kapcsolódó vezetékjoghoz, szolgalmi vagy használati joghoz képest. Ha az építési
engedélyezési eljárásra irányuló kérelem és mellékletei tartalmából más nem következik, vélelmezni kell, hogy
a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok létesítése nem jár további korlátozással az ingatlan használatában
a meglévő fizikai infrastruktúrához kapcsolódó vezetékjoghoz, szolgalmi vagy használati joghoz képest.
(4f ) A (4e) bekezdés alapján létesített nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózat üzemeltetőjének
ingatlanhasználati joga megszűnik a felhasznált fizikai infrastruktúrához kapcsolódó vezetékjog, szolgalmi vagy
használati jog megszűnésével, továbbá a felhasznált fizikai infrastruktúra ingatlanról történő eltávolításával.
(4g) Ha az ingatlan közös tulajdonban áll, a hozzájáruláshoz az érintett tulajdonosok tulajdoni hányad alapján
számított többségi döntése szükséges.
(4h) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően az elektronikus hírközlési építmény idegen ingatlanon történő
elhelyezéséhez a tulajdonos hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az olyan tulajdonos vagy tulajdonostárs
esetében, akinek a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban szereplő lakcímére vagy székhelyére postai úton
megküldött 95. § (4) bekezdés szerinti ajánlat közlése
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a) nem lehetséges, mert
aa) személye bizonytalan, vagy
ab) lakcíme, tartózkodási helye, székhelye, telephelye, fióktelepe ismeretlen,
b) meghiúsul, mert a postai küldemény a postai küldemények kézbesítéséről szóló jogszabály szerint azzal
a jelzéssel érkezik vissza, hogy „címzett ismeretlen”, „nem kereste”, „kézbesítés akadályozott”, „elköltözött” vagy
„átvételét megtagadta”, vagy
c) eredményes, de a kézhezvételtől számított 30 napon belül írásban nem nyilatkozott.
(4i) A (4h) bekezdés a) pont aa) alpontjának alkalmazása szempontjából akkor minősül a tulajdonos, tulajdonostárs
személye bizonytalannak, ha
a) azonosítása nem lehetséges az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatai, vagy gazdálkodó szervezetet
nyilvántartó közhiteles nyilvántartás alapján, vagy
b) természetes személy esetén örököse, gazdálkodó szervezet esetén jogutódja az ingatlan-nyilvántartásból, vagy
gazdálkodó szervezetet nyilvántartó közhiteles nyilvántartásból nem állapítható meg.”
11. §

(1) Az Eht. 94/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A fizikai infrastruktúra 94. § (2a) bekezdés szerinti felhasználása érdekében létrejött megállapodás esetén
a Hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltató javára a meglévő fizikai infrastruktúra elhelyezését biztosító érintett
ingatlanra vonatkozóan, kártalanítás ellenében szolgalmi vagy más használati jogot létesíthet. Ezen eljárásban
vélelmezni kell, hogy a szolgalmi vagy más használati jog az ingatlan használatát lényegesen nem korlátozza. Ha
az érintett ingatlanok nagy száma indokolja, a Hatóság a szolgalmi vagy más használati jogot több érintett ingatlanra
vonatkozóan egy hatósági határozattal is létesíthet. A szolgalmi vagy használati jog létesítésére irányuló kérelmet
az elektronikus hírközlési építmény létesítésére vonatkozó engedélyezési eljárás iránti kérelemmel egyidejűleg kell
előterjeszteni, és a Hatóság a szolgalmi vagy használati jog létesítéséről az engedélyezési eljárásban dönt.”
(2) Az Eht. 94/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1) és (2) bekezdést nem kell alkalmazni, ha az ingatlan felhasználására az érintett ingatlan tulajdonosával
kötött megállapodás vagy a 94. § (4h) bekezdése alapján kerül sor.”
(3) Az Eht. 94/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az (1) bekezdés szerinti eljárásban is megfelelően alkalmazni kell a 95. § (5) és (7)–(11) bekezdését.”

12. §		
Az Eht. 95. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A hatósági határozatban meg kell határozni:
a) a korlátozás mely nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás érdekében történik,
b) a szolgalmi vagy más használati jog tartalmát, így különösen az elektronikus hírközlési szolgáltató erre
felhatalmazott képviselője belépési jogát az érintett ingatlan területére az elektronikus hírközlési építmény és
berendezések ellenőrzése, karbantartása és a szükséges hibaelhárítás céljából,
c) az elektronikus hírközlési építmény elhelyezésének helyét és módját,
d) az elektronikus hírközlési építményen elhelyezhető elektronikus hírközlési berendezések műszaki jellemzőit, és
a rá vonatkozó környezetvédelmi, közegészségügyi, közbiztonsági és építésügyi jogszabályok által megszabott
határértékeket, valamint
e) a környezet eredeti állapotának helyreállításához szükséges és elégséges feltételeket.”
13. §		
Az Eht. 96. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az érintett ingatlan tulajdonosát – a közterület, az állami tulajdonban álló ingatlan, a közös eszközhasználattal
érintett elektronikus hírközlési építmény tulajdonosa, valamint a 94. § (4e) bekezdés alapján létesített nagy
sebességű elektronikus hírközlő hálózattal érintett ingatlan tulajdonosa kivételével – az e törvényből eredő
korlátozás mértékének megfelelő, a Ptk. szerinti kártalanítás illeti meg.”
14. §		
Az Eht.
a)
95. § (1) bekezdésében az „ezen megállapodás 30 nap alatt nem jön létre” szöveg helyébe az „a felek
a (4) bekezdés szerinti ajánlat közlésétől számított 30 napon belül nem állapodnak meg” szöveg,
b)
95. § (4) bekezdés g) pontjában az „a (2) bekezdés” szövegrész helyébe az „a 94. § (4h)–(4i) bekezdéseire,
valamint a (2) bekezdés” szöveg
lép.
15. §		
Hatályát veszti az Eht. 95. § (4a) bekezdése.
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16. §		
Az Eht. 97. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a jogszerűen létesített építmény eltávolítása vagy áthelyezése szükséges, akkor e munkálatokat – a 94. §
(4e) bekezdése alapján létesített nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózat kivételével – annak költségére kell
elvégezni, akinek érdekében ez felmerült. Jogszerűen építettnek kell tekinteni azt az építményt is, amely az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 48. §-a szerint fennmaradási engedélyt kapott.”

4. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása
17. §

(1) A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 19. § (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(4) Az engedélyes vállalkozásban a szavazatok öt, húsz, huszonöt, harminchárom, ötven, hetvenöt vagy kilencven
százalékát elérő vagy meghaladó, valamint száz százalékát elérő közvetlenül birtokolt, szavazati jogot biztosító
részvény, üzletrész vagy közvetlen szavazati jog szerzéséhez (a továbbiakban együtt: befolyásszerzés) és az ehhez
fűződő jogok gyakorlásához a befolyásszerzőnek a Hivatal előzetes hozzájárulását kell kérnie.”
(2) A Tszt. 19. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A (4) bekezdésben meghatározott előzetes hozzájáruló határozat hiányában a befolyásszerző a részesedései
tekintetében a társasággal szemben – az osztalékra való jogosultságot kivéve – jogot nem gyakorolhat,
továbbá a részvénykönyvbe nem jegyezhető be vagy a tagjegyzékben nem tüntethető fel. A részvénykönyvbe,
tagjegyzékbe, valamint a cégjegyzékbe való bejegyzésre irányuló kérelmet a Hivatal hozzájáruló határozatával
együtt kell benyújtani. A részvénykönyvbe, tagjegyzékbe, valamint a cégjegyzékbe történő bejegyzésre irányuló
kérelem benyújtási határideje a Hivatal előzetes hozzájáruló döntésének közlését követő napon kezdődik.”

18. §		
A Tszt. 20. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a Tszt. 20. §-a a következő (1b)–(1f ) bekezdéssel
egészül ki:
„(1a) A távhőtermelő földgázellátása megszűnésének esetében – tekintettel a 18. §-ban foglalt kötelezettségeire –
nem vehet részt a Get. szerinti végső menedékes eljárásban, de földgázkereskedője földgázellátása megszűnésének
napjától kezdődően 7 napig jogosult földgázt vételezni a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi
XXVI. törvény (a továbbiakban: Fbkt.) 4/A. § (1) bekezdése szerint a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség
(a továbbiakban: MSZKSZ) által kezelt készletből, a földgáz biztonsági készlet mértékéről szóló miniszteri rendelet
szerinti mobil földgázkészletből legfeljebb 1 272 000 MWh mennyiségig, a vételezéskor alkalmazandó hatósági
földgázáron. Ha a távhőtermelő az így rendelkezésére álló 7 napon belül nem biztosítja a távhőtermeléshez
szükséges földgáz tüzelőanyag önálló vagy földgázkereskedőn keresztüli beszerzését, a Hivatal a távhőtermelői
működési engedélyét visszavonja. Ha a földgázellátását biztosítani nem tudó távhőtermelő egyben
az adott település távhőszolgáltatói működési engedélyese is, akkor a Hivatal mind a távhőtermelői, mind
a távhőszolgáltatói működési engedélyét visszavonja.
(1b) Ha a Hivatal az (1a) bekezdés alapján vonja vissza a távhőtermelői működési engedélyt, a kijelölt engedélyes
jogosult földgázt vételezni az Fbkt. 4/A. § (1) bekezdése szerint a Hivatal kijelölésre vonatkozó döntése közlésének
napjától kezdődő 7 napon keresztül, a vételezéskor alkalmazandó (1f ) bekezdés szerinti hatósági földgázáron.
(1c) Ha a Hivatal az (1a) bekezdés alapján vonja vissza a távhőtermelői működési engedélyt, a kijelölt engedélyes
a Hivatal döntésekor hatályos, az engedély visszavonással érintett távhőtermelőre nézve megállapított hatósági
távhőtermelői ár alkalmazására köteles, amíg a miniszter – figyelemmel az 57/D. § (3) bekezdésében foglaltakra –
más árat nem állapít meg. Ha az (1a) bekezdés alkalmazása folytán a Hivatal a távhőszolgáltatói működési
engedélyt is visszavonja, a kijelölt engedélyes a Hivatal döntésekor hatályos, az engedély visszavonással érintett
távhőszolgáltatóra nézve meghirdetett távhőszolgáltatási támogatásra jogosult, amíg a miniszter – figyelemmel
az 57/D. § (3) bekezdésében foglaltakra – más támogatást nem állapít meg.
(1d) A Hivatal az 57/D. § szerinti javaslatának elkészítése során az (1a) és (1b) bekezdésben foglalt esetekben
az MSZKSZ által az Fbkt. rendelkezései alapján biztosított földgáz hatósági áron számított ellenértékét indokolt
költségként ismeri el. Ha az engedély visszavonásával érintett távhőtermelő az Fbkt. rendelkezései alapján igénybe
vett földgáz ellenértékét nem fizeti meg, ezt a költséget a Hivatal a kijelölt engedélyesnél veszi figyelembe, amely
ezzel elszámolni köteles az MSZKSZ-nél.
(1e) Az MSZKSZ köteles a földgázforrás igénybevételét követő első betárolási időszak végéig az (1a) és (1b) bekezdés
szerint felhasznált földgázforrást visszapótolni.
(1f ) Az e § alapján alkalmazandó hatósági földgázár a földgáz végső menedékes szolgáltatásról és
a földgázkereskedő működésének lehetetlenülése esetén a felhasználók földgázellátását veszélyeztető helyzet
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fennállása következtében alkalmazandó eljárásról szóló kormányrendeletben meghatározott, az egyetemes
szolgáltatásra nem jogosult felhasználók ellátása esetére vonatkozó ár.”
19. §		
A Tszt. 57/D. § (6) bekezdésében a „július” szövegrész helyébe a „június” szöveg lép.
20. §		
Hatályát veszti a Tszt.
a)
20. § (1) bekezdés c) pontja, és
b)
60. § (1) bekezdés l) pontja.

5. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása
21. §

(1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 3. § 7b. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„7b. Hálózatüzemeltetési adat: minden olyan távlehívható fogyasztásmérőből származó adat, amely a közcélú
hálózat irányításához, üzemviteléhez és fejlesztéséhez szükséges, és nem minősül felhasználói elszámolási célú
mérési adatnak;”
(2) A Vet. 3. §-a a következő 7c. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„7c. Egyedi alkalmazás: olyan szoftver, amelyet a hálózati engedélyes által meghatározott feltételekre, elvárásokra és
funkcionalitásra tekintettel fejlesztettek;”
(3) A Vet. 3. § 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„15. Erőművi névleges teljesítőképesség: generátort tartalmazó erőmű esetén a beépített villamosenergia-termelő
egységek generátorkapcson, tervezési körülmények között mért névleges aktív (wattos) teljesítményeinek összege;
invertert tartalmazó erőmű esetén az inverterek váltóáram oldali névleges aktív (wattos) teljesítményeinek
összege, azzal, hogy a csatlakozási pont erőművi oldalára csatlakoztatott villamosenergia-tároló teljesítménye nem
számítandó be az erőmű névleges teljesítményébe;”
(4) A Vet. 3. § 26a. és 26b. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a Vet. 3. §-a a következő 26c–26e. ponttal
egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„26a. Ideiglenes vezeték: közcélúnak, magán-, közvetlen és termelői vezetéknek, valamint felhasználói
berendezésnek nem minősülő, az ideiglenes villamosenergia-igény kiszolgálása céljából, határozott időre létesülő
vezeték, a hozzá tartozó átalakító és kapcsolóberendezésekkel együtt;
26b. Informatikai berendezés: a hálózati engedélyes tevékenységéhez szükséges adattároló eszköz, operációs
rendszerek és alkalmazások futtatását, kiszolgálását ellátó adatfeldolgozó eszköz (szerver), valamint ilyen
kiszolgálást felhasználó adatfeldolgozó eszköz (kliens);
26c. Informatikai szolgáltatás: meglévő informatikai rendszerek működtetésére vagy hozzáférhetőségük
biztosítására, új informatikai rendszer létrehozására, fejlesztésére, illetve telepítésére irányuló szolgáltatás
(rendszerintegráció és alkalmazásfejlesztés), továbbá informatikai tanácsadás és oktatás;
26d. Informatikai támogatási szolgáltatás: a megvásárolt szoftverek, modulok legújabb verzióinak használata
(termékkövetési szolgáltatás) és a szoftver működésével és kezelésével kapcsolatos terméktámogatás (támogatási
szolgáltatás);
26e. Informatikai rendszer: az informatikai berendezések és szoftverek összessége egy adott villamosenergia ipari
vállalkozáson belül;”
(5) A Vet. 3. § 48a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„48a. Okosmérő: olyan távlehívható fogyasztásmérő, amely képes a távoli utasításokat fogadni tájékoztatás, vezérlés,
figyelemmelkísérés és ellenőrzés céljából;”
(6) A Vet. 3. §-a a következő 56a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„56a. Távlehívható fogyasztásmérő: olyan fogyasztásmérő-berendezés, amely képes a villamosenergia-fogyasztás és
a villamosenergia-hálózatba táplált villamos energia mennyiségét mérni, a kiegyenlítő energia elszámolási mérési
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időintervallumának megfelelő gyakorisággal a mérési adatokat tárolni, valamint elektronikus távkommunikáció
útján a mért adatokat továbbítani;”
(7) A Vet. 3. §-a következő 52a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„52a. rugalmas árszabást tartalmazó szerződés: a villamosenergia-kereskedő és a felhasználó között létrejött olyan
villamosenergia-vásárlási szerződés, amely tükrözi az azonnali piacokon – ideértve a másnapi és a napon belüli
piacokat is – jelentkező árváltozást legalább a piaci elszámolás gyakoriságával azonos időközönként;”
(8) A Vet. 3. § 68. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„68. Villamosenergia-ipari vállalkozás: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az e törvény szerinti
villamosenergia-termelést, villamosenergia-átviteli és rendszerirányítási tevékenységet, villamosenergia-elosztást,
egyetemes szolgáltatói tevékenységet, villamosenergia-kereskedelmet, aggregálást, energiatárolást, közvilágítási
berendezések üzemeltetését, vagy a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti elektromos töltőberendezés
üzemeltetési, vagy elektromobilitás szolgáltatási tevékenységet végez;”
22. §		
A Vet. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az átviteli rendszerirányító az elosztók által készített fejlesztési tervek és ajánlatok, az aktuális és a várható
villamosenergia-felhasználás, -termelés, -kereslet és -kínálat, a határkeresztező villamosenergia-forgalom, az európai
villamosenergia-piac követelményei, a regionális és közösségi szintű hálózatokra vonatkozó fejlesztési tervek,
az (EU) 2019/943 európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint a Vhr.-ben meghatározott szempontok
figyelembevételével az üzemi szabályzatban meghatározottak alapján, az üzemi szabályzatban megjelölt iparági
koordinációban, az ott meghatározott felelősségi körök szerint évente elkészíti a villamosenergia-rendszer 132 kV-os
és annál nagyobb feszültségű hálózatokra vonatkozó hálózatfejlesztési tervét.”
23. §		
A Vet. 45. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A villamosenergia-kereskedő a felhasználó részére legalább egy több zónaidős és legalább egy rugalmas
árazású ajánlatot vagy árszabást biztosít.”
24. §		
A Vet. 47. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A villamosenergia-kereskedő a felhasználók bejelentéseinek intézésére, panaszainak kivizsgálására és
orvoslására, valamint a felhasználók tájékoztatása céljából köteles a kapcsolattartást szóbeli és írásbeli ügyintézés
keretében biztosítani.
(2) Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat ellátó villamosenergia-kereskedő az e törvényben
és a Vhr.-ben meghatározottak szerint ügyfélszolgálatot is működtet állandó ügyfélszolgálati irodaként vagy
ügyfélszolgálati fiókirodaként (a továbbiakban együtt: ügyfélszolgálat). Az ügyfélszolgálatok típusára, elhelyezésére
és működtetésére vonatkozó részletes szabályokat a Vhr. és a villamosenergia-kereskedő üzletszabályzata
tartalmazza.”
25. §

(1) A Vet. 56/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az engedélyes az e törvényben és az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben előírt,
az ügyfélszolgálatán teljesítendő közzétételi, tájékoztatási kötelezettségét elektronikus eszköz útján is teljesítheti.”
(2) A Vet. 56/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a Vet. 56/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel
egészül ki:
„(2) A felhasználót megilleti az a jog, hogy fogyasztási adataira vonatkozóan térítésmentesen tájékoztatást kapjon
az őt ellátó villamosenergia-kereskedőtől.
(2a) A felhasználó kérése esetén az aggregátor minden számlázási időszakban legalább egyszer, díjmentesen
biztosítja a felhasználót érintő keresletoldali szabályozásból származó, vagy a kínált és eladott villamos energiával
kapcsolatos valamennyi releváns adatot.”

