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III. Kormányrendeletek

A Kormány 721/2020. (XII. 31.) Korm. rendelete
egyes villamosenergetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 6., 13., 14., 21. és 33. pontjában,
a 2. és 3. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 29. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

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

1. § (1) A  villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007.  
(X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vet. vhr.) 5. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A  villamosenergia-kereskedő a  felhasználó kérésére olyan elszámolást alkalmaz, amelyben az  alkalmazott 
elszámolási időszaktól függetlenül szaldó nem képezhető és a  hálózatba betáplált és vételezett villamos energia 
mennyisége külön-külön kerül megállapításra.”

 (2) A Vet. vhr. 5. §-a a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5b) A  villamosenergia-kereskedő a  2024. január 1. napját követően létesített háztartási méretű kiserőmű és 
villamosenergia-tároló esetén kizárólag olyan elszámolást alkalmazhat, amelyben az  alkalmazott elszámolási 
időszaktól függetlenül szaldó nem képezhető és a  hálózatba betáplált és vételezett villamos energia mennyisége 
külön-külön kerül megállapításra.”

2. § (1) A Vet. vhr. 21/A.  § (3)  bekezdés helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  § a  következő (3a) és (3b)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(3) A számlán fel kell tüntetni a
a) villamos energia tényleges, aktuálisan alkalmazott értékesítési árát,
b) a fogyasztási időszakra vonatkozó elszámolt energiafogyasztást,
c) a fizetési határidőt, valamint
d) az  engedélyes nyilatkozatát arról, hogy minden energiaforrás részesülhet olyan ösztönzőkből, amelyeket nem 
a részletezett árban feltüntetett illetékeken keresztül finanszíroznak.
(3a) Elszámoló számla vagy végszámla esetén a  villamos energia tényleges, aktuálisan alkalmazott – évközi 
árváltozás esetén az  évközi időszakos – értékesítési árát, valamint a  kezdő és a  záró fogyasztásmérő-állásokkal 
együtt az elszámolási időszakra vonatkozó tényleges energiafogyasztást kell feltüntetni.
(3b) A  számlán vagy az  ahhoz csatolt dokumentumban – internetes vagy egyéb elektronikus elérési útvonal 
megjelölésével – az alábbi információk jól látható módon történő feltüntetésével tájékoztatni kell a felhasználót
a) határozott idejű szerződés esetén a szerződés lejártának időpontjáról,
b) a kereskedőváltás feltételeiről, előnyeiről,
c) a felhasználó bíróságon kívüli vitarendezéssel kapcsolatos jogairól és elérhetőségeiről,
d) az egyablakos kapcsolattartó pont elérhetőségéről,
e) a Hivatal által üzemeltetett Összehasonlító eszköz elérhetőségéről, valamint
f ) az  engedélyes ügyfélszolgálatának telefonszámáról, e-mail-címéről, valamint a  felhasználó azonosításához 
szükséges egyedi azonosítójáról.”
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 (2) A Vet. vhr. 21/A. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A villamosenergia-kereskedőnek és – a fogyasztási adatok, valamint a c) pont tekintetében – az elosztónak az elszámoló 
számlán vagy a számlához csatoltan tájékoztatásul fel kell tüntetni]
„a) a  felhasználó elszámolt energiafogyasztásának a  megelőző elszámolási időszak azonos időszakában 
mért fogyasztással grafikus formában történő összehasonlítását, ha ez  az adat ugyanazon szerződés alapján 
rendelkezésre áll,”

 (3) A Vet. vhr. 21/A. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Ha a  villamosenergia-vásárlási szerződés rendelkezik a  villamos energia árára, vagy a  villamosenergia-
fogyasztással összefüggő valamely kedvezmény villamosenergia-vásárlási szerződés hatálybalépését követő 
változásáról a változást, annak hatálybalépésével együtt a villamosenergia-kereskedő a szerződés alapján kiállított 
számlán feltünteti.”