26. §		
A Vet. 60. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a Vet. 60. §-a a következő (5)–(7) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) Ha a felhasználó vagy a szerződéskötési folyamat igénybejelentője – az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseire is figyelemmel – elektronikus kapcsolattartást
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választja, az e törvényben és a Vhr.-ben a felhasználó és a hálózati engedélyes közötti kapcsolattartásra előírt
írásbeliség kötelezettsége elektronikus úton is teljesíthető.
(5) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik a hálózati engedélyes és a felhasználó jogviszonya vonatkozásában
előírt írásbeliség követelményének bármely olyan módon eleget lehet tenni, amellyel a jognyilatkozat változatlan
formában és tartalommal megjeleníthető, továbbá a nyilatkozattevő személye és a nyilatkozat megtételének
időpontja egyértelműen megállapítható. E követelménynek megfelel az engedélyes által biztosított informatikai
felületen rögzített kommunikáció.
(6) Ha az írásbeliség követelményének előírása ellenére az írásba foglalás elmaradt, a fél az írásbeliség hiányára nem
hivatkozhat, ha
a) az írásba foglalás elmaradása neki felróható, vagy
b) a teljesítés elfogadása kifejezetten vagy ráutaló magatartással megtörtént.
(7) A (6) bekezdés szerinti esetben a felek közötti jogviszony a jogviszonyra irányadó jogszabályok és a hálózati
engedélyes üzletszabályzata szerinti tartalommal jön létre.”
27. §		
A Vet. 63. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a Vet. 63. §-a a következő (5)–(7) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) A felhasználó vagy a szerződéskötési folyamat igénybejelentője – az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseire is figyelemmel – elektronikus kapcsolattartást
is választhat. Ha a felhasználó elektronikus kapcsolattartást választ, az e törvényben és a Vhr.-ben a felhasználó
és a villamosenergia-kereskedő közötti kapcsolattartásra előírt írásbeliség kötelezettsége elektronikus úton is
teljesíthető.
(5) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik a villamosenergia-kereskedő és a felhasználó jogviszonya
vonatkozásában előírt írásbeliség követelményének bármely olyan módon eleget lehet tenni, amellyel
a jognyilatkozat változatlan formában és tartalommal megjeleníthető, továbbá a nyilatkozattevő személye és
a nyilatkozat megtételének időpontja egyértelműen megállapítható. E követelménynek megfelel a villamosenergiakereskedő által biztosított informatikai felületen rögzített kommunikáció.
(6) Ha az írásbeliség követelményének előírása ellenére az írásba foglalás elmaradt, a fél az írásbeliség hiányára nem
hivatkozhat, ha
a) az írásba foglalás elmaradása neki felróható, vagy
b) a teljesítés elfogadása kifejezetten vagy ráutaló magatartással megtörtént.
(7) A (6) bekezdés szerinti esetben a felek közötti jogviszony a jogviszonyra irányadó jogszabályok és
a villamosenergia-kereskedő üzletszabályzata szerinti tartalommal jön létre.”
28. §		
A Vet. 67/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A 714/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet vagy az (EU) 2019/943 európai parlamenti és tanácsi
rendelet felhatalmazása alapján kiadott európai bizottsági rendelet szerint kidolgozott feltételre vagy módszertanra
vonatkozó javaslatot a kidolgozásáért felelős jóváhagyás céljából benyújtja a Hivatal vagy az ACER részére, és
a Hivatal részére történő benyújtás esetén köteles egyidejűleg kérelmezni az adott feltétel vagy módszertan
nemzetközi üzemi és kereskedelmi szabályzat részeként történő Hivatal általi jóváhagyását. Az ACER részére
benyújtott javaslat, valamint az a javaslat, amelyről az ACER dönt, az ACER döntésével a nemzetközi üzemi és
kereskedelmi szabályzat részévé válik. A vonatkozó feltétel vagy módszertan jóváhagyása esetén az átviteli
rendszerirányító köteles gondoskodni a nemzetközi üzemi és kereskedelmi szabályzat megfelelő módosításáról,
valamint az ACER döntése esetén a Hivatalnak a nemzetközi üzemi és kereskedelmi szabályzat ACER döntésének
megfelelő módosításáról történő tájékoztatásáról. A Hivatal részére benyújtott feltételre vagy módszertanra
vonatkozó jóváhagyási eljárás a feltételnek vagy módszertannak az ACER részére történő átadásával automatikusan
megszűnik.”
29. §

(1) A Vet. 93. § (1)–(2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A befolyásszerzőnek – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – bármely engedélyesben a szavazatok öt,
húsz, huszonöt, harminchárom, ötven, hetvenöt vagy kilencven százalékát elérő vagy meghaladó, valamint száz
százalékát elérő közvetlenül vagy közvetve birtokolt, szavazati jogot biztosító részvény, üzletrész vagy közvetlen
szavazati jog szerzéséhez (a továbbiakban együtt: befolyásszerzés) és az ehhez fűződő jogok gyakorlásához
a Hivatal előzetes hozzájárulását kell kérnie.
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(2) A befolyásszerzőnek engedélyes nyilvánosan működő részvénytársaságban közvetlenül vagy annak engedélyes
társaságában – az adott közvetlen befolyásszerzéssel összefüggésben – közvetve birtokolt, szavazati jogot biztosító
részvényének, üzletrészének vagy szavazati jogának aránya
a) az öt, tíz, tizenöt, húsz százalékot elérte vagy – a b) pontban foglalt kivétellel – meghaladta, a befolyásszerzéshez
és az ehhez fűződő jogok gyakorlásához haladéktalanul a Hivatal tudomásulvételről szóló döntését kell kérnie,
b) a huszonöt, harminchárom, ötven, hetvenöt százalékot elérő vagy meghaladó, illetve a száz százalékot elérő
befolyásszerzéshez és az ehhez fűződő jogok gyakorlásához a Hivatal előzetes hozzájárulásról szóló döntését kell
kérnie,
c) – a Hivatal b) pont szerinti előzetes hozzájárulásáról szóló döntését követően – a negyven, negyvenöt,
illetve nyolcvan, nyolcvanöt, kilencven, kilencvenegy, kilencvenkettő, kilencvenhárom, kilencvennégy,
kilencvenöt, kilencvenhat, kilencvenhét, kilencvennyolc, kilencvenkilenc százalékot elérte vagy meghaladta,
a befolyásszerzéshez és az ehhez fűződő jogok gyakorlásához haladéktalanul a Hivatal tudomásulvételről szóló
döntését kell kérnie.
(2a) A Hivatal előzetes jóváhagyásáról vagy tudomásulvételről szóló döntését követően nem kell a Hivatal újabb
előzetes hozzájárulásról vagy tudomásulvételről szóló döntését kérni mindaddig, amíg az újabb befolyásszerzéssel
a befolyásszerző el nem éri az (1) bekezdés vagy a (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti következő befolyásszerzési
mértéket.”
(2) A Vet. 93. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a Vet. 93. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül
ki:
„(4) Nem kell alkalmazni az (1) és (2) bekezdést
a) a közvetlen vezeték engedélyes,
b) a magánvezeték engedélyes,
c) a töltőállomás-üzemeltető,
d) a kiserőművi összevont engedélyes, és
e) a felhasználót el nem látó villamosenergia-kereskedelmi engedélyes
esetében.
(4a) A befolyásszerző a befolyásszerzés hatályosulásától számított 30 napon belül a befolyásszerzés tényéről
tájékoztatja a Hivatalt, kivéve, ha a (4) bekezdés a–e) pont szerinti engedélyes olyan más, a Get., a Tszt. vagy
e törvény szerinti engedéllyel is rendelkezik, amely alapján a befolyásszerzéshez a Hivatal előzetes hozzájárulása
vagy tudomásulvételről szóló döntése szükséges.”
30. §		
A Vet. 95. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 92. § (1) bekezdésében, valamint a 93. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés b) pontjában, (5) és
a (6) bekezdésében meghatározott előzetes hozzájáruló döntés hiányában, továbbá a 93. § (2) bekezdés
a) és c) pontja szerinti tudomásulvételt kimondó döntés hiánya esetén a szerző fél a részesedései tekintetében
a társasággal szemben – az osztalékra való jogosultságot kivéve – jogot nem gyakorolhat, a részvénykönyvbe nem
jegyezhető be, a tagjegyzékben nem tüntethető fel. A részvénykönyvbe, tagjegyzékbe, valamint a cégjegyzékbe
való bejegyzésre irányuló kérelmet a Hivatal előzetes hozzájáruló vagy tudomásul vevő döntésével együtt lehet
benyújtani. A részvénykönyvbe, tagjegyzékbe, valamint a cégjegyzékbe való bejegyzésre irányuló kérelem
benyújtási határideje a Hivatal előzetes hozzájárulásának vagy tudomásul vevő döntésének közlését követő naptól
kezdődik.”
31. §		
A Vet. 102/C. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az átviteli rendszerirányító nem köthet szerződést a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozáséval
azonos tanácsadókkal vagy szállítókkal az informatikai egyedi alkalmazások, az informatikai szolgáltatások, továbbá
az egyedi alkalmazásokhoz kapcsolódó informatikai támogatási szolgáltatások, vagy biztonsági hozzáférési
rendszerek vonatkozásában, nem oszthat meg a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozással
informatikai eszközt, rendszert vagy berendezést, tevékenységének végzéséhez szükséges helyiséget vagy
épületet, vagy biztonsági hozzáférési rendszert, továbbá nem vehet igénybe könyvvizsgálói tevékenység végzésére
a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozáséval azonos könyvvizsgálót.”
32. §		
A Vet. 117. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A (6a) bekezdésben meghatározott kivétellel a villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték és a közvetlen
vezeték építésére adott engedély hatálya megszűnik, ha az építményeket az építésre kiadott engedély véglegessé

4538

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 105. szám

válásától, illetve az engedéllyel szemben indított közigazgatási per esetén az ítélet jogerőre emelkedésétől számított
két éven belül, közcélú hálózat esetén öt éven belül nem építi meg, vagy az említett építményeket véglegesen
eltávolítja az engedélyes. A Hatóság a villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték és a közvetlen vezeték
építésére adott vagy már meghosszabbított engedély hatályát az engedélyes által a hatály lejárta előtt benyújtott
kérelem alapján, külön jogszabályban meghatározott módon, két évvel meghosszabbíthatja, ha az engedély
a meghosszabbítás idején hatályban lévő jogszabályi előírásoknak megfelel.”
33. §

(1) A Vet. 123. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közcélú hálózat nyomvonalát belterületen úgy kell kijelölni és megtervezni, hogy az közterületen haladjon
és nem köztulajdonban lévő ingatlant csak akkor érintsen, ha a beruházás műszaki okokból máshol nem, vagy csak
aránytalan költséggel lenne megvalósítható.”
(2) A Vet. 123. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a Vet. 123. §-a következő (2a) és (2b) bekezdéssel
egészül ki:
„(2) A 116. § (3) bekezdés d) és f ) pontja szerinti villamosmű az építésére szolgáló és a biztonsági övezetével érintett
ingatlan tulajdonosának hozzájárulása alapján is építhető. Ha az ingatlan közös tulajdonban áll, a hozzájáruláshoz
az érintett személyek tulajdoni hányad alapján számított többségi döntése szükséges. Amennyiben az építés
termőföldet érint, ahhoz a termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló ingatlanügyi hatósági
határozat szükséges.
(2a) A (2) bekezdés szerinti hozzájárulást megadottnak kell tekinteni az olyan tulajdonos, tulajdonostárs esetében,
akinek a részére a hozzájárulás kérésének közlése
a) nem lehetséges, mert
aa) személye bizonytalan, vagy
ab) lakcíme, tartózkodási helye, székhelye, telephelye, fióktelepe ismeretlen, vagy
b) meghiúsul, mert a postai küldemény
ba) azzal a jelzéssel érkezik vissza, hogy „nem kereste” vagy „elköltözött”, vagy
bb) átvételét megtagadta, vagy
c) eredményes, de a nyilatkozattételre megszabott határidőn belül nem nyilatkozott.
(2b) A (2a) bekezdés a) pont aa) alpontjának alkalmazása szempontjából akkor minősül a tulajdonos, tulajdonostárs
személye bizonytalannak, ha
a) azonosítása nem lehetséges az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatai, vagy gazdálkodó szervezetet
nyilvántartó közhiteles nyilvántartás alapján, vagy
b) természetes személy esetén örököse, gazdálkodó szervezet esetén jogutódja az ingatlan-nyilvántartásból, vagy
gazdálkodó szervezetet nyilvántartó közhiteles nyilvántartásból nem állapítható meg.”
(3) A Vet. 123. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A közcélú hálózat idegen ingatlanon történő elhelyezésére a hálózati engedélyes javára a Hatóság vezetékjogot
engedélyezhet, ha az a közcélú hálózat szükséges fejlesztése érdekében indokolt és az ingatlan használatát
lényegesen nem akadályozza. A Hatóság az engedélyezési eljárást a hálózati engedélyes kérelmére felfüggeszti
a kérelemben jelzett körülmény fennállásáig, de legfeljebb a kérelem benyújtásától számított 6 hónapig.”

34. §		
A Vet. 124. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a Vet. 124. §-a a következő (3) bekezdéssel
egészül ki:
„(2) A hálózati engedélyes a vezetékjog alapján
a) az építményeket üzemeltetheti, karbantarthatja, kijavíthatja, átalakíthatja, és felújíthatja, fejlesztheti,
b) az átviteli hálózat, az elosztó hálózat, a termelői vezeték, a magánvezeték vagy a közvetlen vezeték mentén lévő,
biztonsági övezetben lévő növényzetet, annak ágait, gyökereit eltávolíthatja, és
c) az a) és b) pontban meghatározott tevékenységek elvégzése céljából a vezetékjoggal érintett ingatlanra beléphet.
(3) Az érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a hálózati engedélyes (2) bekezdés szerinti
tevékenységét tűrni köteles.”
35. §		
A Vet. 125. §-a a következő (2) és (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Ha a vezetékjog a 123. § (2) bekezdés szerinti hozzájárulás alapján jön létre, a vezetékjog ingatlannyilvántartásba történő bejegyzését a hálózati engedélyes kéri.
(3) A vezetékjog a határozat véglegessé válásától, illetve tulajdonosi hozzájárulás megadásától kezdődően
az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés előtt is gyakorolható.”
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36. §		
A Vet. 127. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a Vet. 127. §-a a következő (2a) és
(2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A használati jog az idegen ingatlan tulajdonosával kötött megállapodás alapján keletkezik. Ha az építésre
szolgáló ingatlan közös tulajdonban áll, a megállapodáshoz az érintett személyek tulajdoni hányad alapján
számított többségi döntése szükséges. A használati jog alapítására egyebekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
(2a) A (2) bekezdés szerinti megállapodás megkötéséhez való hozzájárulást megadottnak kell tekinteni az olyan
tulajdonos, tulajdonostárs esetében, akinek a részére a megállapodás tervezetének közlése
a) nem lehetséges, mert
aa) személye bizonytalan, vagy
ab) lakcíme, tartózkodási helye, székhelye, telephelye, fióktelepe ismeretlen, vagy
b) meghiúsul, mert a postai küldemény
ba) azzal a jelzéssel érkezik vissza, hogy „nem kereste” vagy „elköltözött”, vagy
bb) átvételét megtagadta, vagy
c) eredményes, de a nyilatkozattételre megszabott határidőn belül nem nyilatkozott.
(2b) A (2a) bekezdés a) pont aa) alpontjának alkalmazása szempontjából akkor minősül a tulajdonos, tulajdonostárs
személye bizonytalannak, ha
a) azonosítása nem lehetséges az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatai, vagy gazdálkodó szervezetet
nyilvántartó közhiteles nyilvántartás alapján, vagy
b) természetes személy esetén örököse, gazdálkodó szervezet esetén jogutódja az ingatlan-nyilvántartásból, vagy
gazdálkodó szervezetet nyilvántartó közhiteles nyilvántartásból nem állapítható meg.”
37. §		
A Vet. 133. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az üzemeltető a bejelentés alapján az építményeket üzemeltetheti, karbantarthatja, kijavíthatja, átalakíthatja,
felújíthatja, fejlesztheti, továbbá a villamosmű, a termelői vezeték, a magánvezeték vagy a közvetlen vezeték
mentén lévő, a biztonsági övezetben lévő növényzetet, annak ágait, gyökereit eltávolíthatja.”
38. §		
A Vet. 137. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„137. § (1) A villamosmű, a termelői vezeték, a magánvezeték vagy a közvetlen vezeték, valamint az azt körülvevő
környezet kölcsönös védelme érdekében biztonsági övezetet kell kijelölni. A biztonsági övezet terjedelmét
a biztonsági övezetről szóló miniszteri rendelet állapítja meg.
(2) A biztonsági övezeten belül – e törvényben megállapított kivételekkel – tilos, illetve korlátozás alá esik olyan
anyagot, épületet vagy létesítményt elhelyezni, olyan növényzetet telepíteni, valamint olyan tevékenységet
folytatni, amely a villamosmű, a termelői vezeték, a magánvezeték vagy a közvetlen vezeték biztonságát, az életet,
a testi épséget vagy a vagyonbiztonságot veszélyezteti. A tilalmak és a korlátozások részletes szabályait a biztonsági
övezetről szóló miniszteri rendelet állapítja meg.
(3) A biztonsági övezetre előírt tilalmak és korlátozások megtartását a villamosmű, a termelői vezeték,
a magánvezeték vagy a közvetlen vezeték üzemeltetője rendszeresen ellenőrzi, és azok megsértése esetén megteszi
a jogszabályban előírt állapot visszaállításához szükséges intézkedéseket. Az intézkedést az ingatlan tulajdonosa,
kezelője és használója tűrni köteles.
(4) Az üzemeltető a biztonsági övezetben lévő ingatlanra történő bejutás biztosítása iránti nemperes eljárást
kezdeményezhet, ha
a) az ingatlan tulajdonosát, kezelőjét vagy használóját a biztonsági övezetben lévő ingatlanra történő bejutás
lehetőségének biztosítására legalább két alkalommal írásban felhívta, és
b) az adott ingatlanra történő bejutási kísérlete sikertelen volt.
(5) A járásbíróság a jogszabályban előírt állapot visszaállításának tűrésére, és ennek érdekében az üzemeltetővel
történő együttműködésre vonatkozó kötelezettséget állapíthat meg. A járásbíróság eljárására a 33/A. §
(3)–(7) bekezdése irányadó.
(6) Az üzemeltető a jogszabályban előírt állapot visszaállítása érdekében eltávolított növényzetet és dolgot
elszállítja, ha arra az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója
a) nem tart igényt, vagy
b) igényt tart rá, de a biztonsági övezetből 8 napon belül nem szállítja el.
(7) Az érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója az üzemeltető (3) és (6) bekezdés szerinti
tevékenységét tűrni köteles.
(8) A (6) bekezdés b) pontja nem vonatkozik olyan kitermelt faanyagra, amelynek átmérője meghaladja az 5 cm-t.
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(9) Ha az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott területen az (1) bekezdésben meghatározott biztonsági
övezet a villamosmű, a termelői vezeték, a magánvezeték vagy a közvetlen vezeték, valamint az azt körülvevő
környezet kölcsönös védelme érdekében jelenleg kialakított nyiladék szélességét meghaladja, a villamosmű,
a termelői vezeték, a magánvezeték vagy a közvetlen vezeték üzemeltetője köteles erdőigénybevételi eljárást
kezdeményezni. Ha az erdő tulajdonosa, használója nem járul hozzá a korábban engedélyezett védőtávolságnál
szélesebb erdőterület igénybevételéhez, az üzemeltető köteles föld alatti vezetéket létrehozni.
(10) Külterületen tervezett – a fa tövében mérve – 10 centimétert meghaladó átmérőjű fa kényszerkitermelését
legkésőbb annak megkezdése előtt 21 nappal előzetesen be kell jelenteni az erdészeti hatóság, valamint
a természetvédelmi hatóság részére.
(11) Védett természeti területen és Natura 2000 területen növényzet metszése, gallyazása, tőtől való elválasztása
október 15-től március 15-ig terjedő időszakon kívül tilos.
(12) A villamosmű üzemeltetését közvetlenül veszélyeztető vagy üzemzavart okozó növényzet esetében a (10) és
a (11) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni.”
39. §		
A Vet. 152. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az engedélyesek, a Hivatal által nyilvántartásba vett piaci szereplők, a villamos energiához kötődő származtatott
ügyletek kapcsán az adott termékek kereskedését biztosító piacot működtető szervezet, az e törvény szerint
nem engedélyköteles kiserőművek, a 2011. október 1-je előtt létesített nem engedélyköteles magánvezeték
üzemeltetője, az integrált villamosenergia-ipari vállalkozások és az engedélyesek által a 94. § alapján kiszervezett
tevékenységet végző személyek kötelesek a miniszter és a Hivatal részére megadni e törvényben, valamint
jogszabályban meghatározott és a feladatai ellátásához szükséges információkat. Az adatszolgáltatás tartalmát és
formáját jogszabály és a Hivatal határozza meg.”
40. §		
A Vet. 155. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„155. § (1) A hálózati engedélyes
a) az általa üzemeltetett közcélú hálózat fejlesztése és ellátásbiztonságának figyelemmel kísérése,
b) az energiahatékonyság növelése,
c) a mérlegköri elszámolás,
d) a felhasználóval történő elszámolás,
e) a szabálytalan vagy szerződés nélküli vételezés megállapítása,
f ) a fogyasztási kép elemzése,
g) a mérőberendezések üzemeltetése,
h) a kereskedőváltás,
i) a rendszerszintű szolgáltatások és az elosztói rugalmassági szolgáltatások nyújtása és igénybevétele
céljából kezeli a tulajdonában álló távlehívható fogyasztásmérő által gyűjtött adatokat.
(2) Az elosztó jogszabályban meghatározott módon határozza meg a távlehívható fogyasztásmérőből származó
a) feszültségminőségi adatok,
b) hálózatminőségi adatok,
c) hibaregiszterekben tárolt adatok,
d) készülékadatok és azonosítók,
e) eseménynapló bejegyzései, és
f ) terhelési görbe
kezelésére vonatkozó részletszabályait.
(3) A hálózati engedélyes a (2) bekezdésben meghatározott adatokat 5 évig kezeli.
(4) A (2) bekezdés szerinti adatokat más engedélyes csak a működési engedélyében meghatározott feladatai
ellátásához szükséges mértékben és körben ismerheti meg.
(5) A villamosenergia-kereskedő
a) a felhasználóval történő elszámolás,
b) a kereskedőváltás,
c) az elosztói rugalmassági szolgáltatás nyújtása,
d) az erőmű, a felhasználó, a villamosenergia-tároló kombinálása, és
e) az energiahatékonyság növelése
céljából kezelheti a távlehívható fogyasztásmérő által gyűjtött adatokat.
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(6) Az aggregátor
a) az aggregálásban részt vevők közötti elszámolás,
b) az elosztói rugalmassági szolgáltatás nyújtása,
c) az erőmű, a felhasználó, a villamosenergia-tároló kombinálása,
d) az energiahatékonyság növelése, és
e) az aggregátorváltás
céljából kezeli a távlehívható fogyasztásmérő által gyűjtött adatokat.
(7) Az aggregátor a tulajdonában álló fogyasztásmérő-berendezés által gyűjtött adatokat az elosztói szabályzat
szerinti összesítésben és gyakorisággal biztosítja a hálózati engedélyes számára.
(8) Az energiaközösség
a) a tagok közötti elszámolás,
b) az elosztói rugalmassági szolgáltatás nyújtása,
c) az erőmű, a felhasználó, a villamosenergia-tároló kombinálása, és
d) az energiahatékonyság növelése
céljából kezelheti a távlehívható fogyasztásmérő által gyűjtött adatokat.
(9) Az aggregátor és az energiaközösség a (6) és a (8) bekezdésben meghatározott adatokat 5 évig kezeli.”
41. §		
A Vet. 159. § (3) bekezdés 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatal a hatékony verseny elősegítésével kapcsolatos feladatai körében:)
„9. végrehajtja az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktusokban, uniós jogi rendelkezésekben,
valamint az ACER döntésében meghatározott, a nemzeti szabályozó hatóságra vonatkozó, továbbá e törvény szerint
ellátandó feladatokat,”
42. §		
A Vet. 168. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az e törvény hatálya alá tartozó panaszeljárásokban hozott döntés kivételével, a Hivatal a véglegessé vált
határozatát – a személyes és védett adattartalmat elérhetetlenné téve – a honlapján közzéteszi.”
43. §		
A Vet. a következő 178/C. §-sal egészül ki:
„178/C. § (1) E törvénynek az egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi
LXVIII. törvénnyel (a továbbiakban: 2021Módtv) megállapított 117. § (6) bekezdését a módosítás hatálybalépésekor
hatályos engedélyekre is alkalmazni kell.
(2) E törvénynek a 2021Módtv-vel megállapított 60. § (6) és (7) bekezdését, 63. § (6) és (7) bekezdését, 123. §
(3) bekezdését, valamint a 125. § (2) bekezdését a 2021Módtv hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.”
44. §		
A Vet.
a)
29. § (3) bekezdésében, az „informatikai eszközöknek” szövegrész helyébe az „informatikai berendezéseknek”
szöveg,
b)
123. § (4) bekezdésében a „kisfeszültségű csatlakozóberendezés építésére szolgáló ingatlan tulajdonosának
hozzájárulása” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés szerinti hozzájárulás” szöveg,
c)
148. § (4) bekezdésében a „0,81” szövegrész helyébe az „1,45” szöveg
lép.

6. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása
45. §

(1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 3. § 1c. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép, és a Get. 3. §-a a következő 1d. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„1c. Adatcsere: a jogszabályban, valamint az Adatcsere Szabályzatban kötelezettségként előírt adatszolgáltatások
egységes keretek között történő, diszkriminációmentes lebonyolítása az Adatcsere Szabályzatban rögzítettek
szerint, a rendszerhasználati szerződések betartása mellett.
1d. Adatcsere Szabályzat: az adatcsere működésére, folyamataira vonatkozó, Hivatal által jóváhagyott szabályzat.”
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(2) A Get. 3. §-a a következő 7a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„7a. Egyedi alkalmazás: olyan szoftver, amelyet a földgázipari vállalkozás által meghatározott feltételek, elvárások és
funkcionalitás alapján fejlesztettek ki.”
(3) A Get. 3. §-a a következő 40a–40d. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„40a. Informatikai berendezés: a földgázipari vállalkozás tevékenységéhez szükséges adattároló eszköz, operációs
rendszerek és alkalmazások futtatását, kiszolgálását ellátó adatfeldolgozó eszköz (szerver), valamint ilyen
kiszolgálást felhasználó adatfeldolgozó eszköz (kliens).
40b. Informatikai rendszer: az informatikai berendezések és szoftverek összessége egy adott földgázipari
vállalkozáson belül.
40c. Informatikai szolgáltatás: meglévő informatikai rendszerek működtetésére vagy hozzáférhetőségük
biztosítására, új informatikai rendszerek létrehozására, fejlesztésére, illetve telepítésére irányuló szolgáltatás
(rendszerintegráció és alkalmazásfejlesztés), továbbá informatikai tanácsadás és oktatás.
40d. Informatikai támogatási szolgáltatás: a megvásárolt szoftverek, modulok legújabb verzióinak használata
(termékkövetési szolgáltatás) és a szoftver működésével és kezelésével kapcsolatos terméktámogatás (támogatási
szolgáltatás).”
46. §		
A Get. 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A földgázelosztónak rendelkeznie kell a rendszerüzemeltetők informatikai rendszereivel történő
adatkommunikációra alkalmas, a vertikálisan integrált vállalkozástól és annak leányvállalataitól független olyan
adatforgalmi és informatikai rendszerrel, amely biztosítja
a) az adatcserét,
b) az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározottak szerint a szállítási rendszerüzemeltető részére a napi
gázforgalmazás megbízható helyzetére vonatkozó adatszolgáltatást, és
c) a szigetüzemhez vagy részleges szigetüzemhez csatlakozó termelésből eredő földgázmennyiség napi
forgalmazásával kapcsolatos allokálások kezelését.”
47. §		
A Get. 19/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19/B. § (1) Az adatcsere kötelezően alkalmazandó
a) a földgázelosztó,
b) a földgázkereskedő – kivéve a korlátozott földgáz-kereskedelmi engedélyes –, valamint
c) az egyetemes szolgáltató
között.
(2) Az adatcsere alkalmazása nem kötelező azon (1) bekezdés szerinti engedélyesek között, amelyeknél
a földgázelosztó és a földgázkereskedő közös informatikai rendszerben kezeli tevékenységét.
(3) Ha az engedélyes nem tesz eleget az adatcserével kapcsolatos kötelezettségnek, a Hivatal a 119. §-ban
meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.”
48. §		
A Get. „Földgázelosztás” című alcíme a következő 19/C. §-sal egészül ki:
„19/C. § (1) Az Adatcsere Bizottság által kidolgozott vagy módosított, az Adatcsere-ellenőrzési Testület által
elfogadott Adatcsere Szabályzatot a 100 000 vagy annál több rácsatlakozott felhasználó ellátását biztosító
földgázelosztók nyújtják be jóváhagyásra a Hivatalhoz.
(2) Az Adatcsere Szabályzatot és annak módosításait a Hivatal hagyja jóvá. A Hivatal a jóváhagyást megtagadja
vagy feltételhez köti, ha az Adatcsere Szabályzat jogszabálysértő vagy akadályozza a hatékony versenyt,
a díjszabályozásban foglalt elvek vagy szabályok érvényesülését, vagy egyes rendszerhasználókkal szemben
hátrányos megkülönböztetés alkalmazását teszi lehetővé.
(3) Az Adatcsere Szabályzatot és annak módosításait a Hivatal jóváhagyó határozatával együtt a földgázelosztó
a honlapján – a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveggel – közzéteszi.”
49. §

(1) A Get. 28. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Földgáz-kereskedelemre vonatkozó működési engedélyt kaphat)
„b) az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely
más államnak állampolgára, aki ezen országok egyikében földgázkereskedelmi tevékenységet folytat, vagy az ezen
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államokban jogszerűen nyilvántartásba vett vállalkozás, amely ezen országok egyikében földgázkereskedelmi
tevékenységet folytat, ha megfelel az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglalt feltételeknek,
a feltételek fennállását hitelt érdemlően igazolja, valamint Magyarországon történő elérhetőségét a 63. §
(1) bekezdése szerint folyamatosan biztosítja. Az elérhetőség kézbesítési megbízott útján is biztosítható.”
(2) A Get. 28. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Korlátozott földgáz-kereskedelmi engedélyt kaphat az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági
Térségről szóló megállapodásban részes valamely más államnak az állampolgára, aki ezen országok egyikében
földgáz-kereskedelmi tevékenységet folytat, vagy az ezen államokban jogszerűen nyilvántartásba vett vállalkozás,
amely ezen országok egyikében földgáz-kereskedelmi tevékenységet folytat abban az esetben, ha
a) Magyarország területén történő elérhetőségét kézbesítési megbízott útján biztosítja, valamint
b) megfelel az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott feltételeknek, és azt hitelt
érdemlően igazolja.”
50. §

(1) A Get. 63. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A földgázkereskedő – a (2)–(5) bekezdésben foglalt eltéréssel – a felhasználók bejelentéseinek intézésére,
panaszainak kivizsgálására, orvoslására és tájékoztatására köteles a kapcsolattartást szóbeli és írásbeli ügyintézés
keretében biztosítani.
(2) Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat ellátó földgázkereskedő az e törvény rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint ügyfélszolgálatot is működtet állandó
ügyfélszolgálati irodaként vagy ügyfélszolgálati fiókirodaként (a továbbiakban együtt: ügyfélszolgálat).
Az ügyfélszolgálatok típusára, elhelyezésére és működtetésére vonatkozó részletes szabályokat az e törvény
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet és a földgázkereskedő üzletszabályzata tartalmazza.”
(2) A Get. 63. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az egyetemes szolgáltató az ügyfélszolgálatok fenntartása tekintetében – az (1) és (2) bekezdésben és
a 63/A. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl – járásonként legalább egy ügyfélszolgálatot működtet. Ha
a járásnak csak egy része tartozik az egyetemes szolgáltató működési területéhez, akkor az egyetemes szolgáltató
jogosult az e törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint
az ügyfélszolgálatot összevontan működtetni. A főváros területén a lakossági fogyasztók arányában létesítendő
ügyfélszolgálatok típusát, minimális számát, az e törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet
tartalmazza. Az egyetemes szolgáltató e kötelezettségének olyan, az ügyfélforgalom számára nyitva álló
helyiségben is eleget tehet, amelyet más szolgáltatóval, közszolgáltatóval vagy közfeladatot ellátó jogi személlyel
együttműködve tart fenn.”

51. §		
A Get. 63/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„63/B. § (1) A felhasználó vagy a szerződéskötési folyamat igénybejelentője – az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseire is figyelemmel – elektronikus kapcsolattartást
is választhat. Ha a felhasználó elektronikus kapcsolattartást választ, az e törvényben és e törvény végrehajtására
kiadott kormányrendeletben a felhasználó és az engedélyes közötti kapcsolattartásra előírt írásbeliség
kötelezettsége elektronikus úton is teljesíthető.
(2) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az engedélyes és a felhasználó jogviszonyának vonatkozásában
előírt írásbeliség követelményének bármely olyan módon eleget lehet tenni, amellyel a jognyilatkozat változatlan
formában és tartalommal megjeleníthető, továbbá a nyilatkozattevő személye és a nyilatkozat megtételének
időpontja egyértelműen azonosítható. E követelménynek megfelel az engedélyes által biztosított informatikai
felületen rögzített kommunikáció is.
(3) Ha az írásbeliség követelményének előírása ellenére az írásba foglalás elmaradt, a fél az írásbeliség hiányára nem
hivatkozhat, ha
a) az írásba foglalás elmaradása neki felróható, vagy
b) a teljesítés elfogadása közvetlenül vagy ráutaló magatartással megtörtént.
(4) A (3) bekezdés szerinti esetben a felek közötti jogviszony a jogviszonyra irányadó jogszabályok és az engedélyes
üzletszabályzata szerinti tartalommal jön létre.
(5) Az engedélyes az e törvényben és az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben előírt,
az ügyfélszolgálatán teljesítendő közzétételi, tájékoztatási kötelezettségét elektronikus eszköz útján is teljesítheti.”
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52. §		
A Get. 114. § (7) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A Hivatal a működési engedély kiadását megtagadja, ha)
„e) a kérelmező hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú bizonyítékot terjeszt elő kérelmében.”
53. §		
A Get. 121/E. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A szállítási rendszerüzemeltető nem köthet szerződést a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáséval
azonos tanácsadókkal vagy szállítókkal az informatikai egyedi alkalmazások, az informatikai szolgáltatások, továbbá
az egyedi alkalmazásokhoz kapcsolódó informatikai támogatási szolgáltatások, vagy biztonsági hozzáférési
rendszerek vonatkozásában, nem oszthat meg a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozással informatikai
eszközt, rendszert vagy berendezést, tevékenységének végzéséhez szükséges helyiséget vagy épületet, vagy
biztonsági hozzáférési rendszert, továbbá nem vehet igénybe könyvvizsgálói tevékenység végzésére a vertikálisan
integrált földgázipari vállalkozáséval azonos könyvvizsgálót.”
54. §

(1) A Get. 123. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A befolyásszerző – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – bármely engedélyesben a szavazatok öt,
húsz, huszonöt, harminchárom, ötven, hetvenöt vagy kilencven százalékát elérő vagy meghaladó, valamint száz
százalékát elérő közvetlenül vagy közvetve birtokolt, szavazati jogot biztosító részvény, üzletrész vagy közvetlen
szavazati jog szerzéséhez (a továbbiakban együtt: befolyásszerzés) és az ehhez fűződő jogok gyakorlásához köteles
a Hivatal előzetes hozzájárulását kérni.
(2) A befolyásszerzőnek engedélyes nyilvánosan működő részvénytársaságban közvetlenül vagy annak engedélyes
társaságában – az adott közvetlen befolyásszerzéssel összefüggésben – közvetve birtokolt, szavazati jogot biztosító
részvényének, üzletrészének vagy szavazati jogának aránya
a) az öt, tíz, tizenöt, húsz százalékot elérte vagy – a b) pontban foglalt kivétellel – meghaladta, a befolyásszerzéshez
és az ehhez fűződő jogok gyakorlásához haladéktalanul a Hivatal tudomásulvételről szóló döntését kell kérnie,
b) a huszonöt, harminchárom, ötven, hetvenöt százalékot elérő vagy meghaladó, illetve a száz százalékot elérő
befolyásszerzéshez és az ehhez fűződő jogok gyakorlásához a Hivatal előzetes hozzájárulásról szóló döntését kell
kérnie,
c) – a Hivatal b) pont szerinti előzetes hozzájárulásáról szóló döntését követően – a negyven, negyvenöt,
illetve nyolcvan, nyolcvanöt, kilencven, kilencvenegy, kilencvenkettő, kilencvenhárom, kilencvennégy,
kilencvenöt, kilencvenhat, kilencvenhét, kilencvennyolc, kilencvenkilenc százalékot elérte vagy meghaladta,
a befolyásszerzéshez és az ehhez fűződő jogok gyakorlásához haladéktalanul a Hivatal tudomásulvételről szóló
döntését kell kérnie.
(3) A Hivatal előzetes jóváhagyásáról vagy tudomásulvételről szóló döntését követően nem kell a Hivatal újabb
előzetes hozzájárulásról vagy tudomásulvételről szóló döntését kérni mindaddig, amíg az újabb befolyásszerzéssel
a befolyásszerző el nem éri az (1) vagy a (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti következő befolyásszerzési mértéket.”
(2) A Get. 123. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a Get. 123. §-a a következő (3b) bekezdéssel
egészül ki:
„(3a) Nem kell alkalmazni az (1) és (2) bekezdést
a) az egyablakos kiszolgálású nemzetközi szállítóvezeték engedélyesében,
b) a 28. § (3) bekezdés b) pontja szerinti földgázkereskedőben,
c) a 28. § (4) bekezdése szerinti korlátozott földgáz-kereskedelmi engedélyesben, és
d) a telephelyi szolgáltatóban
történő befolyásszerzés esetében.
(3b) A (3a) bekezdés szerinti befolyásszerzés esetén a befolyásszerző a befolyásszerzés hatályosulásától számított
30 napon belül tájékoztatja a befolyásszerzés tényéről a Hivatalt, kivéve, ha az (3a) bekezdés szerinti engedélyes
olyan más, a távhőszolgáltatásról szóló törvény, a Vet. vagy e törvény szerinti engedéllyel is rendelkezik, amely
alapján a befolyásszerzéshez a Hivatal előzetes hozzájárulása vagy tudomásulvételről szóló döntése szükséges.”
(3) A Get. 123. § (6)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) A Hivatal az (1), a (2) és az (5) bekezdésben, valamint a 122. § (1) bekezdésében meghatározott jogügyletekhez
történő előzetes hozzájárulást vagy tudomásulvételt megtagadhatja vagy feltételhez kötheti, ha ezen jogügyletek
végrehajtása a földgázellátás biztonságát, a közbiztonságot, az energiapolitikai célkitűzések érvényesülését,
az e törvény szerinti engedélyköteles tevékenység ellátását, a szállítási, tárolási, elosztási, valamint egyetemes
szolgáltatási tevékenység árának és a szolgáltatás minőségének meghatározására vonatkozó szabályozást,
a legkisebb költség elvének érvényesülését veszélyeztetheti, továbbá ha a jogügylet eredményeképpen
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az engedélyes nem tud megfelelni a 114. § (7) bekezdés b)–d) pontja szerinti követelményeknek, vagy ha a 122. §
(1) bekezdésében meghatározott jogügylet végrehajtása a (8) bekezdés szerint bejelentett elővásárlási jog
megsértését eredményezi.
(6a) A Hivatal megtagadja az (5) bekezdésben meghatározott jogügylet jóváhagyását, ha a 128. § szerinti eljárásban
megállapítja, hogy a jogügylet végrehajtása eredményeként a szállítási rendszerüzemeltető nem felel meg a rá
vonatkozó szétválasztási követelményeknek, vagy, hogy a jogügylet megvalósítása veszélyeztetné az ország vagy
más tagállam energiaellátásának biztonságát.
(7) Az (1) bekezdésben, a (2) bekezdés b) pontjában és az (5) bekezdésben, illetve a 122. § (1) bekezdésében
meghatározott előzetes hozzájáruló döntés hiányában a (2) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott
tudomásulvételt kimondó döntés hiányában a szerző fél a részesedései tekintetében a társasággal szemben
– az osztalékra való jogosultságot kivéve – jogot nem gyakorolhat, és a részvénykönyvbe nem jegyezhető be,
a tagjegyzékben nem tüntethető fel. A részvénykönyvbe, tagjegyzékbe, valamint a cégjegyzékbe való bejegyzésre
irányuló kérelmet a Hivatal előzetes hozzájárulását, illetve tudomásul vételét igazoló dokumentummal együtt
lehet benyújtani. A részvénykönyvbe, tagjegyzékbe, valamint a cégjegyzékbe való bejegyzésre irányuló kérelem
benyújtási határideje a Hivatal előzetes hozzájáruló vagy tudomásul vevő döntésének közlését követő naptól
kezdődik.”
55. §		
A Get. 125. §-a következő (1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1d) A földgázkereskedő a kapacitáslekötési jog visszaszármaztatásának elősegítése érdekében a felhasználó lejárt
számlatartozásával kapcsolatos adatokat, így a felhasználó azonosító számát, a felhasználó nevét, a felhasználó
címét, a felhasználási hely címét, a lejárt tartozással érintett számla sorszámát és esedékességét, valamint a lejárt
esedékességű tartozás összegét a felhasználási hely tulajdonosának, annak kérése esetén – a felhasználási hely
tulajdonosának átadott kapacitáslekötési joga védelme céljából – átadja. A földgázkereskedő a felhasználási
hely tulajdonosának e bekezdés teljesítéséhez szükséges adatait kezelheti a felhasználó díjtartozása teljes körű
megfizetésének megtörténtéig.”
56. §		
A Get. 129/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az e törvény hatálya alá tartozó panaszeljárásokban hozott döntés kivételével, a Hivatal véglegessé vált
határozatát – a személyes és védett adattartalom olvashatatlanná tétele mellett – a honlapján közzéteszi.”
57. §		
A Get. a következő 134/C. és 134/D. §-sal egészül ki:
„134/C. § (1) A 100 000 vagy annál több rácsatlakozott felhasználó ellátását biztosító földgázelosztó az Adatcsere
Szabályzatot első alkalommal a 19/C. § (1) bekezdés hatálybalépését követő 90 napon belül nyújtja be jóváhagyásra
a Hivatalhoz.
(2) A szállítási rendszerirányító az (1) bekezdésben meghatározott határidőig az ÜKSZ-t – figyelemmel a 3. §
1c. pontjára – felülvizsgálja és jóváhagyásra benyújtja a Hivatalhoz.
(3) Az (1) bekezdés alapján jóváhagyott Adatcsere Szabályzat hatálybalépéséig az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat
adatcserére vonatkozó előírásai alkalmazandók.
134/D. § E törvénynek az egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi
LXVIII. törvénnyel megállapított 63/B. § (3) és (4) bekezdését a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.”
58. §		
A Get. 141/I. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a Get. 141/I. §-a a következő (9a) bekezdéssel
egészül ki:
„(9) A hazai termelésű földgáz termelője köteles a 2015. július 1-jétől 2022. szeptember 30-ig tartó időszakra
a szállítóvezeték együttműködő földgázrendszerhez csatlakozó hazai termelő mezők betáplálási vagy összevont
betáplálási pontján a hazai termelésű földgáz betáplálása érdekében – a műszaki üzemi terv elvárásait és
a bányatechnológiai korlátokat figyelembe véve – optimalizált módon éves és rövid távú kapacitást lekötni.
(9a) A kapacitás optimális lekötésére vonatkozóan a hazai termelésű földgáz vásárlója a kapacitás lekötését
megelőzően észrevételt tehet. Az észrevétel a hazai termelésű földgáz betáplálásához szükséges kapacitáslekötésre
nincs halasztó hatállyal. A kapacitáslekötés optimalizálására vonatkozó tájékoztatás és visszajelzés részletes
szabályait a hazai termelésű földgáz értékesítésére vonatkozó szerződés tartalmazza.”
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59. §		
A Get. a következő 146/E. §-sal egészül ki:
„146/E. § Az egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi LXVIII. törvénnyel
megállapított 141/I. § (9) bekezdése szerinti rövid távú kapacitáslekötés első alkalommal a 2021. október 1-jével
kezdődő gázévre alkalmazandó.”
60. §		
A Get.
a)
17. § (3) bekezdésében a „kézbesíti és az” szövegrész helyébe a „kézbesíti az” szöveg,
b)
41. § (1a) bekezdésében a „felhasználók” szövegrész helyébe a „Tszt. 20. § (1a) bekezdésében foglaltak alapján
a távhőtermelők kivételével a felhasználók” szöveg,
c)
104/B. § (4a) bekezdésében a „rövid távú termékekre” szövegrész helyébe a „szorzókra” szöveg
lép.
61. §		
Hatályát veszti a Get.
a)
123. § (4) bekezdése,
b)
127. § v) pontja,
c)
141/J. § (6) és (9) bekezdése.

7. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása
62. §		
Hatályát veszti a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 16. § (2) bekezdés c) pontja.

8. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása
63. §		
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 5/E. § (6) és (7) bekezdése
helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a Vksztv. 5/E. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az (1), a (2) és az (5) bekezdés hatálya alá nem tartozó, a víziközmű-szolgáltatókkal szemben felmerülő panaszok
esetében a Hivatal jár el.
(7) Az (1), a (2), az (5) és a (6) bekezdés szerinti hatósági eljárást megelőzően a felhasználó köteles panaszával
igazolható módon a víziközmű-szolgáltatóhoz fordulni.
(8) A (6) bekezdés szerinti panaszeljárás a jogsértés bekövetkezését követő öt év eltelte után nem indítható
(elévülés). Ha a jogsértő magatartás folyamatos, az elévülés a magatartás megszűnésével kezdődik. Az elévülési
határidő jogvesztő.”
64. §		
A Vksztv. 5/F. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A települési önkormányzat a tulajdonában álló víziközmű-vagyon 5/H. § (2) és (3) bekezdése szerinti átruházása
esetén mentesül a (4) bekezdésben meghatározott ellátási felelősség alól.”
65. §		
A Vksztv. 5/H. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a Vksztv. 5/H. §-a a következő
(3)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az ellátásért felelős önkormányzat a víziközmű-vagyon, illetve a tulajdonában álló víziközmű működtető
eszköz tulajdonjogát térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel is átruházhatja az államra, ha
a víziközmű-rendszeren kizárólagos vagy az állammal közös tulajdonnal rendelkezik.
(3) Ha víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős önkormányzat is tulajdonnal rendelkezik, az ellátásért felelős
önkormányzatok egyhangú döntéssel a víziközmű-rendszer, illetve a tulajdonukban álló víziközmű működtető
eszköz tulajdonjogát térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel is átruházhatják az államra.
(4) Az önkormányzati tulajdonban álló víziközmű-vagyon (2) vagy (3) bekezdés szerinti átruházásához kapcsolódóan
a 18. § szerinti víziközmű-fejlesztésre fel nem használt források tulajdonjoga a korábbi ellátásért felelőstől
nyilvántartási értéken történő átvezetéssel, térítésmentesen az államra száll. A fejlesztési források átadás-átvételéről
az érintett önkormányzat és az állam képviseletében eljáró szervezet írásban megállapodik.
(5) A víziközmű-szolgáltató – az önkormányzati tulajdonban álló víziközmű-vagyon (2) vagy (3) bekezdés szerinti
átruházásához kapcsolódóan – a tulajdonában álló víziközmű működtető eszközök és a rendszerfüggetlen
víziközmű-elemek tulajdonjogát az államra, mint új ellátásért felelősre nyilvántartási értéken történő átvezetéssel,
ingyenesen is átruházhatja.
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(6) Az önkormányzati tulajdonban álló víziközmű-vagyon (2) vagy (3) bekezdés szerinti átruházása esetén
az üzemeltetési jogviszony a víziközmű-vagyon tulajdonjogának átszállását követő napon megszűnik, vagy
– a korábbi és az új ellátásért felelős közötti megállapodás alapján – az állam, mint új ellátásért felelős a fennálló
üzemeltetési jogviszony tekintetében a korábbi ellátásért felelős helyébe lép. Az üzemeltetési jogviszony
megszűnése esetén az állam mint új ellátásért felelős az új üzemeltetési jogviszony létrehozásáról akként
gondoskodik, hogy a szolgáltatás folytonossága közérdekű üzemeltető kijelölése nélkül is biztosított legyen.
(7) Ha az önkormányzati tulajdonban álló víziközmű-vagyon (2) vagy (3) bekezdés szerinti átruházása
az üzemeltetési jogviszony megszűnését eredményezi, a korábbi ellátásért felelős a víziközmű-vagyon
tulajdonjogának átszállását követően haladéktalanul átadja az új ellátásért felelős részére a 61. § (1) bekezdése
szerinti adatokat, valamint minden egyéb olyan adatot, amely az érintett víziközmű-rendszerhez kapcsolódóan
az ellátásért felelős kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges. Ha az ellátásért felelős kötelezettségeinek
teljesítéséhez szükséges adatok a korábbi ellátásért felelősnél – annak írásbeli nyilatkozata alapján – nem állnak
teljeskörűen rendelkezésre, a korábbi üzemeltetési jogviszony szerinti víziközmű-szolgáltató a hiányzó adatokat
az új ellátásért felelős írásbeli felszólítását követő 5 napon belül átadja az új ellátásért felelős részére.
(8) A (2)–(5) bekezdés szerinti térítésmentes vagyonátruházás az általános forgalmi adó szempontjából közcélú
adománynak minősül.
(9) A települési önkormányzat – a víziközmű-vagyon (2) vagy (3) bekezdés szerinti átruházásához kapcsolódóan –
térítésmentesen átruházhatja az államra, mint új ellátásért felelősre az átadással érintett víziközmű-rendszer
üzemeltetését szerződéses jogviszony alapján ellátó víziközmű-szolgáltatóban fennálló társasági részesedését.
A térítésmentes tulajdon-átruházás az általános forgalmi adó szempontjából közcélú adománynak minősül.”
66. §		
A Vksztv. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az állami tulajdonú víziközmű, valamint az 5/H. § alapján az állam tulajdonába kerülő víziközmű működtető
eszközök és rendszerfüggetlen víziközmű-elemek felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek
összességét a Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság gyakorolja. Az államra mint ellátásért
felelősre történő tulajdonjog-átruházás esetén az állam képviseletében a Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő
Részvénytársaság jár el.”
67. §		
A Vksztv. 45. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A víziközmű-szolgáltató víziközmű-működtetés körébe nem tartozó tevékenysége (a továbbiakban: másodlagos
tevékenység) nem veszélyeztetheti a víziközmű működtetését, a folyamatos, biztonságos és előírt színvonalú
ellátást. Másodlagos tevékenységnek minősül különösen az elkülönített rendszerű csapadékvíz-elvezető rendszerek
üzemeltetése, a fürdőüzemeltetés, vízvisszanyerő létesítmény üzemeltetése, a nem közműves szennyvízszállítási
közszolgáltatás, a biogázüzem üzemeltetése, valamint az árvízvédelemmel kapcsolatos tevékenység.”
68. §		
A Vksztv. 88. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E törvény 45. § (6) bekezdése a víz újrafelhasználásra vonatkozó minimumkövetelményekről szóló, 2020. május 25-i
(EU) 2020/741 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
69. §		
A Vksztv. 69. § (2) bekezdésében az „intézményének, valamint” szövegrész helyébe az „intézménynek, a jogi
személyiséggel rendelkező vallási közösségnek, valamint” szöveg lép.

9. A közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény módosítása
70. §

(1) A közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban: Közműadó tv.) 5. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az adó alapja – a (2) és a (4)–(11) bekezdésben meghatározott kivétellel – a közművezeték nyomvonalának
méterben kifejezett hossza.”
(2) A Közműadó tv. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a Közműadó tv. 5. §-a a következő
(5)–(12) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A villamos energia elosztó hálózat részét képező vezeték adójának adóalapja a közművezeték nyomvonalának
(5), (6) és (7) bekezdés szerint sávosan meghatározott, korrekciós tényezővel korrigált hossza méterben.
(5) A villamos energia elosztó hálózati engedélyes tulajdonában lévő, az elosztó hálózat részét képező vezeték
azon részére vonatkozóan, ahol a felhasználóknak a megelőző évben átadott, MWh-ban kifejezett villamos energia
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mennyiségének és az adóalapot képező közművezeték nyomvonala egész kilométerre kerekített hosszának
a hányadosa (a továbbiakban: Hányados1) legfeljebb 150, a (4) bekezdés szerinti korrigált hosszt a közművezeték
nyomvonalának méterben kifejezett hossza és a 0,80 korrekciós tényező szorzata alapján kell megállapítani.
(6) A villamos energia elosztó hálózati engedélyes tulajdonában lévő, az elosztó hálózat részét képező vezeték azon
részére vonatkozóan, ahol a Hányados1 a 150-et meghaladja, de a 350-et nem haladja meg, a (4) bekezdés szerinti
korrigált hosszt a közművezeték nyomvonalának méterben kifejezett hossza és az 1,00 korrekciós tényező szorzata
alapján kell megállapítani.
(7) A villamos energia elosztó hálózati engedélyes tulajdonában lévő, az elosztó hálózat részét képező vezeték azon
részére vonatkozóan, ahol a Hányados1 a 350-et meghaladja, a (4) bekezdés szerinti korrigált hosszt a közművezeték
nyomvonalának méterben kifejezett hossza és a 3,50 korrekciós tényező szorzata alapján kell megállapítani.
(8) A földgáz elosztó hálózat részét képező vezeték adójának adóalapja a közművezeték nyomvonalának (9), (10) és
(11) bekezdés szerint sávosan meghatározott, korrekciós tényezővel korrigált hossza méterben.
(9) A földgáz elosztó hálózati engedélyes tulajdonában lévő, az elosztó hálózat részét képező vezeték azon
részére vonatkozóan, ahol az elosztói rendszeren a megelőző évben átadott, MWh-ban kifejezett földgáz
mennyiségének és az adóalapot képező közművezeték nyomvonala egész kilométerre kerekített hosszának
a hányadosa (a továbbiakban: Hányados2) legfeljebb 500, a (8) bekezdés szerinti korrigált hosszát a közművezeték
nyomvonalának méterben kifejezett hossza és a 0,80 korrekciós tényező szorzata alapján kell megállapítani.
(10) A földgáz elosztó hálózati engedélyes tulajdonában lévő, az elosztó hálózat részét képező vezeték azon részére
vonatkozóan, ahol a Hányados2 az 500-at meghaladja, de az 1500-at nem haladja meg, a (8) bekezdés szerinti
korrigált hosszt a közművezeték nyomvonalának méterben kifejezett hossza és az 1,00 korrekciós tényező szorzata
alapján kell megállapítani.
(11) A földgáz elosztó hálózati engedélyes tulajdonában lévő, az elosztó hálózat részét képező vezeték azon részére
vonatkozóan, ahol a Hányados2 az 1500-at meghaladja, a (8) bekezdés szerinti korrigált hosszt a közművezeték
nyomvonalának méterben kifejezett hossza és a 3,50 korrekciós tényező szorzata alapján kell megállapítani.
(12) Az adóalany egy nyomvonalon lévő, azonos szolgáltatás nyújtására alkalmas több közművezetékét egy
közművezetéknek kell tekinteni.”

10. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása
71. §		
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 12. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel
egészül ki:
„(1a) Természetes személy tulajdonában vagy használatában álló ingatlanon legfeljebb 3 m3, egyértelműen
az ingatlanon képződő, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó és nem építési és bontási
hulladék, valamint legfeljebb 10 m3, egyértelműen az ingatlanon képződő építési és bontási hulladék gyűjthető.
(1b) Az (1a) bekezdésben foglalt rendelkezések megsértése miatt indult hulladékgazdálkodási hatósági eljárásban
az ügyintézési határidő kilencven nap.”
72. §

(1) A Ht. 47/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység ellátásáért szedhető közszolgáltatási díjat és
a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjakat a Hivatal javaslatának
figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg.”
(2) A Ht. 53/A. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység és a hulladékgazdálkodási intézményi
résztevékenység általános gazdasági érdekű szolgáltatás. A hulladékgazdálkodási koncessziós jogosultság
egyben a koncesszor és a koncessziós társaság számára kötelezettséget jelent a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási résztevékenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátására. A koncesszor és
a koncessziós társaság megbízását az általános gazdasági érdekű szolgáltatásnak minősülő hulladékgazdálkodási
résztevékenységek ellátásával a koncessziós szerződés tartalmazza.”
(3) A Ht. 53/E. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A koncessziós társaságot illető ellenszolgáltatás összetevői a közszolgáltatási díj, a hulladékgazdálkodási
intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díj, továbbá a koncessziós társaság tulajdonába kerülő hulladék
értékesítéséből származó árbevétel.
(3) Az 53/A. § (4) bekezdése szerint a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettséget a gyártó nevében teljesítő
szervezet feladatainak a koncessziós társaság általi teljesítéséért a gyártók által fizetendő pénzügyi hozzájárulást
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úgy kell megállapítani, hogy az fedezze a koncessziós társaság ilyen tevékenysége körében felmerülő indokolt
költségeket, és az ilyen költségekből nem vonhatóak le a hulladék értékesítéséből származó árbevételek.”
73. §

(1) A Ht. 73. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az OHT-t és az OMP-t e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet tartalmazza.”
(2) A Ht. 75. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A hulladékgazdálkodásért felelős miniszter az OHT-t és az OMP-t a tervezési időszak minden második évében
felülvizsgálja, a felülvizsgálat eredményéről beszámolót készít, és azt a Kormány elé terjeszti. Ha a felülvizsgálat
eredménye indokolja, a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter előkészíti az OHT és az OMP módosításának
tervezetét is, és a beszámolóval együtt a Kormány elé terjeszti.”
(3) A Ht. 88. § (1) bekezdés 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:)
„6. az Országos Hulladékgazdálkodási Terv és az Országos Megelőzési Program előkészítésének részletes szabályait,
továbbá tartalmi követelményeit és az Országos Hulladékgazdálkodási Tervet és az Országos Megelőzési
Programot;”

74. §		
A Ht. 91/A. §-a a következő (3a)–(3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek
jogállásáról szóló törvény szerinti jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség, annak belső egyházi jogi
személye vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége (a továbbiakban: vallási jogi személy)
a (2) bekezdésben meghatározott díjcsökkentésre jogosult, ha
a) a vallási jogi személy tulajdonában, használatában álló lakóépületben, lakásban, plébánián, parókián, illetve
a vallási jogi személy hitéleti tevékenységére szolgáló egyéb épületben, rendházban, üdülőben vagy hétvégi
házban a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek
jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 12. § (1) bekezdésében vagy 12/A. § (1) bekezdésében meghatározott
személy (a továbbiakban: egyházi természetes személy) az általa használt ingatlanrészt életvitelszerű lakhatására
használja, és
b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást nem jövedelemszerzésre irányuló tevékenységgel összefüggésben
kívánja igénybe venni.
(3b) A vallási jogi személyt a (2) bekezdésben meghatározott díj oly mértékben illeti meg, amely arányban
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást egyházi természetes személy igénybe veszi.
(3c) A vallási jogi személy évente írásban tájékoztatja a közszolgáltatón keresztül a Koordináló szervet, hogy
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az egyházi természetes személy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szabályait figyelembe véve mekkora térfogatú gyűjtőedénnyel vesz
igénybe.”
75. §

(1) A Ht. 92/G. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi LXVIII. törvény
hatálybalépésétől 2023. június 30. napjáig a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásába bevont
hulladékgazdálkodási vagyonelem átruházásához, a vagyonelemek birtoklását, hasznosítását, használatát, a hasznai
szedését és az azzal való rendelkezést érintő szerződéses jogviszony létesítéséhez a miniszter előzetes jóváhagyása
szükséges.”
(2) A Ht. 92/G. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A miniszter a jóváhagyást akkor tagadja meg, ha a jogviszony létesítése a koncessziós modellre való átállás
szempontjából hátrányos lenne.”
(3) A Ht. 92/G. §-a a következő (8)–(13) bekezdéssel egészül ki:
„(8) 2023. június 30-ig a miniszter hozzájárulása szükséges a hulladékgazdálkodási közszolgáltató, valamint
a közszolgáltatói alvállalkozó Polgári Törvénykönyv szerinti egyesüléséhez, szétválásához, alaptőkéjének vagy
törzstőkéjének legalább egynegyed résszel történő felemeléséhez vagy leszállításához, kivéve, ha az alaptőke vagy
a törzstőke felemelését vagy leszállítását jogszabály kötelezővé teszi.
(9) 2023. június 30-ig a miniszter hozzájárulása szükséges bármely közszolgáltatóban, valamint közszolgáltatói
alvállalkozóban a szavazatok huszonöt százalékát meghaladó befolyás szerzéséhez.
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(10) A cégjegyzékbe való bejegyzésre, illetve változásbejegyzésre irányuló kérelemhez csatolni kell a miniszter
hozzájáruló határozatát, vagy meg kell jelölni az alaptőke vagy a törzstőke felemelését vagy leszállítását előíró
jogszabályi rendelkezést.
(11) A miniszter a (8) és (9) bekezdésben meghatározott jogügylethez a hozzájárulást abban az esetben kötheti
feltételhez vagy tagadhatja meg, ha
a) annak végrehajtása a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztonságát, az e törvényben előírt közszolgáltatási
kötelezettség teljesítését, az ingatlanhasználók érdekeit vagy a legkisebb költség elvének érvényesülését
veszélyezteti, vagy
b) a közszolgáltató nem tudná teljesíteni a jogszabályban meghatározott, hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
folyamatos ellátását.
(12) A miniszter hozzájárulásához kötött esetekben – a hozzájárulás hiányában – a (8) és (9) bekezdés szerinti,
a szerző félre vonatkozó változás a részvénykönyvbe nem jegyezhető be vagy a tagjegyzékben nem tüntethető fel,
és erre a társaságban jogot alapítani nem lehet. A részvénykönyvbe vagy tagjegyzékbe való bejegyzésre irányuló
kérelmet a miniszter hozzájáruló határozatával együtt lehet benyújtani.
(13) Ha a miniszter a miniszteri jóváhagyásra irányadó határidőn belül nem adja ki határozatát, hozzájárulását
megadottnak kell tekinteni.”
76. §		
A Ht. 93. § (1) bekezdése a következő k) és l) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„k) az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló, 2019. június 5-i
(EU) 2019/904 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
l) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)
77. §

(1) A Ht.
a)
2. § (1) bekezdés 26b. pontjában az „ , a környezetvédelmi termékdíjas termék hulladékának és a visszaváltási
díjas rendszer hulladékának” szövegrész helyébe az „és a visszaváltási díjas rendszerbe tartozó termékeknek,
termékcsomagolásoknak és az abból képződött hulladéknak” szöveg,
b)
53/A. § (7) bekezdésében a „hulladékgazdálkodási tevékenység” szövegrész helyébe az „ , az állami
hulladékgazdálkodási közfeladat körébe tartozó tevékenység” szöveg,
c)
53/E. § (7) bekezdésében az „Az (5) bekezdés alá nem tartozó hulladékgazdálkodási eszközökkel
rendelkező” szövegrész helyébe az „Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásával összefüggésben
a hulladékgazdálkodási eszközökkel rendelkező önkormányzat, önkormányzati társulás,” szöveg,
d)
69/B. § (3) bekezdés a) pontjában a „hulladékgazdálkodási” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi” szöveg,
e)
78/B. § (4) bekezdésében a „(12) és (14)” szövegrész helyébe a „(11) és (13)” szöveg,
f)
88. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontjában a „Tervet.” szövegrész helyébe a „Tervet,” szöveg,
g)
92/C. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „92. § (5)–(7)” szövegrész helyébe a „valamint a 92. § (5)–(7)”
szöveg,
h)
92/G. § (2) bekezdés b) pontjában a „vonatkozónak” szövegrész helyébe a „vonatkozóan” szöveg,
i)
92/K. § (5) bekezdésében a „18/C.” szövegrész helyébe a „18/D.” szöveg, az „a hulladéklerakási díjról szóló”
szövegrész helyébe az „a vonatkozó díjmegállapító” szöveg, a „bekezdésében meghatározott” szövegrész
helyébe a „bekezdésében, és a 18/D. § (1) bekezdésében meghatározott” szöveg
lép.
(2) A Ht.
a)
43. § (1) bekezdésében a „közszolgáltatás” szövegrész helyébe a „közszolgáltatási résztevékenység” szöveg,
a „Koordináló szerv tulajdonába és a közszolgáltató birtokába” szövegrész helyébe a „koncessziós társaság
tulajdonába és a koncessziós társaság vagy a koncesszori alvállalkozó birtokába” szöveg,
b)
43. § (2) bekezdésében a „Koordináló szerv tulajdonát képezi és egyben a közszolgáltató birtokába”
szövegrész helyébe a „koncessziós társaság tulajdonába és a koncessziós társaság vagy a koncesszori
alvállalkozó birtokába” szöveg,
c)
91. § (5a) bekezdésében az „a 37. § rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával kell biztosítani” szövegrész
helyébe a „továbbítani kell” szöveg
lép.
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(1) Hatályát veszti a Ht.
a)
42. § (1a) bekezdése,
b)
53/C. § (4) bekezdés b) és c) pontja,
c)
53/E. § (5) és (6) bekezdése,
d)
78/D. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontjában az „és az ültetvény kataszterben nyilvántartott adatokat,”
szövegrész.
(2) Hatályát veszti a Ht. 88. § (4) bekezdés a) pontja.

11. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosítása
79. §		
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 5/H. § (1a) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1a) A figyelmeztetés közigazgatási szankció nem alkalmazható a következő esetekben:
a) engedélyköteles tevékenység engedély nélküli végzése, vagy engedély nélkül történő megszüntetése,
b) ha a jogsértés az energetikai ellátásbiztonságot sérti vagy veszélyezteti,
c) a jogszabálysértés vagy annak következményei helyreállítására nincs lehetőség.”

12. A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel
kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény módosítása
80. §		
A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes
törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény (a továbbiakban: Projekttörvény) 2. § c) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„c) gazdasági szereplő: a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény szerinti gazdasági
szereplő;”
81. §		
A Projekttörvény a következő 6/B. §-sal egészül ki:
„6/B. § Azon szerződések esetén, ahol az egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló
2021. évi LXVIII. törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos 3. § (1) bekezdésében meghatározott telephely
biztonsági tanúsítvány megléte a szerződéskötés, illetve a szerződés érvényességének vagy fennmaradásának
feltételeként szerepel, e feltételt teljesítettnek kell tekinteni abban az esetben, ha a szerződő fél olyan gazdasági
szereplő, amely szerepel a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény szerinti
jegyzékben.”
82. §		
A Projekttörvény 3. § (1) bekezdésében a „gazdálkodó szervezettel” szövegrész helyébe a „gazdasági szereplővel”
szöveg, az „a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti telephely-biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik”
szövegrész helyébe a „szerepel a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény szerinti
jegyzéken” szöveg lép.

13. A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény módosítása
83. §		
A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Vbt.) 174. §-a a következő
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 2020. július 1-jét megelőző napon hatályos Mavtv. 16. § (2) bekezdés c) pontja szerint kiadott telephely
biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező gazdasági szereplőt az egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények
módosításáról szóló 2021. évi LXVIII. törvény hatálybalépését követően is jegyzéken szereplőnek kell tekinteni
a telephely biztonsági tanúsítvány kiállításától számított öt évig.”
84. §		
A Vbt. 116. § (1) bekezdés a) pontjában a „telephelybiztonsági tanúsítvánnyal (a továbbiakban: TBT)” szövegrész
helyébe a „telephely biztonsági tanúsítvánnyal vagy egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal
(a továbbiakban együtt: TBT)” szöveg lép.
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14. Az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú jogszabályok módosításáról szóló
2021. évi II. törvény módosítása
85. §

(1) Az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2021. évi II. törvény
(a továbbiakban: Ehtv.)
a)
49. § (1) bekezdésének a Ht. 31. § (2) bekezdés a) pontját módosító rendelkezése az „a (4)” szövegrész helyett
az „az (5)” szöveggel,
b)
90. § (2) bekezdés 2. pontja az „53. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében és (3)–(5) bekezdésében” szövegrész
helyett az „53. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, (3) és (4) bekezdésében” szöveggel,
c)
90. § (2) bekezdés 18. pontja a „32/A. §-ban” szövegrész helyett az „32/A. § (4e) bekezdésében” szöveggel
lép hatályba.
(2) Nem lép hatályba az Ehtv.
a)
90. § (2) bekezdés 15. pontja,
b)
90. § (2) bekezdés 42. pontjában a „valamint a környezetvédelmi termékdíjból, a visszaváltási rendszerrel
összefüggő díjakból, továbbá a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerből származó bevételekből való
részesedés mértékét,” szövegrész.