3. §  A Vet. vhr. a következő alcímmel egészül ki:
„(A VET 45. §-ához)
A rugalmas árszabást tartalmazó szerződés
21/C.  § (1) A  villamosenergia-kereskedő a  honlapján, valamint – ha ügyfélszolgálatot működtet – 
az  ügyfélszolgálatán tájékoztatja a  felhasználót a  több zónaidős és rugalmas árszabást tartalmazó szerződés 
lehetőségéről, költségéről, kockázatáról, szükség esetén távlehívásra alkalmas fogyasztásmérő berendezés 
felszerelésének kötelezettségéről.
(2) A  több zónaidős és rugalmas árszabást tartalmazó szerződésre történő áttérés csak a  felhasználó 
hozzájárulásával történhet.”

4. §  A Vet. vhr. (A VET 46. §-ához) Villamosenergia-kereskedelem alcíme a következő 22/E. §-sal egészül ki:
„22/E.  § A  fizetési móddal vagy az  előre fizetési rendszerrel kapcsolatos díjakban mutatkozó bármely különbség 
objektív, megkülönböztetésmentes és arányos lehet és az  nem lépheti túl a  fizetési móddal összefüggésben 
a kereskedőnél felmerült és a felhasználó által viselt költséget.”

5. §  A Vet. vhr. 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„26.  § (1) Ha a  villamosenergia-kereskedő a  VET 47/B.  § (6)  bekezdés b)  pontja szerinti értesítést küld 
a  felhasználónak, a  villamosenergia-kereskedő részletes tájékoztatást ad a  felhasználónak a  nem teljesített 
szerződéses feltételekről – így különösen a lejárt tartozásról –, és azok teljesítésének módjáról.
(2) Ha a  felhasználó a  felmondáshoz szükséges szerződési feltételeket teljesítette, a  villamosenergia-kereskedő 
a teljesítésről való tudomásszerzést követően haladéktalanul írásban visszaigazolást küld a VET 47/B. § (6) bekezdés 
a) pontja szerint, és ezzel egyidejűleg teljesíti a VET 47/B. § (9) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségét.
(3) A  VET 47/B.  § (9)  bekezdése szerinti bejelentéseket írásban az  elosztói szabályzat szerinti részletes 
adattartalommal és formátumban kell teljesíteni a hálózati engedélyes felé.
(4) Távlehívásra alkalmas fogyasztásmérő berendezéssel rendelkező végfelhasználó esetében a  villamosenergia-
vásárlási szerződés megszűnésének időpontjában a  hálózati engedélyes köteles gondoskodni a  záró mérőállás 
távleolvasással történő meghatározásáról. A  korábbi villamosenergia-kereskedő, az  új villamosenergia-kereskedő 
és – a távlehívásra alkalmas fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó kivételével – a felhasználó megegyezhetnek 
a  záró mérőállásról. Megegyezés esetében a  korábbi villamosenergia-kereskedő a  hálózati engedélyest 
a  megegyezés tényéről és a  záró mérőállásról a  kereskedőváltás hálózati engedélyesnél történő bejelentésével 
egyidejűleg értesíti. Ennek hiányában a  hálózati engedélyes kereskedőváltással kapcsolatos feladatai körében 
a villamosenergia-vásárlási szerződés megszűnéséig gondoskodik a mérőállás leolvasásáról. A hálózati engedélyes 
az  elszámoláshoz szükséges adatokat a  leolvasást követő 3 napon belül a  korábbi és az  új villamosenergia-
kereskedővel is közli. A hálózati engedélyes a távlehívásra nem alkalmas fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó 
esetében a záró mérőállást a leolvasás alapján arányosítással határozza meg.
(5) A korábbi villamosenergia-kereskedő által kiállított végszámlán szereplő záró mérőállásnak az új villamosenergia-
kereskedő által kiállított első számla kezdő mérőállásával azonosnak kell lennie.
(6) A VET 62.  § (4c)  bekezdésében meghatározott pénzügyi biztosíték összege a  felhasználó előző évi fogyasztási 
adatai alapján kiszámított egyhavi átlagfogyasztásának a  szerződés megkötésekor érvényes, az  egyetemes 
szolgáltató által alkalmazott áron számított ellenértéke. A fogyasztási adatokat a hálózati engedélyes a felhasználó 
felhatalmazása alapján köteles a villamosenergia-kereskedőnek átadni.
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(7) Ha a  felhasználó kereskedőváltással kapcsolatos kötelezettségeit – így különösen a VET 47/B.  § (6)  bekezdése 
b)  pontja szerinti szerződési feltételeket – teljesítette, de valamely érintett villamosenergia-kereskedő vagy 
a  hálózati engedélyes nem teljesíti a  kereskedőváltással kapcsolatos kötelezettségeit a VET 47/B.  § (10)  bekezdés 
szerinti határidő betartásával, a felhasználó korábbi villamosenergia-vásárlási szerződése,
a) ha az  új szerződés hatálybalépésének időpontja és a  tényleges szolgáltatásnyújtás kezdete azonos, az  új 
villamosenergia-vásárlási szerződés hatálybalépésének időpontjában, vagy
b) ha az  új szerződés hatálybalépésének időpontja és a  tényleges szolgáltatásnyújtás kezdete nem azonos, 
a tényleges szolgáltatásnyújtás kezdetének időpontjában
megszűnik.
(8) A  kereskedőváltással kapcsolatos kötelezettségeket nem teljesítő villamosenergia-kereskedő vagy hálózati 
engedélyes a  kereskedőváltás késedelme miatt köteles az  érintettek kárát és költségét kamatokkal együtt 
megtéríteni.”

6. §  A Vet. vhr. 27/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27/B. § (1) A villamosenergia-kereskedő és az elosztó köteles a  felhasználó kérésére, a  felhasználó által megjelölt, 
a  felhasználó adataira vonatkozó rendelkezésre álló számlázási és fogyasztási adatokat a  felhasználói tájékoztatás 
keretében, a felhasználó által megjelölt energiahatékonysági szolgáltató számára 15 napon belül megadni.
(2) Az  elosztó a  felhasználó múltbeli fogyasztásával kapcsolatos (3)  bekezdésben megjelölt információkat – azok 
rendelkezésre állása esetén – a  felhasználó számára internetes elérési úton, vagy más könnyen hozzáférhető 
formában elérhetővé teszi, valamint kérésére hozzáférhetővé teszi a  felhasználó által kijelölt villamosenergia-
kereskedő számára.
(3) A (2) bekezdésben megjelölt múltbeli fogyasztásra vonatkozó információ tartalmazza
a) legalább az  elmúlt három évre vagy – amennyiben ez  az időtartam rövidebb – a  villamosenergia-ellátási 
szerződés kezdete óta eltelt időtartamra vonatkozó összesített adatokat olyan időszakok szerinti bontásban, 
amelyekre vonatkozóan rendszeres számlázási információk keletkeztek és
b) legalább a  megelőző 24 hónap vagy – amennyiben ez  az időtartam rövidebb – a  villamosenergia-ellátási 
szerződés kezdete óta eltelt időtartamon belül bármely nap, hét, hónap vagy év vonatkozásában a használat idejére 
vonatkozó részletes adatokat.”

7. §  A Vet. vhr. A felhasználók tájékoztatása alcíme a következő 27/D. §-sal egészül ki:
„27/D.  § A  villamosenergia-kereskedő a  honlapján tájékoztatja az  egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót 
az  egyetemes szolgáltatással kapcsolatos jogairól, különösen a  kereskedőváltás, a  szerződésfelmondás és 
a kikapcsolás szabályairól, valamint a szolgáltatási egységárról és a fizetési feltételekről és módokról.”