15. Záró rendelkezések
86. §

(1) Ez a törvény – a (2)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
(2) A 44. § c) pontja 2021. július 1-jén lép hatályba.
(3) Az 1. alcím, a 2. alcím, a 7. alcím, a 71. §, a 74. §, a 12. alcím és a 13. alcím az e törvény kihirdetését követő 31. napon
lép hatályba.
(4) A 19. § és a 9. alcím 2022. január 1-jén lép hatályba.
(5) A 73. § 2023. január 1-jén lép hatályba.
(6) A 77. § (2) bekezdése, a 78. § (2) bekezdése és a 14. alcím 2023. július 1-jén lép hatályba.

87. §

(1) A 9. § az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1972 európai
parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikk (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.
(2) Az 5. alcím a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv módosításáról
szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/944 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(3) A 67. § a víz újrafelhasználásra vonatkozó minimumkövetelményekről szóló, 2020. május 25-i (EU) 2020/741 európai
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
(4) A 10. alcím az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló, 2019. június 5-i
(EU) 2019/904 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(5) A 72. § és a 75. § (3) bekezdése a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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III.

Kormányrendeletek

A Kormány 313/2021. (VI. 8.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet falunap megrendezésével összefüggő 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 veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Ezen alcím alkalmazásában rendezvény különösen)
„g) a falunap.”
(2) Az R. 5. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ezen alcím alkalmazásában a falunap olyan rendezvény, amelyet 5000 főnél nem nagyobb lakónépességű
település önkormányzata szervez, és a rendezvényt szabadtéren tartják.”

2. §		
Az R. a következő 6/E. §-sal egészül ki:
„6/E. § (1) A falunapot az e §-ban foglaltak szerint lehet megtartani.
(2) A falunapon a válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatás megengedett.
(3) A falunapon a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet.
(4) A falunapon – életkorra való tekintet nélkül – egy időben legfeljebb ezerötszáz fő lehet jelen.
(5) A (4) bekezdés szerinti védelmi intézkedés betartatásáról a falunap szervezője, illetve a falunap helyszínének
üzemeltetője köteles gondoskodni.”
3. §		
Az R.
a)
5. § (3) bekezdés e) pontjában a „vásár, valamint” szövegrész helyébe a „vásár,” szöveg,
b)
5. § (3) bekezdés f ) pontjában a „sportfesztivál.” szövegrész helyébe a „sportfesztivál, valamint” szöveg,
c)
6/C. § (1) bekezdésében a „valamint zenés, táncos rendezvénynek” szövegrész helyébe a „zenés, táncos
rendezvénynek, valamint falunapnak” szöveg,
d)
22. § (2) bekezdésében az „a 6/C. § (5) és (7) bekezdése, a 7. §” szövegrész helyébe az „a 6/C. § (5) és
(7) bekezdése, 6/E. § (5) bekezdése, a 7. §” szöveg
lép.
4. §		
Ez a rendelet 2021. június 14-én lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 314/2021. (VI. 8.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.)
Korm. rendelet zenés, táncos rendezvények megrendezésével összefüggő módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6/B. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A zenés, táncos rendezvény helyszínén – az (5) bekezdés szerinti kivétellel – kizárólag koronavírus ellen védett
személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy tartózkodhat.
(3) A zenés, táncos rendezvény helyszínén – az (5) bekezdés szerinti kivétellel – tizennyolcadik életévét betöltött,
koronavírus ellen nem védett személynek tilos tartózkodni.
(4) Tilos zenés, táncos rendezvényt tizennyolcadik életévét betöltött, koronavírus ellen nem védett személyek
számára szervezni, tartani, meghirdetni, arra fellépőket, illetve nézőket toborozni.”
2. §		
Az R. 6/B. § (7) bekezdésében a „védettségét az” szövegrész helyébe a „védettségét vagy az életkorát az” szöveg lép.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 315/2021. (VI. 8.) Korm. rendelete
a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia
Kormánya között Bukarestben, 2006. december hó 21. napján aláírt, a Magyar Köztársaság és Románia
között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt
Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

1. §		
A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar
Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között Bukarestben, 2006. december hó 21. napján aláírt, a Magyar
Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó
27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) módosításáról
szóló Megállapodás (a továbbiakban: Módosító Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.
2. §		
A Kormány a Módosító Megállapodást e rendelettel kihirdeti.
3. §		
A Módosító Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.
4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. §, a 3. § és az 1. melléklet a Módosító Megállapodás 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban
lép hatályba.
(3) A Módosító Megállapodás, valamint a 2. §, a 3. § és az 1. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért
felelős miniszter – annak ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével
állapítja meg.
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5. §

(1) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a határrendészetért felelős miniszter gondoskodik.
(2) A Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, magyar nyelvű szövegének közzétételéről a Módosító
Megállapodás hatálybalépését követően a határrendészetért felelős miniszter haladéktalanul gondoskodik.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 315/2021. (VI. 8.) Korm. rendelethez
„MEGÁLLAPODÁS
MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS ROMÁNIA KORMÁNYA KÖZÖTT
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS ROMÁNIA KORMÁNYA KÖZÖTT BUKARESTBEN,
2006. DECEMBER HÓ 21. NAPJÁN ALÁÍRT, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÉS ROMÁNIA KÖZÖTT A KÖZÚTI ÉS
A VASÚTI HATÁRFORGALOM ELLENŐRZÉSÉRŐL SZÓLÓ, BUKARESTBEN, 2004. ÁPRILIS HÓ 27. NAPJÁN
ALÁÍRT EGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Magyarország Kormánya és Románia Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek),
A Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben,
2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 3. cikke (4) bekezdésének a) pontja
értelmében, amely előírja, hogy a Szerződő Államok kormányai külön megállapodással szabályozzák új
határátkelőhelyek létesítését,
Figyelemmel a Szerződő Felek szándékára, hogy Elek és Grăniceri (Ottlaka), valamint Dombegyház és Variaşu Mic
(Kisvarjas) között két új közúti határátkelőhelyet nyissanak meg,
Tekintettel arra, hogy az Elek és Grăniceri (Ottlaka), valamint a Dombegyház és Variaşu Mic (Kisvarjas) közötti
határátkelőhelyek létesítéséhez a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között Bukarestben,
2006. december hó 21. napján aláírt, a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom
ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt egyezmény végrehajtásáról szóló megállapodás
módosítása szükséges,
az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk
A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között Bukarestben, 2006. december hó 21. napján aláírt,
a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben,
2004. április hó 27. napján aláírt egyezmény végrehajtásáról szóló megállapodás az alábbi 13/B. és 13/C. cikkel
egészül ki:

„13/B. cikk
Dombegyház – Variaşu Mic (Kisvarjas)
(1) A határátkelőhely használata kiterjed a nemzetközi személyforgalomra, valamint a nemzetközi áruforgalomra
3,5 tonnás súlyhatárig.
(2) A Dombegyház – Variaşu Mic (Kisvarjas) közúti határátkelőhelyen a Románia államterületéről kilépő
és a Magyarország államterületére belépő, valamint a Magyarország államterületéről kilépő és a Románia
államterületére belépő személyek ellenőrzése – beleértve a nemzetközi áruforgalomban résztvevő személyek
ellenőrzését is – Magyarország államterületén, közös helyen történik. Ebből a célból Magyarország államterületén
román határforgalom-ellenőrző szolgálati hely létesül.
(3) A határátkelőhely nyitvatartási ideje naponta 7.00–19.00 óráig tart magyar idő szerint, 8.00–20.00 óráig román
idő szerint.
(4) A román szolgálati személyek számára a működési terület a Magyarország államterületén lévő határforgalomellenőrző szolgálati helyen kiterjed:
a) a kijelölt hivatali helyiségekre, közös helyiségekre;
b) az államhatártól a szolgálati helyig vezető közútra;
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c) az ellenőrző forgalmi sávokra;
d) a szolgálati parkolóra.
(5) A megfelelő személyi, műszaki és infrastrukturális feltételek biztosítását követően a határátkelőhely
megnyitásának időpontját a Szerződő Felek diplomáciai úton egyeztetik.

13/C. cikk
Elek – Grăniceri (Ottlaka)
(1) A határátkelőhely használata kiterjed a nemzetközi személyforgalomra, valamint a nemzetközi áruforgalomra
3,5 tonnás súlyhatárig.
(2) Az Elek – Grăniceri (Ottlaka) közúti határátkelőhelyen a Románia államterületéről kilépő és a Magyarország
államterületére belépő, valamint a Magyarország államterületéről kilépő és a Románia államterületére belépő
személyek ellenőrzése – beleértve a nemzetközi áruszállításban résztvevő személyek ellenőrzését is – Magyarország
államterületén, közös helyen történik. Ebből a célból Magyarország államterületén román határforgalom-ellenőrző
szolgálati hely létesül.
(3) A határátkelőhely nyitvatartási ideje naponta 7.00–19.00 óráig tart magyar idő szerint, 8.00–20.00 óráig román
idő szerint.
(4) A román szolgálati személyek számára a működési terület a Magyarország államterületén lévő határforgalomellenőrző szolgálati helyen kiterjed:
a) a kijelölt hivatali helyiségekre, közös helyiségekre;
b) az államhatártól a szolgálati helyig vezető közútra;
c) az ellenőrző forgalmi sávokra;
d) a szolgálati parkolóra.
(5) A megfelelő személyi, műszaki és infrastrukturális feltételek biztosítását követően a határátkelőhely
megnyitásának időpontját a Szerződő Felek diplomáciai úton egyeztetik.”

2. cikk
A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között Bukarestben, 2006. december hó 21. napján aláírt,
a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben,
2004. április hó 27. napján aláírt egyezmény végrehajtásáról szóló megállapodás 14. cikke a következőképpen
módosul:

„14. cikk
E Megállapodás 4–13/C. cikkével és a 20. cikkével kapcsolatban a szomszédos állam szolgálati személyzetének
szükséges szolgálati helyiségeket azon állam biztosítja, amelynek a területén a szolgálati helyiségek elhelyezésre
kerülnek. Ezek használatáról, működési feltételeiről a Szerződő Felek illetékes hatóságai a használóval polgári jogi
megállapodásban állapodnak meg.”

3. cikk
(1) Jelen Megállapodás határozatlan időre szól, és azon utolsó jegyzék kézhezvétele utáni harmincadik (30.) napon
lép hatályba, amelyben a Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást arról, hogy eleget tettek a Megállapodás
hatályba lépéséhez szükséges belső jogi eljárások befejezéséről.
(2) Jelen Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között Bukarestben, 2006. december
hó 21. napján aláírt, a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről
szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt egyezmény végrehajtásáról szóló megállapodás érvényének
megszűnésekor hatályát veszti.
Készült Gyulán, 2021. április hó 28. napján, két eredeti példányban, magyar és román nyelven, mindegyik szöveg
egyaránt hiteles.”
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A Kormány 316/2021. (VI. 8.) Korm. rendelete
az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló
92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010.
(III. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet] 16/A. §-a a következő (3) bekezdéssel
egészül ki:
„(3) A 2020. július 31-ét megelőző napon hatályos 2/A. alcím szerint kiadott telephely biztonsági tanúsítvány – amely
a gazdálkodó szervezetet kizárólag a 2015. évi VII. törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott szerződés vagy
alvállalkozói szerződés megkötésére jogosítja fel – e rendelet erejénél fogva visszavonásra kerül. Az ilyen telephely
biztonsági tanúsítvány jogosultjára a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 174. §
(4) bekezdése az irányadó.”
2. §		
A 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 16/A. § (2) bekezdésében az „A Korm. rendelet hatálybalépését” szövegrész
helyébe az „Az egyes kiberbiztonsági tárgyú és egyéb kormányrendeletek módosításáról szóló 375/2020. (VII. 30.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) hatálybalépését” szöveg, az „a 2015. évi VII. törvény” szövegrész
helyébe az „a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel
kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény (a továbbiakban: 2015. évi VII. törvény)”
szöveg lép.
3. §		
Hatályát veszti a 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet
a)
8. § (4) bekezdése,
b)
16/A. § (1) bekezdése.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint
az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 15/2021. (VI. 8.) MNB rendelete
az „Önálló ügyészi szervezet” ezüst emlékérme kibocsátásáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §

(1) A Magyar Nemzeti Bank – az önálló ügyészi szervezet alapításának 150. évfordulója alkalmából – „Önálló ügyészi
szervezet” megnevezéssel 10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás időpontja: 2021. június 9.

2. §

(1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, széle finomrecés,
a recéken a négyszer ismétlődő „LEX ATQUE VERITAS u” szélfelirattal.
(2) Az emlékérme előlapján, körvonallal határolt középmezőben a Római Köztársaság korából eredő hatalmi
jelvény, egy fasces − kétélű bárddal ellátott vesszőnyaláb − klasszikus stílusú ábrázolása látható, melyet fent egy
lángmotívum, középen egy szájában kétkarú mérleget tartó oroszlánfej egészít ki. A fasces ábrázolása mellett,
bal oldalon, fent, egymás alatti két sorban a „10 000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, lent a „BP.” verdejel olvasható,
jobb oldalon, lent Endrődy Zoltán tervezőművész mesterjegye látható. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás
esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. A középmezőt
paragrafusjelekből álló szegély övezi, melyet lent, köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat szakít meg. Az emlékérme
szélén, köriratban az „AZ ÜGYÉSZI SZERVEZET 150 ÉVE AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS KÖZREMŰKÖDŐJE ” felirat
olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapján, körvonallal határolt középmezőben Magyarország Ügyészsége emblémájának ábrázolása
látható. Az embléma ábrázolása mellett, két sorba törve, bal oldalon − az önálló ügyészi szervezetet létrehozó
törvénycikk kihirdetésére utalva − az „1871” felirat, jobb oldalon a „2021” verési évszám olvasható. A középmezőt
hullámvonalakból álló szegély övezi. Az emlékérme szélén, félköriratban, fent Magyarország Ügyészségének
jelmondata − „TÖRVÉNY ÉS IGAZSÁG” –, lent a „MAGYARORSZÁG ÜGYÉSZSÉGE” felirat olvasható. Az emlékérme
hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §		
Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.
4. §		
Ez a rendelet 2021. június 9-én lép hatályba.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 15/2021. (VI. 8.) MNB rendelethez
1. melléklet a …/2021. (VI. …) MNB rendelethez
Az emlékérme
előlapjának
képe:
Az
emlékérme
előlapjának
képe:

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

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

2. melléklet a 15/2021. (VI. 8.) MNB rendelethez
2. melléklet a …/2021. (VI. …) MNB rendelethez
Az emlékérme hátlapjának képe:

Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 16/2021. (VI. 8.) MNB rendelete
az „Önálló ügyészi szervezet” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §

(1) A Magyar Nemzeti Bank – az önálló ügyészi szervezet alapításának 150. évfordulója alkalmából – „Önálló ügyészi
szervezet” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás időpontja: 2021. június 9.

2. §

(1) Az emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 30,8 gramm, átmérője 38,61 mm, széle finomrecés,
a recéken a négyszer ismétlődő „LEX ATQUE VERITAS u” szélfelirattal.
(2) Az emlékérme előlapján, körvonallal határolt középmezőben a Római Köztársaság korából eredő hatalmi
jelvény, egy fasces − kétélű bárddal ellátott vesszőnyaláb − klasszikus stílusú ábrázolása látható, melyet fent egy
lángmotívum, középen egy szájában kétkarú mérleget tartó oroszlánfej egészít ki. A fasces ábrázolása mellett,
bal oldalon, fent, egymás alatti két sorban a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, lent a „BP.” verdejel olvasható,
jobb oldalon, lent Endrődy Zoltán tervezőművész mesterjegye látható. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás
esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. A középmezőt
paragrafusjelekből álló szegély övezi, melyet lent, köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat szakít meg. Az emlékérme
szélén, köriratban az „AZ ÜGYÉSZI SZERVEZET 150 ÉVE AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS KÖZREMŰKÖDŐJE ” felirat
olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapján, körvonallal határolt középmezőben Magyarország Ügyészsége emblémájának ábrázolása
látható. Az embléma ábrázolása mellett, két sorba törve, bal oldalon − az önálló ügyészi szervezetet létrehozó
törvénycikk kihirdetésére utalva − az „1871” felirat, jobb oldalon a „2021” verési évszám olvasható. A középmezőt
hullámvonalakból álló szegély övezi. Az emlékérme szélén, félköriratban, fent Magyarország Ügyészségének
jelmondata − „TÖRVÉNY ÉS IGAZSÁG” −, lent a „MAGYARORSZÁG ÜGYÉSZSÉGE” felirat olvasható. Az emlékérme
hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §		
Az emlékérméből 5000 darab készíthető.
4. §		
Ez a rendelet 2021. június 9-én lép hatályba.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 16/2021. (VI. 8.) MNB rendelethez
1. melléklet a …/2021. (VI. …) MNB rendelethez
Az emlékérme előlapjának képe:

Az emlékérme előlapjának képe:

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

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

2. melléklet a 16/2021. (VI. 8.) MNB rendelethez
2. melléklet a …/2021. (VI. …) MNB rendelethez
Az emlékérme
hátlapjának
képe:
Az
emlékérme
hátlapjának
képe:
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelete
a 2021/2022. tanév rendjéről
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya
1. §		
A rendelet hatálya kiterjed
a)
az iskolákra,
b)
a kollégiumokra,
c)
a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények iskoláira és kollégiumaira, továbbá
a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolaként működő gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésioktatási intézményekre,
d)
a többcélú köznevelési intézmények iskoláira és kollégiumaira, [a továbbiakban az a)–d) pont alattiak együtt:
nevelési-oktatási intézmény]
fenntartóra tekintet nélkül,
e)
az Oktatási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal),
f)
a fővárosi és megyei kormányhivatalokra, a járási (fővárosi kerületi) hivatalokra,
g)
a tankerületi központokra és a Klebelsberg Központra,
h)
a tanulókra és az iskolákba jelentkezőkre,
i)
a pedagógusokra,
j)
a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítőkre, a műszaki, kisegítő és az egyéb munkakört betöltőkre,
valamint
k)
a tanulók és a jelentkezők törvényes képviselőire.

2. A tanév, a tanítási év
2. §

(1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell megszervezni.
(2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2021/2022. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2021. szeptember 1.
(szerda) és utolsó tanítási napja 2022. június 15. (szerda). A tanítási napok száma – ha e rendelet másképp
nem rendelkezik – száznyolcvanegy nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban
százhetvenkilenc, gimnáziumban és szakiskolában száznyolcvan nap a tanítási napok száma.
(3) Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap
a)
középfokú iskolákban 2022. április 29.,
b)
a két évfolyamos rész-szakképesítésekre való felkészítést folytató szakiskolákban 2022. május 31.
(4) A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az iskola
a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében
pótolni. Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2022/2023. tanítási évben történő
feldolgozásáról.
(5) A tanítási év lezárását követően az iskola – ha az iskola fenntartója, működtetője azzal egyetért, és az ahhoz
szükséges feltételeket biztosítja – a tanulói részére pedagógiai program végrehajtásához nem kapcsolódó
foglalkozásokat szervezhet, amelyeken a részvételt a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az iskola igazgatójához
benyújtott kérelemben kezdeményezheti.
(6) A 2021/2022. évi átmeneti időszak téli közfoglalkoztatásával összefüggő képzési programban felnőttoktatás
keretében részt vevő tanulók a 2021/2022. tanévre 2021. szeptember 1-jét követően is beiratkozhatnak.
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(7) Az EFOP-3.7.1-17 „Aktívan a tudásért” projektben felnőttoktatás keretében részt vevő tanulók a 2021/2022. tanévre
2021. szeptember 1-jét követően is beiratkozhatnak.
3. §		
Az alapfokú művészeti iskolákban és a felnőttoktatásban a tanítási év első és utolsó napját – a tanítási év első és
utolsó hetének keretében – az igazgató határozza meg.
4. §

(1) A tanítási év első féléve 2022. január 21-ig tart. Az iskolák 2022. január 28-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló
esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. A 3. §-ban meghatározott esetben az első félév
utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni.
(2) Az első félév és tanítási év utolsó napját, a középiskolában a május–júniusi szóbeli érettségi vizsgaidőszak utolsó
napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka
elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet
tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak.

3. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok
5. §		
A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai
célra az általános iskolában, a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolában és az alapfokú művészeti iskolában hat,
a nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban, szakiskolában és készségfejlesztő iskolában hét,
a szakgimnáziumban nyolc munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli
munkanap programjáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult
dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.
6. §

(1) Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap
2021. november 2. (kedd).
(2) A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2022. január 3.
(hétfő).
(3) A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2022. április 20.
(szerda).
(4) Az iskola az (1)–(3) bekezdésben meghatározott szünetek mellett – a tanítási év kezdő és befejező napjának
változatlanul hagyásával – más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező
napját módosíthatja, ha – az Nkt. 30. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak megtartásával – heti pihenőnapon
tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.
(5) A nemzetiségi oktatásban részt vevő iskolák az (1)–(3) bekezdésben meghatározott időpontoktól eltérhetnek,
továbbá a (4) bekezdésben meghatározottak szerint a tanulók részére szünetet adhatnak, ha azt a nemzetiségi
hagyományok vagy az anyanemzet hagyományai indokolják.
(6) Az (1)–(5) bekezdésben szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának – szükség esetén –
gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat.