8. §  A Vet. vhr. a 39. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„(A VET 66/B. és 66/F. §-ához)
Az aggregálási szerződés és az aggregátorváltás
39/A.  § (1) Az  aggregálási tevékenység folytatására irányuló szándékot a  tevékenység megkezdését megelőzően 
legalább 75 nappal be kell jelenteni a Hivatalnak.
(2) A  Hivatal a  kérelmezőt aggregátorként a  nyilvántartásba bejegyzi, ha a  kérelmező megfelel a  VET szerinti 
feltételeknek.
(3) A nyilvántartásba bejegyzett adatokban történt változás esetén az aggregátor a változás bekövetkeztét követő 
30 napon belül értesíti a Hivatalt.
(4) A Hivatal hivatalból törli az aggregátort a nyilvántartásból, ha megállapítja, hogy nem állnak fenn az aggregátor 
nyilvántartásba vételére vonatkozó VET szerinti feltételek.
(5) Ha egy piaci szereplő az  (1)  bekezdésben meghatározott nyilvántartásba történő bejegyzés nélkül 
végez aggregálási tevékenységet, a  Hivatal a  piaci szereplővel szemben a  VET 97. és 98.  §-ában foglalt 
jogkövetkezményeket alkalmazza.
(6) A Hivatal a nyilvántartásba vett aggregátorok listáját a honlapján közzéteszi.
39/B.  § (1) A  jogi személy a  Hivataltól kérelmezi az  energiaközösségként történő nyilvántartásba vételét 
a tevékenység megkezdését megelőzően legalább 75 nappal.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem tartalmazza a kérelmező
a) alapító dokumentumát és
b) a végzett vagy végezni kívánt tevékenységek megnevezését.
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(3) A  Hivatal a  kérelmezőt energiaközösségként nyilvántartásba veszi, amennyiben a  kérelmező megfelel a  VET 
szerinti feltételeknek.
(4) A  nyilvántartásba bejegyzett adatokban történt változás esetén az  energiaközösség a  változás bekövetkeztét 
követő 30 napon belül értesíti a Hivatalt.
(5) A  Hivatal hivatalból törli az  energiaközösséget a  nyilvántartásból, ha megállapítja, hogy nem állnak fenn 
az energiaközösség nyilvántartásba vételére vonatkozó VET szerinti feltételek.
(6) A Hivatal a nyilvántartásba vett energiaközösségek listáját a honlapján közzéteszi.”

9. §  A Vet. vhr. 47. § (3) bekezdése a következő d) és e) ponttal egészül ki:
(Az Elosztói Szabályzat előírásai a 46. §-ban meghatározottakkal összhangban legalább az alábbiakra terjednek ki:)
„d) az elosztói rugalmassági szolgáltatások beszerzésének rendjére, igénybevételére és elszámolására, valamint
e) a teher-újraelosztás elosztó általi alkalmazására és elszámolására
vonatkozó szabályaira.”

10. §  A Vet. vhr. 130. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet)
„a) a  villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a  2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 
2019. június 5-i 2019/944/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,”
(megfelelést szolgálja.)

11. §  A Vet. vhr. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint 
a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) 
Korm. rendelet módosítása

12. §  A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a  kapcsoltan 
termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: KÁT-rendelet) 3. § (17) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(17) Ha a  kötelező átvételi rendszerben értékesíthető villamos energia a  VET 5.  §-ának megfelelően az  átviteli 
rendszerirányító által a  rendszerszintű szolgáltatások biztosításához igényelt villamosenergia-termelés során 
az  átviteli rendszerirányító részére kerül értékesítésre, vagy elosztói rugalmassági szolgáltatások keretében 
az  elosztó hálózati engedélyes részére kerül értékesítésre, akkor a  villamosenergia-termeléssel összefüggő 
költségeket a  kötelező átvételű villamos energia külön jogszabályban szabályozott átvétele rendszerén kívül, 
az  átviteli rendszerirányítónak a  villamosenergia-rendszer szabályozásával vagy az  elosztónak az  elosztói 
rugalmassági szolgáltatás igénybevételével összefüggő költségei között kell elszámolni, a  villamosenergia-ellátási 
szabályzatokban meghatározottak szerint.”

13. § (1) A KÁT-rendelet 4. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) Ha a  kötelező átvételre jogosult erőműegység a  közcélú hálózaton piaci alapon is értékesít vagy kíván 
értékesíteni villamos energiát, akkor át kell lépnie a METÁR rendelet szerinti prémium típusú támogatási rendszerbe. 
Ebben az  esetben a  (12)  bekezdésben meghatározott támogatott árat és időtartamot kell alkalmazni. A  KÁT 
termelőnek nem kell átlépnie a  METÁR rendelet szerinti prémium típusú támogatási rendszerbe, ha a  kötelező 
átvételi rendszerben értékesíthető villamos energia a  VET 5.  §-ának megfelelően az  átviteli rendszerirányító által 
a  rendszerszintű szolgáltatások biztosításához igényelt villamosenergia-termelés során az  átviteli rendszerirányító 
részére kerül értékesítésre vagy az  elosztói rugalmassági szolgáltatás keretében az  elosztó hálózati engedélyes 
részére kerül értékesítésre.”

 (2) A  KÁT-rendelet 4.  § (12)  bekezdésében a „METÁR rendelet” szövegrész helyébe az „a megújuló energiaforrásból 
termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: METÁR rendelet)” szöveg lép.

 (3) A  KÁT-rendelet 6.  § (2c)  bekezdésében az „a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi 
és prémium típusú támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe a „METÁR rendelet” 
szöveg lép.
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3. A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú 
támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet módosítása

14. §  A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 
299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Metár-rendelet) 3.  § (4)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(4) Ha a  kötelező átvételre jogosult erőműegység a  közcélú hálózaton piaci alapon is kíván értékesíteni villamos 
energiát, akkor át kell lépnie az  e  rendelet szerinti prémium típusú támogatási rendszerbe. Ebben az  esetben 
a  (3)  bekezdésben meghatározott támogatott árat és időtartamot kell alkalmazni. A  KÁT termelőnek nem kell 
átlépnie az  e  rendelet szerinti prémium típusú támogatási rendszerbe, ha a  kötelező átvételi rendszerben 
értékesíthető villamos energia a  VET 5.  §-ának megfelelően az  átviteli rendszerirányító által a  rendszerszintű 
szolgáltatások biztosításához igényelt villamosenergia-termelés során az  átviteli rendszerirányító részére kerül 
értékesítésre vagy az  elosztói rugalmassági szolgáltatás keretében az  elosztó hálózati engedélyes részére kerül 
értékesítésre.”

15. §  A Metár-rendelet 11. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Ha a  kötelező átvételi rendszerben értékesíthető villamos energia a  VET 5.  §-ának megfelelően az  átviteli 
rendszerirányító által a  rendszerszintű szolgáltatások biztosításához igényelt villamosenergia-termelés során 
az  átviteli rendszerirányító részére kerül értékesítésre vagy az  elosztói rugalmassági szolgáltatás keretében 
az  elosztó hálózati engedélyes részére kerül értékesítésre, akkor a  villamosenergia-termeléssel összefüggő 
költségeket a  kötelező átvételű villamos energia átvételi rendszerén kívül, az  átviteli rendszerirányítónak 
a  villamosenergia-rendszer szabályozásával vagy az  elosztó hálózati engedélyesnek az  elosztói rugalmassági 
szolgáltatással összefüggő költségei között kell elszámolni a  villamosenergia-ellátási szabályzatokban 
meghatározottak szerint.”

4. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdés szerinti kivétellel – 2021. január 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 1. § (1) bekezdése 2021. július 1-jén lép hatályba
 (3) Az 1. § (2) bekezdése 2024. január 1-jén lép hatályba.

17. §  Ezen rendelet 1. alcíme a  villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a  2012/27/EU irányelv 
módosításáról szóló, 2019. június 5-i 2019/944/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést 
szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 721/2020. (XII. 31.) Korm. rendelethez

 1. A Vet. vhr. 2. számú melléklet 2.4. pont f ) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendszerhasználói igénybejelentésnek csatlakozási pontonként legalább a következőket kell tartalmaznia:) 
„f ) a  közcélú hálózatra kapcsolni kívánt erőmű és villamosenergia-tároló működésére jellemző, villamosenergia-
ellátási szabályzatokban meghatározott adatokat,”

 2.  A Vet. vhr. 2. számú melléklet 6. pontja a következő 6.4. alponttal egészül ki:
„6.4. A  hálózati engedélyes az  erőművi csatlakozás gazdasági hatékonyságát biztosító műszaki megoldás esetén 
jogosult a csatlakozási szerződésben a csatlakozási kapacitás korlátozhatóságát előírni 10 év átlagában a csatlakozó 
erőmű termelési volumenének 5%-áig terjedő mértékben, azzal, hogy az üzemi szabályzat és az elosztói szabályzat 
a  csatlakozási igénybejelentés egyedi műszaki és gazdasági feltételeire tekintettel ennél magasabb, legfeljebb 
100%-os mértékű korlátozhatóságot is megállapíthat.”

 3.  A Vet. vhr. 2. számú melléklet 7. pontja a következő 7.5. alponttal egészül ki:
„7.5. A  hálózati engedélyes folyamatos szállításra vonatkozó kötelezettsége nem zárja ki a  Vet. szerinti elosztói 
rugalmassági szolgáltatásra és a 2019/943 EU rendelet 13. cikk 3. bekezdésében meghatározott teher-újraelosztásra 
vonatkozó szabályainak alkalmazását.”