4. Az általános iskolai beiratkozás
7. §		
Az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2022. április 21–22-én kell
beíratni.

5. A vizsgák rendje
8. §

(1) Az érettségi vizsgákat az 1. mellékletben foglaltak szerint kell megtartani.
(2) Az alapfokú művészeti iskolákban a tanítási év utolsó három hetében lehet vizsgát szervezni. A vizsga időpontját
az iskola igazgatója határozza meg.
(3) A szakgimnáziumban és a szakiskolában a szakmai, képesítő vizsgák időpontját az oktatásért felelős miniszter
2021. szeptember utolsó munkanapjáig teszi közzé a Hivatal honlapján.

4564

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 105. szám

6. A középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás, valamint az Arany János Programokkal
kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezése
9. §		
A középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás, valamint az Arany János Programokkal kapcsolatos feladatok
lebonyolításának ütemezését a 2. melléklet tartalmazza.

7. A témahetek és a témanap megszervezése
10. §

(1) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 7. § (4) bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé
tevő témahetek, illetve témanap időpontjai:
a)
„PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2022. március 7–11. között,
b)
Digitális Témahét 2022. április 4–8. között,
c)
Fenntarthatósági Témahét 2022. április 25–29. között,
d)
Magyar Diáksport Napja 2021. szeptember 24.
(2) A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez, témanaphoz
kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, valamint egyéb
foglalkozásokat a témahét, témanap keretében megszervezheti.

8. Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése
11. §

(1) A tanév során az alábbi három országos mérési program lebonyolítására kerül sor:
a)
az Nkt. 80. § (1) bekezdésében meghatározott, a tanulók szövegértési, matematikai és természettudományi
kompetenciáit vizsgáló mérés a 6., a 8. és a 10. évfolyamon, a miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésének
figyelembevételével;
b)
a miniszteri rendelet 135. §-a alapján a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolában
a célnyelvi mérés, amely a hatodik évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti
A2 szintű, a nyolcadik évfolyamon a KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri;
c)
a b) pontban foglalt iskolák célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak kivételével az angol vagy a német
nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében az idegen nyelvi mérés, amely a hatodik évfolyamon
a KER szerinti A1 szintű, a nyolcadik évfolyamon a KER szerinti A2 szintű nyelvtudást méri.
(2) A méréseken az egyes érintett tanulók két mérési napon vesznek részt. A tanuló számára az egyik mérési napon
az (1) bekezdés a) pontjában szereplő mérések közül a szövegértés és a matematika mérést, a másik mérési napon
a természettudományi mérést és az adott tanulóra vonatkozó, az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti mérést kell
a Hivatal által meghatározott eljárásrend szerint lebonyolítani.
(3) A méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint,
a)
a 6. évfolyamon 2022. május 18–31.,
b)
a 8. évfolyamon 2022. május 4–17.,
c)
a 10. évfolyamon 2022. április 20. – május 3.
közötti időszakban kell lebonyolítaniuk. Az adott tanuló számára a két mérési nap sorrendje nem kötött, azt – a helyi
sajátosságoknak megfelelően – az intézmény vezetője határozza meg.
(4) A méréseket a Hivatal által elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővé
tett – digitális mérőeszközök alkalmazásával kell lebonyolítani.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott mérések előkészítéséhez szükséges, a Hivatal által meghatározott adatokat
az iskolák a Hivatal részére 2022. március 11-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.
(6) Azok az iskolák, amelyekben a matematika tantárgyat az adott nemzetiség nyelvén oktatják, az (5) bekezdésben
szereplő adatszolgáltatás során egyénenként jelzik, hogy melyek azok a tanulók, akik számára a matematika
mérőeszközt a Hivatal a nemzetiség nyelvén biztosítsa. Ezek a tanulók a matematika mérést a nemzetiség nyelvén
teljesítik.
(7) A Hivatal a mérési eredmények alapján az (1) bekezdésben szereplő mérésekről
a)
2023. február 28-ig intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, és azokat a honlapján nyilvánosságra
hozza;
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b)

(8)
(9)

(10)

(11)

12. §

2023. február 28-ig tanulói szintű elemzéseket készít, és azokat a honlapján az Nkt. 80. § (3) bekezdésében
szereplő mérési azonosító felhasználásával honlapján hozzáférhetővé teszi;
c)
2023. március 31-ig országos elemzést készít, és megküldi az oktatásért felelős miniszternek.
A Hivatal az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott mérések intézményi szintű, az adott nyelvi szint
teljesítéséről szóló összesített adatait 2022. június 30-ig a honlapján nyilvánosságra hozza.
A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá
az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2021. október 15-ig
felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett
tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért
a pedagógus indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus
fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az általános iskolák 2021. november 5-ig a Hivatal által meghatározott
módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat
az általános iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2021. december 10-ig kell elvégezniük.
Az általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási intézmények a nyolcadik évfolyamos tanulóik
számára – a felnőttoktatásban tanulók kivételével – 2021. szeptember 20. és 2021. október 11. között megszervezik
az Nkt. 80. § (1a) bekezdése alapján a pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát a Hivatal által
elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővé tett – digitális mérő- és
támogatóeszközökkel, a Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával.
A 2021/2022. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése és a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 35. §
(5) bekezdése alapján országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát
az iskolák – az 1–4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai
oktatásban részt vevő tanulók esetében megszervezik. A mérés eredményeit az érintett iskolák 2022. június 15-ig
feltöltik a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszerbe.

(1) 2021. október 1. és 2022. május 31. között országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni
a miniszteri rendelet 80. § (4) bekezdése szerinti fenntartói intézkedési tervben foglaltak végrehajtását és
dokumentálását.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést a Hivatal folytatja le. Az ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal
2022. augusztus 31-ig küldi meg az oktatásért felelős miniszter részére.
(3) 2022. január 3. és 2022. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a Hivatal által kiválasztott
nevelési-oktatási intézményekben az egyéni munkarenddel rendelkező tanulók osztályozóvizsga-kötelezettségének
teljesítését és dokumentálását.
(4) A (3) bekezdés szerinti ellenőrzést a Hivatal folytatja le. Az ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal 2022. június 30-ig
küldi meg az oktatásért felelős miniszter részére.

9. Záró rendelkezések
13. §		
Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.
14. §		
Ez a rendelet 2023. június 1-jén hatályát veszti.
		
		

Dr. Kásler Miklós s. k.,
emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelethez
Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok
1. A 2021. évi október–novemberi írásbeli érettségi vizsgák
A

B

C

1.

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga

Középszintű írásbeli érettségi vizsga

Időpont

2.

nemzetiségi nyelv és irodalom

nemzetiségi nyelv és irodalom

2021. október 15., 8.00

3.

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom, magyar
mint idegen nyelv

2021. október 18., 8.00

4.

földrajz

földrajz

2021. október 18., 14.00

5.

matematika

matematika

2021. október 19., 8.00

6.

latin nyelv, héber nyelv

latin nyelv, héber nyelv

2021. október 19., 14.00

7.

történelem

történelem

2021. október 20., 8.00

8.

francia nyelv

francia nyelv

2021. október 20., 14.00

9.

angol nyelv

angol nyelv

2021. október 21., 8.00

10.

kémia, gazdasági ismeretek, katonai
alapismeretek

kémia, katonai alapismeretek,
természettudomány, pszichológia

2021. október 21., 14.00

11.

ágazati és ágazaton belüli
specializáció szakmai érettségi
vizsgatárgyak, vizuális kultúra

ágazati és ágazaton belüli
specializáció szakmai érettségi
vizsgatárgyak, vizuális kultúra

2021. október 22., 8.00

12.

filozófia

filozófia

2021. október 22., 14.00

13.

német nyelv

német nyelv

2021. október 25., 8.00

14.

belügyi rendészeti ismeretek, dráma,
mozgóképkultúra és médiaismeret

belügyi rendészeti ismeretek, dráma,
mozgóképkultúra és médiaismeret

2021. október 25., 14.00

15.

informatika

informatika

2021. október 26., 8.00

16.

orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon
nem szereplő nyelvek

orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon
nem szereplő nyelvek

2021. október 26., 14.00

17.

olasz nyelv

olasz nyelv

2021. október 27., 8.00

18.

biológia, társadalomismeret

biológia

2021. október 27., 14.00

19.

spanyol nyelv

spanyol nyelv

2021. október 28., 8.00

20.

fizika, ének-zene

fizika, ének-zene, művészettörténet

2021. október 28., 14.00

2. A 2021. évi október–novemberi szóbeli érettségi vizsgák
A

B

C

1.

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga

Középszintű szóbeli érettségi vizsga

Időpont

2.

szóbeli vizsgák

–

2021. november 11–15.

3.

–

szóbeli vizsgák

2021. november 22–26.
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3. A 2022. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák
A

B

C

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga

Középszintű érettségi írásbeli vizsga

Időpont

2.

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom, magyar
mint idegen nyelv

2022. május 2., 9.00

3.

matematika

matematika

2022. május 3., 9.00

4.

történelem

történelem

2022. május 4., 9.00

1.

5.

angol nyelv

angol nyelv

2022. május 5., 9.00

6.

német nyelv

német nyelv

2022. május 6., 9.00

7.

nemzetiségi nyelv és irodalom

nemzetiségi nyelv és irodalom

2022. május 9., 8.00

8.

kémia

kémia

2022. május 10., 8.00

9.

földrajz

földrajz

2022. május 10., 14.00

10.

ágazati szakmai vizsgatárgyak,
ágazaton belüli specializáció szakmai
vizsgatárgyak

ágazati szakmai vizsgatárgyak,
ágazaton belüli specializáció szakmai
vizsgatárgyak

2022. május 11., 8.00

11.

biológia

biológia

2022. május 12., 8.00

12.

társadalomismeret, közigazgatási
ismeretek

–

2022. május 12., 14.00

13.

–

informatika, digitális kultúra

2022. május 13., 8.00

14.

ének-zene, belügyi rendészeti
ismeretek

ének-zene, művészettörténet, belügyi
rendészeti ismeretek

2022. május 13., 14.00

15.

informatika, digitális kultúra

–

2022. május 16., 8.00

16.

latin nyelv, héber nyelv

latin nyelv, héber nyelv

2022. május 16., 14.00

17.

fizika

fizika

2022. május 17., 8.00

18.

vizuális kultúra

vizuális kultúra

2022. május 17., 14.00

19.

francia nyelv

francia nyelv

2022. május 18., 8.00

20.

filozófia

filozófia

2022. május 18., 14.00

21.

spanyol nyelv

spanyol nyelv

2022. május 19., 8.00

22.

mozgóképkultúra és médiaismeret,
dráma

mozgóképkultúra és médiaismeret,
dráma

2022. május 19., 14.00

23.

orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon
nem szereplő nyelvek

orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon
nem szereplő nyelvek

2022. május 20., 8.00

24.

gazdasági ismeretek, honvédelmi
alapismeretek

honvédelmi alapismeretek,
természettudomány, pszichológia

2022. május 20., 14.00

25.

olasz nyelv

olasz nyelv

2022. május 23., 8.00

A

B

C

4. A 2022. évi május–júniusi szóbeli érettségi vizsgák

1.

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga

Középszintű szóbeli érettségi vizsga

Időpont

2.

szóbeli vizsgák

–

2022. június 1–9.

3.

–

szóbeli vizsgák

2022. június 13–24.
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2. melléklet a 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelethez
A középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás, valamint az Arany János Programokkal kapcsolatos
feladatok lebonyolításának ütemezése a 2021/2022. tanévben
A

B

1.

Határidők

Feladatok

2.

2021. szeptember 10.

Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó
Programba és az Arany János Kollégiumi Programba történő jelentkezésről.

3.

2021. szeptember 30.

A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák
tanulmányi területeinek meghatározási formáját.

4.

2021. október 20.

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében
– a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint – meghatározzák tanulmányi
területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.

5.

2021. október 20.

A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon
a felvételi tájékoztatójukat.

6.

2021. október 31.

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás
rendjéről.

7.

2021. október 31.

Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit arról, hogy
gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük,
valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők vagy a szülő és
a gyermek között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és
gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a gyámhatósági döntés szerint kell
továbbítania.

8.

2021. november 16.

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát
szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli
felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.

9.

2021. december 3.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli
felvételi vizsgát szervező – az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat
benyújtása esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe.

10.

2021. december 10.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik
a Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott módon – a hozzájuk a központi írásbeli
felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlapigényüket.

11.

2021. december 10.

Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása.

12.

2022. január 20.

Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok benyújtása.

13.

2022. január 21.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik
a találkozást a programba jelentkezőkkel.

14.

2022. január 22.

Az általános felvételi eljárás kezdete.

15.

2022. január 22., 10.00

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban.
Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János
Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben.

16.

2022. január 27., 14.00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá
a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba
jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt
venni.

17.

2022. január 28.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik
a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.

18.

2022. február 7.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott
módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.
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2022. február 10.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János Kollégiumi Programban
részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről – egymás
egyidejű előzetes értesítésével és az oktatásért felelős miniszter bevonásával – értesítik
az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.

20.

2022. február 18.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak,
a tanulói adatlapot a Hivatalnak.
(A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is
továbbíthatja a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)

21.

2022. február 22. –
március 11.

A szóbeli vizsgák az általános felvételi eljárás keretében.

22.

2022. március 16.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi
jegyzékét.

23.

2022. március 21–22.

24.

2022. március 23.

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói
adatlap egyik példányát.
A módosító tanulói adatlapot ekkor kell továbbítani a Hivatalnak.

25.

2022. március 28.

A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk
jelentkezettek listáját ABC sorrendben.

26.

2022. április 7.

A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.

27.

2022. április 12.

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által
meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.

28.

2022. április 22.

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok
egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

29.

2022. április 29.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló
értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

30.

2022. május 9–20.

31.

2022. május 9. –
augusztus 31.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

32.

2022. május 20.

A 2022. május 20-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója
dönt a felvételi kérelmekről.

33.

2022. június 1.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

34.

2022. június 22–24.

19.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében
a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

Beiratkozás a középfokú iskolákba.
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Az emberi erőforrások minisztere 21/2021. (VI. 8.) EMMI rendelete
az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a fővárosi és megyei
kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló törvénnyel
összefüggő módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva,
a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §
(4) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont df ) 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 4. alcím tekintetében 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,
az 5. alcím és a 2. melléklet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4a) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva − a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 25. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró innovációért és technológiáért felelős
miniszterrel egyetértésben −,
a 6. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés
s) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
92. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím, valamint a 3. melléklet tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. §
(9) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva − a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró agrárminiszterrel
egyetértésben −,
a 8. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 9. alcím tekintetében a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet
25. § (1) bekezdésében 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 Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 25. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró innovációért és
technológiáért felelős miniszterrel egyetértésben −,
a 10. alcím, valamint a 4. melléklet tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény
15. § (10) bekezdésében 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 Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
pénzügyminiszterrel egyetértésben −,
a 11. alcím, valamint az 5. és 6. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés
g) pont gg) 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 Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
pénzügyminiszterrel egyetértésben −,
a 12. alcím, valamint a 7. és 8. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
83. § (6) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 13. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (9) bekezdés
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva − a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 105. szám

4571

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 25. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró innovációért és technológiáért felelős
miniszterrel egyetértésben −
a következőket rendelem el:

1. A gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagok és készítmények nyilvántartásáról és
forgalomba hozataláról szóló 10/1987. (VIII. 19.) EüM rendelet módosítása
1. §		
Hatályát veszti a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagok és készítmények nyilvántartásáról és
forgalomba hozataláról szóló 10/1987. (VIII. 19.) EüM rendelet
a)
4. § (1)–(5) bekezdése,
b)
5. § (1) bekezdése.

2. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása
2. §		
Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM rendelet [a továbbiakban: 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet] 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről
szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosítása
3. §		
A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 4. számú melléklet 2. pontjában
a)
az „a kormányhivatal” szövegrész helyébe az „az országos tisztifőorvos” szöveg,
b)
az „a kormányhivatalnak” szövegrész helyébe az „az országos tisztifőorvosnak” szöveg,
c)
az „az egészségügyi kártevőirtó tevékenységről és az egészségügyi kártevőirtó tevékenység
engedélyezésének részletes szabályairól szóló 2/2010. (I. 26.) EüM rendelet” szövegrész helyébe az „az
egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól szóló
miniszteri rendelet” szöveg
lép.

4. A betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosítása
4. §		
A betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet
a)
2. § c) pontjában az „a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási
(fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal)” szövegrész helyébe az „az egészségügyi
államigazgatási szerv” szöveg,
b)
2/A. §-ában az „a járási hivatal” szövegrész helyébe az „az országos tisztifőorvos” szöveg,
c)
2/A. §-ában az „A járási hivatal” szövegrész helyébe az „Az országos tisztifőorvos” szöveg,
d)
4/A. §-ában a „valamint a járási hivatalt” szövegrész helyébe az „és a működési engedélyt kiadó egészségügyi
államigazgatási szervet” szöveg,
e)
1. számú melléklet II. Tárgyi feltételek II/B. pont 4. alpontjában az „a járási hivatal” szövegrészek helyébe az „az
egészségügyi államigazgatási szerv” szöveg,
f)
5. számú melléklet utolsó sorában a „valamint a járási hivatal” szövegrész helyébe az „és az országos
tisztifőorvos” szöveg
lép.
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5. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet módosítása
5. §

(1) A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet [a továbbiakban: 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet] 7. § (3) bekezdés d) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(Soron kívüli alkalmassági vizsgálatot kezdeményezhet)
„d) a fővárosi és megyei kormányhivatal mint munkavédelmi hatóság;”
(2) A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

6. Az anyatej társadalombiztosítási támogatás alapját képező áráról, valamint a támogatás
elszámolásának módjáról szóló 8/2002. (X. 4.) ESzCsM rendelet módosítása
6. §		
Az anyatej társadalombiztosítási támogatás alapját képező áráról, valamint a támogatás elszámolásának
módjáról szóló 8/2002. (X. 4.) ESzCsM rendelet 2. § (3) bekezdésében az „a fővárosi és megyei kormányhivatal
egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalához” szövegrész helyébe
az „az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz” szöveg lép.

7. A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet módosítása
7. §

(1) A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet [a továbbiakban:
36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet] 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az anyatej-helyettesítő tápszerek, a 2016/127/EU rendelet II. mellékletében felsoroltakon kívül más anyagokat
is tartalmazó anyatej-kiegészítő tápszerek és a speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek hatékony hatósági
ellenőrzése érdekében
a) a termék első magyarországi forgalomba hozatalakor a gyártó vagy az importőr legkésőbb a termék forgalomba
hozatalával egyidejűleg köteles azt bejelenteni az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnél
(a továbbiakban: OGYÉI) a 4. számú melléklet szerinti adatok közlésével és a termék címkéjének megküldésével,
b) ha a termék az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában (a továbbiakban: tagállam) már forgalomban
van, a gyártónak vagy importőrnek az első bejelentéskor megadott információkat magyar vagy angol nyelven kell
benyújtania az OGYÉI-hez, és meg kell neveznie azt az intézményt, amelyhez az első bejelentést tették.
(2) Szükség esetén az anyatej-helyettesítő tápszerekről, a 2016/127/EU rendelet II. mellékletében felsoroltakon kívül
más anyagokat is tartalmazó anyatej-kiegészítő tápszerekről és a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről vagy
élelmiszerekről az OGYÉI további információkat, valamint az adott élelmiszernek a termékkategóriára vonatkozó
követelményeknek való megfelelőségét igazoló tudományos adatokat kérhet a gyártótól vagy az importőrtől.
Ha a bizonyítékok könnyen hozzáférhető közleményben találhatók, elegendő a közleményre való hivatkozás.”
(2) A 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az anyatej-helyettesítő tápszerek, fehérjehidrolizátumokból előállított anyatej-kiegészítő tápszerek, a 2016/127/EU
rendelet II. mellékletében felsoroltakon kívül más anyagokat is tartalmazó anyatej-kiegészítő tápszerek, és a speciális
gyógyászati célra szánt élelmiszerek hatékony hatósági ellenőrzése érdekében
a) a termék első magyarországi forgalomba hozatalakor a gyártó vagy az importőr legkésőbb a termék forgalomba
hozatalával egyidejűleg köteles azt bejelenteni az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnél
(a továbbiakban: OGYÉI) a 4. számú melléklet szerinti adatok közlésével és a termék címkéjének megküldésével,
b) ha a termék az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában (a továbbiakban: tagállam) már forgalomban
van, a gyártónak vagy importőrnek az első bejelentéskor megadott információkat magyar vagy angol nyelven kell
benyújtania az OGYÉI-hez, és meg kell neveznie azt az intézményt, amelyhez az első bejelentést tették.
(2) Szükség esetén az anyatej-helyettesítő tápszerekről, fehérjehidrolizátumokból előállított anyatej-kiegészítő
tápszerekről, a 2016/127/EU rendelet II. mellékletében felsoroltakon kívül más anyagokat is tartalmazó
anyatej-kiegészítő tápszerekről és a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről vagy élelmiszerekről
az OGYÉI további információkat, valamint az adott élelmiszernek a termékkategóriára vonatkozó követelményeknek
való megfelelőségét igazoló tudományos adatokat kérhet a gyártótól vagy az importőrtől. Ha a bizonyítékok
könnyen hozzáférhető közleményben találhatók, elegendő a közleményre való hivatkozás.”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 105. szám

4573

(3) A 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet 10–12. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„10. § (1) A különleges élelmiszerek hatósági ellenőrzését népegészségügyi feladatkörben
a) az 1. § (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti különleges élelmiszerek tekintetében a megyei kormányhivatalok
járási hivatalai, illetve
b) az 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti különleges élelmiszerek tekintetében az OGYÉI
végzik.
(2) A különleges élelmiszerek hatósági ellenőrzését élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörükben
eljárva a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) és a megyei kormányhivatalok járási
hivatalai végzik.
(3) Az előírások betartásának ellenőrzése érdekében vagy azok megsértése, illetve egészségi ártalom lehetőségének
gyanúja esetén a táplálkozási jellemzők laboratóriumi vizsgálatát az OGYÉI, egyéb jogszabályban meghatározott
esetben a NÉBIH által kijelölt laboratóriumok végzik.
(4) Ha a termék meghatározott táplálkozási céloknak való meg nem felelését az azt foglalkozása során felhasználó
személy, az előállító vagy a forgalmazó észleli, erről a tudomására jutást követően haladéktalanul köteles értesíteni
az OGYÉI-t.
(5) Az OGYÉI a (4) bekezdés szerinti bejelentést soron kívül kivizsgálja, és annak eredményéről tájékoztatja
az országos tisztifőorvost, valamint – ha a vizsgálat során élelmiszer-biztonsági kockázatra utaló adat merül fel –
az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal járási hivatalát és
a NÉBIH-et is.
11. § (1) A 10. § (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a megyei kormányhivatal járási hivatala, illetve
az OGYÉI – az arra okot adó körülmény elhárításának igazolásáig – ideiglenesen felfüggeszti a termék forgalmazását,
ha a különleges élelmiszer nem felel meg az 1. § (2) bekezdésében foglaltaknak, vagy veszélyezteti az emberi
egészséget.
(2) Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró NÉBIH és a megyei kormányhivatalok
járási hivatala – az arra okot adó körülmény elhárításának igazolásáig – ideiglenesen felfüggeszti a termék
forgalmazását, ha a különleges élelmiszer nem felel meg a vonatkozó élelmiszer-biztonsági és minőségi
követelményeknek.
(3) Az (1) bekezdés szerinti intézkedéséről a megyei kormányhivatal járási hivatala, illetve az OGYÉI haladéktalanul
értesíti az országos tisztifőorvost, valamint a NÉBIH-et, közölve az intézkedés okát. A NÉBIH szükség esetén értesíti
a Bizottságot és a tagállamokat.
(4) A (2) bekezdés szerinti szerv intézkedéséről haladéktalanul értesíti az országos tisztifőorvost és az OGYÉI-t,
valamint a NÉBIH-et, közölve az intézkedés okát. A NÉBIH szükség esetén értesíti a Bizottságot és a tagállamokat.
12. § (1) A 10. § (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a megyei kormányhivatal járási hivatala, illetve
az OGYÉI ideiglenesen felfüggesztheti vagy megtilthatja a jogszabályban szabályozott, az abban foglalt előírásoknak
megfelelő különleges élelmiszer forgalmazását, amennyiben új információ eredményeként vagy a meglévő
információk újraértékelése alapján megállapítást nyer, hogy az veszélyezteti a fogyasztó egészségét.
(2) Az eljáró szerv az (1) bekezdés szerinti intézkedésről haladéktalanul értesíti az országos tisztifőorvost, valamint
a NÉBIH-et, közölve az intézkedés okát. A NÉBIH szükség esetén értesíti a Bizottságot és a tagállamokat.”
(4) A 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ez a rendelet
a) a csecsemők és kisgyermekek számára készült, a speciális gyógyászati célra szánt, valamint a testtömeg-szabályozás
céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről, továbbá a 92/52/EGK tanácsi irányelv, a 96/8/EK,
az 1999/21/EK, a 2006/125/EK és a 2006/141/EK bizottsági irányelv, a 2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv és a 41/2009/EK és a 953/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 12-i
609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b) a 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az anyatej-helyettesítő és az anyatej-kiegészítő
tápszerekre vonatkozó különös összetételi és tájékoztatási követelmények, valamint a csecsemők és kisgyermekek
táplálásával kapcsolatos információkra vonatkozó követelmények tekintetében való kiegészítéséről szóló,
2015. szeptember 25-i (EU) 2016/127 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,
c) a 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerekre
vonatkozó különös összetételi és tájékoztatási követelmények tekintetében való kiegészítéséről szóló,
2015. szeptember 25-i (EU) 2016/128 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
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(5) A 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet 14. § (4) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„d) az (EU) 2016/127 felhatalmazáson alapuló rendeletnek egyes rendelkezései alkalmazásának kezdőnapja
tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. január 20-i (EU) 2021/572 felhatalmazáson alapuló bizottsági
rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
(6) A 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet 4. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

8. Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról,
valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről
szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet módosítása
8. §		
Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint
a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről szóló 18/2007. (IV. 17.)
EüM rendelet 8/D. § (4) bekezdésében a „kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervét” szövegrész
helyébe a „népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt” szöveg lép.

9. Az egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi
feltételeiről szóló 37/2007. (VII. 23.) EüM–SZMM együttes rendelet módosítása
9. §		
Az egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeiről szóló
37/2007. (VII. 23.) EüM–SZMM együttes rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és
a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Vándortábor esetén, ha az útvonal több járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)
illetékességét érinti, a vándortábort a kiindulási pont szerint illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró
fővárosi és megyei kormányhivatalnál (a továbbiakban: kormányhivatal) kell bejelenteni.
(3) Az e rendeletben foglalt előírások betartását az (1) bekezdés szerinti táborozás esetén a járási hivatal,
a (2) bekezdés szerinti táborozás esetén a kormányhivatal ellenőrzi.”

10. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási
jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet módosítása
10. §

(1) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű
szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet [a továbbiakban: 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet]
2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(2) Az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. §-ában az „az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnél,
valamint” szövegrész helyébe az „az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnél, az Országos
Kórházi Főigazgatóságnál, valamint” szöveg lép.

11. Az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló
40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet módosítása
11. §

(1) Az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet
[a továbbiakban: 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet] „Egészségügyi szakértői engedély” alcíme helyébe a következő
alcím lép:

„Egészségügyi szakértői tevékenység bejelentése
1. § A szakértői tevékenységre jogosító, a bejelentés alapján történő nyilvántartásba vételről szóló igazolás
az egészségügy területén az 1. mellékletben felsorolt szakterületekre adható ki. A nyilvántartásba vételről szóló
igazolást a népegészségügyi feladatkörben eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala adja ki.
2. § Szakértői tevékenységre jogosító igazolást az a külön jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelő és
kiemelkedő szakismerettel rendelkező személy kaphat, aki
a) egyetemi (főiskolai) végzettséggel és legalább 5 éves gyakorlattal vagy
b) középiskolai (szakközépiskolai, technikumi) végzettséggel és legalább 10 éves gyakorlattal
rendelkezik azon a szakterületen, amelyben szakértőként kíván működni.”
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(2) A 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet 8. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Aki az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a fővárosi és
megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló törvénnyel
összefüggő módosításáról szóló 21/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet hatálybalépésekor az egészségügy területén
szakértői tevékenységre jogosító engedéllyel rendelkezik, a szakértői nyilvántartásból való törlésig végezhet
szakértői tevékenységet.”
(3) A 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet 1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(4) A 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet 3. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(5) A 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet 7. §-át megelőző alcím címében a „Bejelentéshez kötött szakértői tevékenység”
szövegrész helyébe a „Bejelentéshez kötött egészségügyi szociális szakértői tevékenység” szöveg lép.
(6) Hatályát veszti a 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet 8. § (2) bekezdése.

12. Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek
meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról,
valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása
12. §

(1) Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról,
az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények
elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet [a továbbiakban: 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet] 2. melléklete
a 7. melléklet szerint módosul.
(2) A 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet 3. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

13. Az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által
okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök használatából eredő kockázatok kezelésére,
valamint az egészségügyi tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó
követelményekről szóló 51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet módosítása
13. §		
Az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések
megelőzésére, az ilyen eszközök használatából eredő kockázatok kezelésére, valamint az egészségügyi
tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó követelményekről szóló 51/2013. (VII. 15.)
EMMI rendelet 4. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi hatósági
és munkaügyi hatósági feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának elektronikus vagy egyéb úton
megküldi a kockázatértékelést, valamint ezzel egyidejűleg bejelenti” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei
kormányhivatalnak mint munkavédelmi hatóságnak elektronikus vagy egyéb úton megküldi a kockázatértékelést,
és ezzel egyidejűleg bejelenti” szöveg lép.

14. Záró rendelkezések
14. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 7. § (2) és (5) bekezdése 2022. február 22-én lép hatályba.

15. §		
Ez a rendelet
a)
a 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az anyatej-helyettesítő és az anyatej-kiegészítő
tápszerekre vonatkozó különös összetételi és tájékoztatási követelmények, valamint a csecsemők és
kisgyermekek táplálásával kapcsolatos információkra vonatkozó követelmények tekintetében való
kiegészítéséről szóló, 2015. szeptember 25-i (EU) 2016/127 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg,
b)
a 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerekre
vonatkozó különös összetételi és tájékoztatási követelmények tekintetében való kiegészítéséről szóló,
2015. szeptember 25-i (EU) 2016/128 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg,
c)
az (EU) 2016/127 felhatalmazáson alapuló rendeletnek egyes rendelkezései alkalmazásának kezdőnapja
tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. január 20-i (EU) 2021/572 felhatalmazáson alapuló bizottsági
rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg, és
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d)

a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

		
		

Dr. Kásler Miklós s. k.,
emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 21/2021. (VI. 8.) EMMI rendelethez
1. A 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű rész
„11055” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:
(Kód

11055

Index

Tevékenység megnevezése

Pont)

Bizottság komplex szakvéleményének kialakítása és kiadása
a megváltozott munkaképességű személyek esetén

4965

2. Hatályát veszti a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai”
megjelölésű rész „11056” megjelölésű sora.

2. melléklet a 21/2021. (VI. 8.) EMMI rendelethez
1. A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 3. számú mellékletében foglalt táblázat „tüdőfibrózist okozó porok” sorában
az „az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi hatósági és munkaügyi hatósági feladatkörében
eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala” szövegrész helyébe az „az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal mint
munkavédelmi hatóság” szöveg lép.
2. Hatályát veszti a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 3. számú mellékletében foglalt táblázat „tüdőfibrózist okozó porok”
sorában a „ , valamint a pécsi Megyei Tüdőgyógyintézetben” szövegrész.

3. melléklet a 21/2021. (VI. 8.) EMMI rendelethez
A 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet 4. számú mellékletében az „Adatlap anyatej-helyettesítő tápszer és speciális
gyógyászati célra szánt tápszer vagy élelmiszer bejelentéséhez” szövegrész helyébe az „Adatlap tápszer vagy
speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer bejelentéséhez” szöveg lép.

4. melléklet a 21/2021. (VI. 8.) EMMI rendelethez
Az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 4a sorral egészül ki:
(A

B

1

Intézet

Számlaszám)

4a

Országos Kórházi Főigazgatóság

10032000-00362241-00000000
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5. melléklet a 21/2021. (VI. 8.) EMMI rendelethez
„1. melléklet a 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelethez
Az egészségügyi szakértői tevékenység szakterületei
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

EBM alapú orvosi és szakdolgozói továbbképzések szervezése
Egészségbiztosítás
Egészségfejlesztés
Egészségügyi ellátásszervezés
Egészségügyi igénybevételi és pénzügyi adatelemzés
Egészségügyi intézmények pénzügyi ellenőrzése
Egészségügyi igazgatás
Egészségügyi jog
Egészségügyi költségvetés, számvitel, elszámolás és gazdálkodás
Egészségügyi közgazdaságtan, technológia elemzés
Egészségügyi munka- és ügyvitelszervezés
Egészségügyi szakdolgozók szakképzése és továbbképzése
Egészségügyi szolgáltatók működtetése
Egészségügyi vezetői információs rendszerek
Élelmezés- és táplálkozás-egészségügy
Építési-egészségügyi és üzemi egészségügyi tevékenység
Farmakológiai-toxikológia
Fertőtlenítés, valamint az erre használatos anyagok, gépek és eszközök vizsgálata és ellenőrzése
Fogászati ellátást szolgáló fogtechnikai eszközök
Foglalkozás-egészségügy
Gyógyászati segédeszközök
Gyógyszer analitika
Gyógyszerek preklinikai, klinikai dokumentációjának értékelése
Gyógyszerellátás
Gyógyszerellenőrzés
25.1. kémiai (fizikai-kémiai),
25.2. biológiai,
25.3. mikrobiológiai,
25.4. farmakognózia
szakágban
Gyógyszertechnológia
Hulladékminősítés, higiénés talajvizsgálat
Iskolaberendezés és felszerelés egészségügyi követelményei
Kémiai biztonság
Klinikai vizsgálati protokollok orvosbiológiai dokumentációjának értékelése
Kórházhigiéné, infekciókontroll tevékenység
Kórházi-klinikai gyógyszerészet
Környezet-egészségügy
Közegészségügyi-járványügyi mikrobiológia
Levegőszennyeződés, zajártalom, a települések védelme
Lézersugárzás elleni védelem
Megelőző orvostan
Méregtartalmú (mérgező) növények okozta egészségkárosodások megelőzése és diagnosztizálása
Munkaegészségtan
Munkaegészségügyi szaktevékenység
Munkahelyi fény- és megvilágításmérés
Munkahelyi légszennyező anyagok vizsgálata
Munkahelyi zaj- és rezgésvédelem
Munkahigiéné
Nem-ionizáló sugárzás és a sugárzás elleni védelem
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46.
47.
48.
49.

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Népegészségügy
Ortopéd technikai ellátást szolgáló gyógyászati segédeszközök
Orvosi entomológia
Orvosi fizika
49.1. a sugárterápiában,
49.2. a nukleáris medicinában,
49.3. a radiológiai diagnosztikában
Orvosi mikrobiológia
Orvosi virológia
Pályaalkalmasság orvosi követelményei
Peszticidek egészségügyi vonatkozásai
Prevenció, közösségi egészségfejlesztés, egészségkommunikáció
Projektmenedzsment
Radioaktív anyagok csomagolása és szállítása
Radiofarmakonok
57.1. gyártástechnológiája,
57.2. farmakológiája,
57.3. toxikológiája,
57.4. ellenőrzése
Repülőorvostan
Rovar- és rágcsálóirtás
Sürgősségi ellátás
Sterilizálás, valamint az erre használatos gépek és eszközök vizsgálata és ellenőrzése
Természetes gyógytényezők
Toxikomorphológia
Üzemorvostan
Vízellátás, szennyvíztisztítás, ipari vízgazdálkodás
Zajártalom (zajmérés zajexpozíció meghatározása)”

6. melléklet a 21/2021. (VI. 8.) EMMI rendelethez
„3. melléklet a 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelethez
Az egészségügyi szociális szakértői tevékenység szakterületei
Egészségügyi szociális intézményi gép-műszerfelszerelés
Egészségügyi szociális intézményi konyhaüzem és technológia
Egészségügyi szociális intézményi költségvetés, számvitel, elszámolás és gazdálkodás
Egészségügyi szociális intézményi mosoda és textilgazdálkodás
Egészségügyi szociális intézményi munka- és ügyvitelszervezés
Egészségügyi szociális intézményi szakági technológiai gépészet
Egészségügyi szociális intézményi technológiai épületgépészet”
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7. melléklet a 21/2021. (VI. 8.) EMMI rendelethez
1. A 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat „11055” megjelölésű sora helyébe
a következő sor lép:
(OENO kód

Cs

Egészségügyi eljárás

16

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

Bizottság komplex szakvéleményének kialakítása és kiadása
a megváltozott munkaképességű személyek esetén

11055

14

01

18

19

22

24

26

28

29

31

32

33

34

38

39

40

46

48

50

51

54

55

56

59

601

604

65

A2

7803

X

7600

OENO kód2)

11055

2. Hatályát veszti a 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat „11056” megjelölésű sora.

8. melléklet a 21/2021. (VI. 8.) EMMI rendelethez
1. A 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet 3. melléklet „11055” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

„11055 Bizottság komplex szakvéleményének kialakítása és kiadása a megváltozott munkaképességű
személyek esetén
Legalább két orvos, egy foglalkozási rehabilitációs és egy szociális szakértő által végzett szakértői tevékenység
a megváltozott munkaképességű személy össz-szervezeti egészségkárosodásának, egészségi állapotának,
foglalkoztathatóságának, szociális helyzetének és szükségleteinek megállapítása céljából.
Kizárva: 11064”
2. Hatályát veszti a 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet 3. melléklet
a)
„11056” megjelölésű része,
b)
„11063” és „11064” megjelölésű részében a „11056;” szövegrész.

Az emberi erőforrások minisztere 22/2021. (VI. 8.) EMMI rendelete
az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló
55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról
Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló
2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés x) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
3. §		
E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i
(EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
		
		

Dr. Kásler Miklós s. k.,
emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a 22/2021. (VI. 8.) EMMI rendelethez
		 Az R. 1. melléklet 5.1. pontjában foglalt táblázat a következő 302–310. sorral egészül ki:
[A

B

Hivatalos elnevezés (illetve más név
1.

vagy rövidítés, illetve külföldön gyakran

Kémiai név]

használt más írásmód)

302. 3F-PCP

1-[1-(3-fluorophenyl)cyclohexyl]piperidine

303. 3-Cl-PCP

1‐[1‐(3‐chlorophenyl)cyclohexyl]piperidine

304. A-D2PV

1,2-diphenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)ethan-1-one

305. 3-Me-PCP

1-[1-(3-methylphenyl)cyclohexyl]piperidine

306. MXiPR

2-(isopropylamino)-2-(3-methoxyphenyl)-cyclohexanone

307. Metonitazene

N,N-diethyl-2-[2-[(4-methoxyphenyl)methyl]-5-nitro-benzimidazol-1-yl]
ethanamine

308. Cumyl-BC-HpMeGaClone-221

5-(Bicyclo[2.2.1]hept-2-ylmethyl)-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2,5-dihydro1H-pyrido[4,3-b]indol-1-one

309. 3-Methoxyphenmetrazine

2-(3-methoxyphenyl)-3-methylmorpholine

310. 4F-EPH

Ethyl 2-(4-fluorophenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetate

A külgazdasági és külügyminiszter 21/2021. (VI. 8.) KKM rendelete
a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet
Szlovák Köztársasággal összefüggő módosításáról
A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138. § 2. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
40. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket
rendelem el:
1. §		
A védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet 1. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. §
(3) bekezdés e) pontja szerinti, a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló kétoldalú megállapodást
kötött ország:
a) Bahreini Királyság,
b) Ciprusi Köztársaság,
c) Cseh Köztársaság,
d) Észak-macedón Köztársaság,
e) Georgia,
f ) Horvát Köztársaság,
g) Moldovai Köztársaság,
h) Mongólia,
i) Montenegrói Köztársaság,
j) Szerb Köztársaság,
k) Szlovák Köztársaság,
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l) Szlovén Köztársaság,
m) Török Köztársaság.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter

A pénzügyminiszter 5/2021. (VI. 8.) 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 napon lép hatályba.
		

Varga Mihály s. k.,

		

pénzügyminiszter

1. melléklet az 5/2021. (VI. 8.) PM rendelethez
„1. melléklet a 19/2020. (XII. 30.) PM rendelethez

Az adózási szempontból nem együttműködő államok listája
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Amerikai Szamoa
Anguilla
Dominikai Közösség
Fidzsi-szigetek
Guam
Palau
Panama
Szamoa
Seychelle-szigetek
Trinidad és Tobago
Amerikai Virgin-szigetek
Vanuatu”
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IX. Határozatok tára

A köztársasági elnök 295/2021. (VI. 8.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
Magyarország és a NATO szövetségének erősítését szolgáló vezetői-irányítói tevékenysége, valamint a Magyar
Honvédség parancsnokaként végzett kiemelkedő, áldozatos munkája elismeréseként
Korom Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje
katonai tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2021. május 31.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. május 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/02368-2/2021.

A Kormány 1360/2021. (VI. 8.) Korm. határozata
a Nemzet Sportolóinak javaslata alapján a Nemzet Sportolója cím adományozásáról
A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 62. § (1) bekezdése alapján – megismerve és tudomásul véve
a Nemzet Sportolóinak javaslatát – Jónyer István asztaliteniszező részére a Nemzet Sportolója címet és az azzal járó
életjáradékot adományozza.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

4583

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 105. szám

A Kormány 1361/2021. (VI. 8.) Korm. határozata
a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról,
valamint a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történt átcsoportosítás
visszarendezéséről
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében, valamint
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított
jogkörében eljárva 4 524 402 185 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2021. évi központi
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet,
43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 106 456 818 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el,
a 2. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
agrárminiszter
emberi erőforrások minisztere
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
azonnal
3. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 155 079 737 783 forint egyszeri visszarendezését
rendeli el, a 3. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1361/2021. (VI. 8.) Korm. határozathoz
XII. Agrárminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
LXV. Bethlen Gábor Alap

Államháztartási
egyedi
azonosító
004404

218672

Fejezet
szám

XII.

XX.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

7

20

343451

K1
K2
K3
K6
23

29

K8

48
XLII.

263478
374873

42

Kiemelt
előir.
szám

K3
K7

11

387017

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.

K3

2

K5

43

K5

XLIV.
2
4
296146

6
K3

XLVII.
2
1
386728

3
K3
K8

LXV.
263145

4

379839

5

K5
K3

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Agrárminisztérium
Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Közgyűjtemények

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Dologi kiadások
Felújítások

1 270 000
165 141 000

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások

80 800 000
14 011 600
320 413 607
95 966 990

Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sporttevékenység támogatása
Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kincstári díj
Dologi kiadások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Alapok támogatása
Bethlen Gábor Alap támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Központi Maradványelszámolási Alap
Egyéb működési célú kiadások
A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások
A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások
A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
Egyéb vagyonkezelési kiadások
Dologi kiadások
Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások
Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Bethlen Gábor Alap
Nemzetpolitikai célú támogatások
Egyéb működési célú kiadások
Működtetési célú kifizetések
Dologi kiadások

forintban

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

336 554 461
168 277

2 201 100 000
-4 524 402 185

356 000 000

476 250
952 500 000

2 200 000 000
1 100 000

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

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

LXV.