 4.  A Vet. vhr. 2. számú melléklet 8.1. pont g) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hálózathasználati szerződésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:)
„g) csatlakozási pontonként a  betáplálásra vagy felhasználásra rendelkezésre álló teljesítményt, továbbá 
felhasználás esetén a  lekötött teljesítményt, a  szolgáltatott villamos energia műszaki jellemzőit, a  nyújtott 
szolgáltatás minőségi jellemzőit, valamint a  teher-újraelosztás elosztó általi alkalmazásának feltételeit és 
a rendszerhasználó által nyújtott elosztói rugalmassági szolgáltatások feltételeit;”

A Kormány 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelete
egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés g) és h) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 3. alcím tekintetében a  vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában foglalt 
felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5., 20., 21. és 22. alpontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 3., 5., 13. és 15. alpontjában, 
a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 15. §-ában, valamint a nemzetközi közúti fuvarozást 
végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvény 4.  § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a  vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében a  légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73.  § (1)  bekezdés j), o) és u)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés v) pontjában,
a 9. alcím és 18. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 8.  alpontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 5.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 11. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 30.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
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a 12. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 7.  alpontjában, 
a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés a) pontjában, a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 
88.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, valamint a  közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/A.  § 
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 13. alcím tekintetében a  Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt 
Szabályzat kötelező hatályának korábbi elismerése alapján,
a 14. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 24.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 15. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 19.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 16. alcím tekintetében a  vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló 2015. évi CII. törvény 24.  § 
(1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 17. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (3) bekezdés k) pontjában és 73/B. § b) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 19. alcím tekintetében a  vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88.  § (1)  bekezdés 6.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 20. alcím tekintetében víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88.  § (1)  bekezdés r)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 21. alcím tekintetében a  vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88.  § (1)  bekezdés 22.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló  
141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 
[a  továbbiakban: 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet] 15.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„A légiközlekedési hatóság engedélye, valamint a  polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki 
követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a  216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében 
történő rögzítéséről szóló, 2011. november 3-i 1178/2011/EU bizottsági rendeletben meghatározott bejelentett 
képzési szervezetek esetében a képzési tevékenység bejelentése, a következő személyek képzéséhez szükséges:”

2. §  A 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 26/A. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Nemzeti Repülésbiztonsági Program alapján kidolgozott, a légiközlekedési hatóság által elfogadott Repülésbiztonság-
irányítási Rendszert kell működtetnie valamennyi)
„a) légiközlekedési szakszemélyzet – kivéve az  (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet I.  melléklet 
1.  pont c), e), f ), h), i)  alpontjaiban és 2.  pontjában meghatározott légijárművek vezetői – képzésére engedéllyel 
rendelkező képzési szervezetnek, amely szolgáltatásának ellátása közben repülésbiztonsági kockázat merülhet fel,”

3. §  A 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 29. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(E rendelet)
„e) a  polgári légiközlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a  216/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló, 2011. november 3-i 1178/2011/EU 
bizottsági rendeletnek”
(a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

2. A víziközlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás 
alá eső területeken kiadható üzemeltetési engedélyről szóló  
30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása

4. §  Hatályát veszti a víziközlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás 
alá eső területeken kiadható üzemeltetési engedélyről szóló 30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdése.
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5. §  A 30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. A vasúti társaságok kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról szóló  
271/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

6. §  A vasúti társaságok kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról szóló 271/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 
8.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „biztosítási szerződés különös szerződési feltételeket” szövegrész helyébe 
a „biztosítási szerződés általános és különös szerződési feltételeket” szöveg lép.

4. A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre 
vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának 
rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló  
410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

7. §  A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések 
megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az  ellenőrzésben történő 
közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29. ) Korm. rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10.  § A  2–4.  §, valamint a  6–8/A.  § alapján kiszabott közigazgatási bírság összegét a  bírságot kiszabó döntés 
véglegessé válásától számított 30 napon belül az  Országos Rendőr-főkapitányság ORFK Központosított 
bírságbevételek megnevezésű, 10032000-01040061-00000000 számú, Magyar Államkincstárnál vezetett 
központosított beszedési számlára kell befizetni.”

5. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes 
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő 
hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

8. §  A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a  közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések 
megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a  bírságolással összefüggő hatósági feladatokról 
szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet] 16.  § (8)  bekezdése 
a következő h) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„h) az  561/2006/EK rendeletnek a  maximális napi és heti vezetési időre, a  minimum szünetekre, valamint a  napi 
és heti pihenőidőre vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében és a  165/2014/EU rendeletnek a  menetíró 
készülékkel történő helymeghatározás tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. július 15-i (EU) 2020/1054 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek”
(a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

9. § (1) A 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (2) A 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 (3) A 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
 (4) A 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 8. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
 (5) A 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

6. A vasúti társaságok nem vasúti balesetből eredő károk fedezésére szolgáló kötelező kárfedezeti 
képességének biztosításáról szóló 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet módosítása

10. §  A vasúti társaságok nem vasúti balesetből eredő károk fedezésére szolgáló kötelező kárfedezeti képességének 
biztosításáról szóló 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet 8.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a „biztosítási szerződés különös 
szerződési feltételeket” szövegrész helyébe a  „biztosítási szerződés általános és különös szerződési feltételeket” 
szöveg lép.
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7. A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének 
és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

11. §  A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a  leszállóhely létesítésének és 
megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 159/2010. (V. 6.) 
Korm. rendelet] 20.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a „megkezdéstől számított öt éven belül” szövegrész helyébe 
a „megkezdéstől számított nyolc éven belül” szöveg lép.

12. §  A 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet a következő 43/D. §-sal egészül ki:
„43/D.  § E  rendeletnek az  egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 722/2020. (XII. 31.) 
Korm.  rendelettel (a  továbbiakban: Mód. Kr.) módosított rendelkezéseit a  folyamatban lévő ügyekre, valamint 
a Mód. Kr. hatálybalépése előtt megkezdett építési tevékenységre is alkalmazni kell.” 

8. A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, 
feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosítása

13. §  A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és 
működésének rendjéről szóló 169/2010. (V.11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet] 
6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  légiközlekedés védelmében közreműködő szervezeteknek a  Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi 
Programban foglaltak alapján kidolgozott jóváhagyott védelmi programmal, az  ahhoz kapcsolódó belső 
védelmi minőségbiztosítási programmal és védelmi képzési tervvel kell rendelkezniük, amelynek hiánya esetén 
légiközlekedési tevékenység ellátásához szükséges engedély nem adható ki. A  védelmi program az  uniós 
légiközlekedés védelmi jogszabályokban, valamint a  nemzeti légiközlekedés védelmi programokban foglalt 
előírások adott szervezetnél történő végrehajtásának részletes eljárási rendjét tartalmazza. A  védelmi programot 
a  polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a  2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2008. március 11-i 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: 300/2008/EK 
rendelet) mellékletében meghatározott közös alapkövetelményi pontok alapján az  ott feltüntetett sorrendben 
kell felépíteni a  légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetekre vonatkozó végrehajtási feladatokkal 
részletezve.”

14. §  A 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  együttműködő hatóságok, a  légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetek továbbá a  repülőtéri 
állandó belépő kártyával vagy repülőszemélyzeti azonosító kártyával rendelkező személyek haladéktalanul 
értesítik a  szervezet védelmi tisztjét, ha észlelik, hogy a  védelmi tervben, az  ahhoz kapcsolódó belső védelmi 
minőségbiztosítási programban, a  védelmi képzési tervben vagy a  repülőtér rendben foglalt előírásokat 
megsértették, vagy azokat nem az  előírás szerint hajtották végre. A  védelmi tiszt az  előírások megsértésének 
súlyosságától függően értesíti a légiközlekedési hatóságot (a továbbiakban: légiközlekedés védelmi esemény).”