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

3
B1

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

2 201 100 000

forintban

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 105. szám

Bethlen Gábor Alap
Költségvetési támogatás
Eseti támogatás

2
284901

Fejezet
név

004404
218672
387017
343451

Fejezet
szám

XII.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

7

XX.

11
20

XLVII.

23
48

29

2
1

386728

3

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Agrárminisztérium
Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Közgyűjtemények
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sporttevékenység támogatása
Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása
Kincstári díj
Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

166 411 000
511 192 197
336 554 461
168 277

952 976 250

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

Összesen

I. n. év
4 524 402 185

II. n. év
4 524 402 185

III. n. év

IV. n. év
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Államháztartási
egyedi
azonosító

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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2. melléklet az 1361/2021. (VI. 8.) Korm. határozathoz
XII. Agrárminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

Államháztartási
egyedi azonosító
271134
295935

Fejezet
szám

XII.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.

Jogcím
szám

14

XV.

K6

2

XX.

7

351417
380040

K3
1

K3

9

334484

K3

18
XLIII.

1

K3
K6
2

278434
XLVII.

2

386440

8
9

387817

Kiemelt
előir.
szám

3

9

3

K3

K6

2

K6

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Agrárminisztérium
Nemzeti park igazgatóságok

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Beruházások

Pénzügyminisztérium
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

forintban

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

12 000 000

Dologi kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
Dologi kiadások
Petőfi Irodalmi Múzeum
Dologi kiadások
Klebelsberg Központ
Dologi kiadások
Beruházások
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások
Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások
A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
Egyéb vagyonkezelési kiadások
Dologi kiadások
Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok
Sportlétesítmény fejlesztések támogatása
Beruházások
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok
Aktív kikapcsolódást szolgáló feladatok, programok, beruházások
Beruházások

-30 478 167

3 308 223
-5 647 580
-25 050 848
29 972 000

57 868 372

-29 972 000
-12 000 000

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

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

forintban

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

271134
295935

Fejezet
szám

XII.

387817

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

XLVII.

9
18
2

Kiemelt előirányzat
neve

Agrárminisztérium
Nemzeti park igazgatóságok
Pénzügyminisztérium
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

2
7

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS

1

8
9

3
2

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

12 000 000
-30 478 167

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
Petőfi Irodalmi Múzeum
Klebelsberg Központ
Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok
Sportlétesítmény fejlesztések támogatása
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok
Aktív kikapcsolódást szolgáló feladatok, programok, beruházások

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

forintban

3 308 223
-5 647 580
4 921 152

-29 972 000
-12 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

Összesen

I.n.év
106 456 818

II. n.év
106 456 818

III.n.év

IV.n.év
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386440

Alcím
szám

14

XV.
XX.

351417
380040
334484

Cím
szám

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap

Államháztartási
egyedi azonosító
227942

Fejezet
szám

XVII.

LXXII.
271734

Cím
szám

Alcím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.
Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

14

2

Kiemelt
előir.
szám

K1
K2
K3
K6
K7
1

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Egyetemek, főiskolák

Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap
Járvány elleni védekezési alap
Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka

KIADÁSOK

forintban
A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Felújítások

Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

406 753 691
62 075 142
-155 651 081 747
101 356 256
1 158 875

155 079 737 783

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
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3. melléklet az 1361/2021. (VI. 8.) Korm. határozathoz

forintban
Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államház-tartási
egyedi azonosító
227942

Fejezet
szám

XVII.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

14

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Egyetemek, főiskolák

A módosítás jogcíme

-155 079 737 783

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:

Összesen

azonnal

155 079 737 783

I. n.év

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

155 079 737 783

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

4587

4588

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 105. szám

A Kormány 1362/2021. (VI. 8.) Korm. határozata
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
1. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.)
Korm. határozat [a továbbiakban: 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat] 1. pont e) alpontjában az „57,66” szövegrész
helyébe az „52,22” szöveg lép.
2. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat
a)
1. melléklete az 1. melléklet,
b)
2. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.
3. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet
a)
1. pontjában foglalt táblázat
aa)
C:4 mezőjében az „1,53” szövegrész helyébe az „1,51” szöveg,
ab)
C:8 mezőjében az „5,00” szövegrész helyébe a „4,99” szöveg,
ac)
C:12 mezőjében a „0,75” szövegrész helyébe a „0,72” szöveg,
ad)
C:16a mezőjében a „17,03” szövegrész helyébe a „17,02” szöveg,
ae)
C:21 mezőjében a „13,63” szövegrész helyébe a „13,31” szöveg,
af )
C:22 mezőjében az „1,96” szövegrész helyébe az „1,94” szöveg,
ag)
C:23 mezőjében a „12,34” szövegrész helyébe a „12,19” szöveg,
ah)
C:23a mezőjében a „4,33” szövegrész helyébe a „4,32” szöveg,
ai)
C.23b mezőjében a „4,23” szövegrész helyébe a „4,22” szöveg,
aj)
C:31c mezőjében a „40,87 (ebből VEKOP: 3,43; ebből indikatív önerő: 13,55)” szövegrész helyébe
a „35,76 (ebből VEKOP: 7,45; ebből indikatív önerő: 9,54)” szöveg,
ak)
C:32 mezőjében a „17,92 (ebből VEKOP: 3,97, ebből indikatív önerő: 1,42)” szövegrész helyébe
a „17,92 (ebből VEKOP: 5,38)” szöveg,
al)
C:34 mezőjében az „5,88” szövegrész helyébe az „5,60” szöveg,
am)
C:38f mezőjében a „4,26 (ebből indikatív önerő: 0,20)” szövegrész helyébe a „4,04 (ebből indikatív
önerő: 0,19)” szöveg,
an)
C:41 mezőjében a „0,93 (ebből VEKOP: 0,28)” szövegrész helyébe a „0,87 (ebből VEKOP: 0,26)” szöveg,
ao)
C:43 mezőjében az „5,70” szövegrész helyébe az „5,69” szöveg,
ap)
C:46d mezőjében a „0,78” szövegrész helyébe a „0,72” szöveg,
b)
2. pontjában foglalt táblázat
ba)
C:3 mezőjében a „4,76” szövegrész helyébe a „4,62” szöveg,
bb)
C:17 mezőjében a „20,06” szövegrész helyébe a „19,47” szöveg,
c)
3. pontjában foglalt táblázat
ca)
C:5 mezőjében az „5,89” szövegrész helyébe az „5,41” szöveg,
cb)
C:8a mezőjében a „2,99” szövegrész helyébe a „2,97” szöveg,
cc)
C:8c mezőjében a „0,74” szövegrész helyébe a „0,73” szöveg,
cd)
C:19 mezőjében a „6,68” szövegrész helyébe a „6,64” szöveg,
ce)
C:24 mezőjében a „24,95” szövegrész helyébe a „24,94” szöveg,
cf )
C:31 mezőjében a „6,30” szövegrész helyébe a „6,29” szöveg,
cg)
C:32a mezőjében a „7,59” szövegrész helyébe a „7,51” szöveg,
ch)
C:34 mezőjében a „12,00” szövegrész helyébe a „11,76” szöveg,
ci)
C:37 mezőjében a „4,99” szövegrész helyébe a „4,52” szöveg,
d)
5. pontjában foglalt táblázat
da)
C:3 mezőjében a „2,12” szövegrész helyébe a „2,06” szöveg,
db)
C:4 mezőjében az „5,44” szövegrész helyébe az „5,13” szöveg,
dc)
C:7 mezőjében a „0,69” szövegrész helyébe a „0,66” szöveg
lép.
4. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a)
D:4 mezőjében az „5,00” szövegrész helyébe a „4,99” szöveg,
b)
C:14a mezőjében az „Alapkezelő” szövegrész helyébe az „Alapkezelő, NISZ Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság” szöveg,

4589
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c)
D:14a mezőjében a „20,81 (ebből VEKOP: 3,43)” szövegrész helyébe a „24,83 (ebből VEKOP: 7,45)” szöveg,
d)
E:14a mezőjében a „4,02” szövegrész helyébe a „–” szöveg,
e)
D:15 mezőjében a „16,51 (ebből VEKOP: 3,97)” szövegrész helyébe a „17,92 (ebből VEKOP: 5,38)” szöveg,
f)
E:15 mezőjében az „1,42” szövegrész helyébe a „–” szöveg,
g)
D:24 mezőjében a „0,93 (ebből VEKOP: 0,28)” szövegrész helyébe a „0,87 (ebből VEKOP 0,26)” szöveg,
h)
D:26 mezőjében az „5,70” szövegrész helyébe az „5,69” szöveg,
i)
D:47 mezőjében az „5,89” szövegrész helyébe az „5,41” szöveg,
j)
D:62a mezőjében a „6,30” szövegrész helyébe a „6,29” szöveg,
k)
D:65 mezőjében a „12,00” szövegrész helyébe a „11,76” szöveg
lép.
5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1362/2021. (VI. 8.) Korm. határozathoz
1. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat a következő 12. sorral egészül ki:
[A
1.

12.

Felhívás azonosító
jele

EFOP-4.1.11-21

B

C
Felhívás

Felhívás

Felhívás

Felhívás neve

keretösszege

meghirdetésének

meghirdetésének

(Mrd Ft)

módja

tervezett ideje]

7,00

kiemelt

2021. I. félév

Okostanterem, az állami fenntartású
köznevelési intézmények digitális
tanulást segítő tereinek fejlesztése

D

E

2. Hatályát veszti az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 11. sora.
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2. melléklet az 1362/2021. (VI. 8.) Korm. határozathoz
1. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 65b. sorral egészül ki:
[A

B

C

D

E

F

G

Magyarország központi
1.

Felhívás azonosító
jele

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív

költségvetéséből

támogatási kerete

megtéríthető indikatív

(Mrd Ft)

önerő

Projekt benyújtásának
várható ideje

Szakmai elvárások]

(Mrd Ft)

65b.

EFOP-4.1.11-21

Okostanterem,
az állami
fenntartású
köznevelési
intézmények
digitális tanulást
segítő tereinek
fejlesztése

Klebelsberg Központ

7,00

–

2021. I. félév

A felhívás célja, hogy a kialakítandó digitális
segítő terek hatékonyan járuljanak hozzá
a munkaerőpiacon/felsőoktatásban/egész
életen át tartó tanulásban való sikeres részvétel
támogatásához a társadalom és a munkaerőpiac
által elvárt digitális kompetenciák elsajátításához.

2. Hatályát veszti az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. mellékletben foglalt táblázat 6. sora.
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A Kormány 1363/2021. (VI. 8.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
1. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016.
(I. 18.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat] 1/A. pont a)–b) alpontja helyébe
a következő rendelkezések lépnek:
(A Kormány)
„a) jóváhagyja a TOP 1. prioritása 492,836 milliárd forint összegű meghirdethető keretét, amely 121,036 milliárd
forinttal haladja meg a TOP 1. prioritásának keretét,
b) jóváhagyja a TOP 2. prioritása 261,394 milliárd forint összegű meghirdethető keretét, amely 107,994 milliárd
forinttal haladja meg a TOP 2. prioritásának keretét.”
2. Az 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1/C. pontja a következő c) alponttal egészül ki:
[A Kormány a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 44/C. § (4) bekezdése alapján hozzájárul]
„c) az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 5., 6., 10., 11. és 12. sora és 2. pontjában foglalt táblázat 2., 5., 6. és
7. sora szerinti felhívások esetén – a felhívásoknak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési
keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1363/2021. (VI. 8.)
Korm. határozattal”
(megemelt keretösszege mértékéig – kötelezettségvállalás megtételéhez.)
3. Az 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1/D. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1/D. A Kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy a TOP végrehajtásáért felelős irányító hatóság útján
gondoskodjon a TOP 7. prioritás maradványforrásának a TOP 1. prioritásra történő átcsoportosítási lehetőségének
megvizsgálásáról.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
2021. szeptember 30.”
4. Az 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1/E. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1/E. A Kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy a TOP végrehajtásáért felelős irányító hatóság útján a TOP
1. és 2. prioritásának a 2014–2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről,
valamint a kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat szerinti maximális
kötelezettségvállalási szintet meghaladó mértékű forrásigényének csökkentése érdekében
a) kizárólag a Kormány jóváhagyásával tegyen további kötelezettségvállalást a TOP 1. és 2. prioritásán a felszabaduló
források terhére,
b) az éves fejlesztési keret további módosításai során tegyen javaslatot a TOP 1. és 2. prioritása meghirdethető
keretének az a) alpont szerinti felszabaduló források összegével megegyező mértékű csökkentésére,
c) gondoskodjon a TOP 1. és 2. prioritása Európai Bizottságtól lehívható forrását meghaladó mértékű
többletszámláknak a TOP többi prioritása terhére történő elszámolásáról az Európai Bizottság által kiadott
programzárási útmutató alapján.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
folyamatos”
5. Az 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet
5.1. 1. pontjában foglalt táblázat
5.1.1.
C:2 mezőjében az „53,380” szövegrész helyébe az „51,946” szöveg,
5.1.2.
C:3 mezőjében a „30,627” szövegrész helyébe a „29,931” szöveg,
5.1.3.
C:4 mezőjében a „61,377” szövegrész helyébe a „61,293” szöveg,
5.1.4.
C:5 mezőjében a „47,953” szövegrész helyébe a „66,335” szöveg,
5.1.5.
C:6 mezőjében az „55,035” szövegrész helyébe az „55,492” szöveg,
5.1.6.
C:7 mezőjében a „42,660” szövegrész helyébe a „41,492” szöveg,
5.1.7.
C:8 mezőjében a „6,756” szövegrész helyébe a „6,698” szöveg,
5.1.8.
C:9 mezőjében a „8,435” szövegrész helyébe a „7,956” szöveg,
5.1.9.
C:10 mezőjében a „33,287” szövegrész helyébe a „36,684” szöveg,
5.1.10. C:11 mezőjében a „15,685” szövegrész helyébe a „21,986” szöveg,
5.1.11. C:12 mezőjében a „17,130” szövegrész helyébe a „18,509” szöveg,
5.1.12. C:13 mezőjében a „94,807” szövegrész helyébe a „89,580” szöveg,
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.1.13. C:14 mezőjében az „5,000” szövegrész helyébe a „4,934” szöveg,
5.1.14. E:14 mezőjében a „2020. szeptember” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2020. október” szöveg,
2. pontjában foglalt táblázat
5.2.1.
C:2 mezőjében a „22,145” szövegrész helyébe a „22,238” szöveg,
5.2.2.
C:3 mezőjében a „65,793” szövegrész helyébe a „63,902” szöveg,
5.2.3.
C:4 mezőjében a „45,562” szövegrész helyébe a „44,767” szöveg,
5.2.4.
C:5 mezőjében az „5,471” szövegrész helyébe az „5,482” szöveg,
5.2.5.
C:6 mezőjében a „15,354” szövegrész helyébe a „15,640” szöveg,
5.2.6.
C:7 mezőjében a „45,151” szövegrész helyébe a „109,366” szöveg,
3. pontjában foglalt táblázat
5.3.1.
C:2 mezőjében a „66,799” szövegrész helyébe a „65,842” szöveg,
5.3.2.
C:3 mezőjében a „67,136” szövegrész helyébe a „66,760” szöveg,
5.3.3.
C:4 mezőjében a „12,380” szövegrész helyébe a „11,559” szöveg,
5.3.4.
C:5 mezőjében a „28,737” szövegrész helyébe a „27,427” szöveg,
5.3.5.
C:6 mezőjében a „61,818” szövegrész helyébe a „60,403” szöveg,
4. pontjában foglalt táblázat
5.4.1.
C:2 mezőjében a „21,022” szövegrész helyébe a „21,189” szöveg,
5.4.2.
C:3 mezőjében a „16,398” szövegrész helyébe a „16,350” szöveg,
5.4.3.
C:4 mezőjében a „17,650” szövegrész helyébe a „16,194” szöveg,
5.4.4.
C:5 mezőjében a „4,840” szövegrész helyébe a „4,438” szöveg,
5.4.5.
C:6 mezőjében a „4,241” szövegrész helyébe a „4,304” szöveg,
5.4.6.
C:7 mezőjében a „9,899” szövegrész helyébe a „8,607” szöveg,
5. pontjában foglalt táblázat
5.5.1.
C:2 mezőjében a „30,342” szövegrész helyébe a „30,272” szöveg,
5.5.2.
C:3 mezőjében a „28,540” szövegrész helyébe a „28,122” szöveg,
5.5.3.
C:4 mezőjében a „9,749” szövegrész helyébe a „9,657” szöveg,
5.5.4.
C:4a mezőjében a „0,398” szövegrész helyébe a „0,697” szöveg,
5.5.5.
C:5 mezőjében a „6,519” szövegrész helyébe a „6,518” szöveg,
5.5.6.
C:5a mezőjében a „2,210” szövegrész helyébe a „0,871” szöveg,
5.5.7.
C:6 mezőjében a „11,562” szövegrész helyébe a „11,542” szöveg,
5.5.8.
C:7 mezőjében az „5,320” szövegrész helyébe a „6,679” szöveg,
6. pontjában foglalt táblázat
5.6.1.
C:2 mezőjében a „17,657” szövegrész helyébe a „17,778” szöveg,
5.6.2.
C:3 mezőjében a „6,544” szövegrész helyébe a „6,948” szöveg,
5.6.3.
C:4 mezőjében a „20,851” szövegrész helyébe a „22,326” szöveg,
5.6.4.
C:5 mezőjében a „28,309” szövegrész helyébe a „27,935” szöveg,
5.6.5.
C:6 mezőjében a „19,486” szövegrész helyébe a „19,728” szöveg,
5.6.6.
C:7 mezőjében a „6,836” szövegrész helyébe a „6,513” szöveg,
5.6.7.
C:8 mezőjében a „32,718” szövegrész helyébe a „34,549” szöveg,
5.6.8.
C:9 mezőjében a „7,470” szövegrész helyébe a „7,956” szöveg,
5.6.9.
C:10 mezőjében a „24,857” szövegrész helyébe a „25,327” szöveg,
5.6.10. C:11 mezőjében a „21,913” szövegrész helyébe a „22,549” szöveg,
5.6.11. C:12 mezőjében az „5,809” szövegrész helyébe a „2,904” szöveg,
5.6.12. C:13 mezőjében az „5,688” szövegrész helyébe az „5,789” szöveg,
5.6.13. C:14 mezőjében a „4,047” szövegrész helyébe a „4,088” szöveg,
5.6.14. C:15 mezőjében a „2,182” szövegrész helyébe a „2,063” szöveg,
5.6.15. C:16 mezőjében a „25,402” szövegrész helyébe a „23,747” szöveg,
5.6.16. C:17 mezőjében a „2,021” szövegrész helyébe a „2,088” szöveg,
5.6.17. C:18 mezőjében a „12,937” szövegrész helyébe a „13,117” szöveg,
5.6.18. C:19 mezőjében a „4,923” szövegrész helyébe a „3,817” szöveg,
5.6.19. C:20 mezőjében a „2,040” szövegrész helyébe az „1,440” szöveg,
5.6.20. C:21 mezőjében a „17,151” szövegrész helyébe a „25,314” szöveg,
5.6.21. C:22 mezőjében a „41,127” szövegrész helyébe a „45,483” szöveg,
5.6.22. C:23 mezőjében a „11,581” szövegrész helyébe a „12,848” szöveg,
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5.6.23. C:24 mezőjében az „1,30” szövegrész helyébe az „1,647” szöveg,
5.6.24. C:25 mezőjében a „22,035” szövegrész helyébe a „23,430” szöveg,
5.6.25. C:26 mezőjében az „5,898” szövegrész helyébe a „6,643” szöveg,
5.6.26. C:27 mezőjében a „18,098” szövegrész helyébe a „17,808” szöveg,
5.6.27. C:28 mezőjében a „23,970” szövegrész helyébe a „20,020” szöveg,
5.6.28. C:29 mezőjében a „8,154” szövegrész helyébe a „8,763” szöveg,
5.6.29. C:30 mezőjében a „3,254” szövegrész helyébe a „3,452” szöveg,
5.6.30. C:31 mezőjében a „6,333” szövegrész helyébe a „6,779” szöveg,
5.6.31. C:32 mezőjében a „4,665” szövegrész helyébe az „5,720” szöveg,
5.6.32. C:33 mezőjében a „3,479” szövegrész helyébe a „3,883” szöveg,
5.6.33. C:34 mezőjében a „6,603” szövegrész helyébe a „7,353” szöveg,
5.6.34. C:35 mezőjében a „20,842” szövegrész helyébe a „20,942” szöveg,
5.6.35. C:36 mezőjében a „16,360” szövegrész helyébe a „17,794” szöveg,
7. pontjában foglalt táblázat C:2 mezőjében a „38,550” szövegrész helyébe a „36,990” szöveg

5.7.
lép.
6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozata
a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése kapcsán szükséges, fővárossal
összefüggő intézkedésekről
A Kormány
1. a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében megvizsgálta a fővárosi
kerületi önkormányzatok támogatásának lehetőségét;
2. az 1. pont szerinti vizsgálat alapján az 1. mellékletben meghatározott önkormányzatok számára az ott
meghatározott támogatást biztosítja;
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a 2. pont szerinti intézkedések végrehajtásához szükséges forrás
biztosításáról.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozathoz
Fővárosi kerületi önkormányzatok támogatása
Sorszám

Önkormányzat

1.

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat

2.

Támogatási cél

Támogatás összege
(forint)

földút szilárd burkolattal
történő ellátása

89 000 000

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

útfelújítás, földút szilárd
burkolattal történő ellátása

2 383 420 000

3.

Budapest Főváros XVII. kerület
Rákosmente Önkormányzata

útfelújítás, földút szilárd
burkolattal történő ellátása

2 854 663 371

4.

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet
Önkormányzata

útfelújítás

579 000 000

5.

Budapest XXI. Kerület
Csepel Önkormányzata

útfelújítás, földút szilárd
burkolattal történő ellátása

2 314 000 000

6.

Budapest Főváros XXII. kerület
Budafok-Tétény Önkormányzata

útfelújítás

500 000 000

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.