15. § (1) A 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A repülőtér üzemben tartója alaptevékenységével összefüggésben)
„a) kialakítja a 300/2008/EK rendelet I. melléklet 1.1.2. pontjában meghatározott területeket, amelyeknek a leírását 
a védelmi terv vagy a repülőtér rend tartalmazza,”

 (2) A 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A repülőtér üzemben tartója alaptevékenységével összefüggésben)
„j) kiállítja a repülőtér légi oldalára vonatkozó belépési engedélyeket a személyek ellenőrzését végző hatóságokkal 
együttműködve, azok engedélye esetén,”

 (3) A 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A repülőtér üzemben tartója alaptevékenységével összefüggésben)
„m) ellenőrzi a repülőtér légi oldalán tartózkodó személyek tartózkodási jogosultságát”

 (4) A 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 17. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  (1)  bekezdés e)  pontjában megjelölt utasok és utasoktól eltérő személyek részére a  védelmi ellenőrzést 
végző szervezetnek biztosítani kell, hogy az érintett személyek panasszal élhessenek az átvizsgálás végrehajtásával 
kapcsolatban.”
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16. §  A 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A repülőtéri személyazonosító kártya iránti kérelem tartalmazza, hogy a kérelmező a repülőtér meghatározott 
zónáiban milyen tevékenységet végez. A  repülőtéri személyazonosító kártya kiadásának feltétele a  sikeres 
védelmi háttérellenőrzés megléte, valamint a  tevékenység ellátásához szükséges légiközlekedés védelmi képzés 
igazolása. A kártya kiállítását megelőzően a repülőtér üzemben tartója az általános rendőrségi feladatok ellátására 
létrehozott szerv, az AH, a TEK és – nemzetközi repülőtér esetében – a vámhatóság hozzájárulását kéri, az engedély 
megtagadása esetén a kártya nem állítható ki. A személyazonosító kártya időbeli hatálya két év.”

17. §  A 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 29. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a  leszállóhely létesítésének és 
megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet alapján az I–VI. osztályú repülőterek esetében a légi oldalon 
elkülönített területeket lehet kijelölni, amelyet a védelmi tervben kell szabályozni. Az elkülönített területeknél a jól 
beazonosítható határokat a védelmi terv térképmellékletében fel kell tüntetni, valamint az elkülönített területekre 
való belépés szabályait és az alternatív intézkedéseket az üzemeltetőnek részleteznie kell.”

18. §  A 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 34. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  C (2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat 6.2.1.  pontja alapján meghatározott mentességeket 
a  légiközlekedési hatóság adja ki. A  2015/1998/EU bizottsági végrehajtási rendelet 6.8.2.2. és 6.8.5.  pontjában 
említett uniós légiközlekedés védelmi ellenőrzéseket a  légiközlekedési hatóság vagy az  uniós adatbázisban 
jóváhagyott uniós védelmi ellenőr hajtja végre. Az  ACC3, az  RA3 és KC3 kijelölés eljárása során a  légiközlekedési 
hatóság az uniós védelmi ellenőr jelentését figyelembe veszi.”

19. §  A 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„35.  § A  kérelemhez csatolni kell a  meghatalmazott ügynök védelmi tisztjének kinevezését, valamint a  védelmi 
programot. A védelmi programban foglaltak teljesülését a légiközlekedési hatóság ellenőrzi.”

20. §  A 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 23. alcíme a következő 37/A. §-sal egészül ki:
„37/A. § A légifuvarozói posta és légifuvarozói anyag légiközlekedés-védelmi ellenőrzéséért a légitársaság felelős.”

21. §  A 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  repülőtéri készletek ismert beszállítóinak elfogadását és az  (EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási 
rendelet mellékletének 9.1.3.  pontja szerinti ellenőrzését a  repülőtér üzemben tartója végzi, valamint valamely 
másik az  Európai Unió területén fekvő repülőtér által jóváhagyott repülőtéri készlet ismert beszállítója 
helyszíni ellenőrzésének jelentését a  repülőtér üzemeltető figyelembe veheti. Ebben az  esetben a  repülőtér 
védelmi programjának tartalmaznia kell az  ismert beszállító kinevezésének eljárását, légiközlekedés védelmi 
minőségbiztosítási ellenőrzését és tevékenységének felügyeletét, valamint a  repülőtéri készlet légiközlekedés 
védelmi ellenőrzésére utaló jelzések leírását.”

22. §  A 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet
a) 3. § (1) bekezdésében az „a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 

jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 25.  § (1)  bekezdése alapján” szövegrész helyébe az „a kormányzati 
igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján” szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében a „köztisztviselő” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselő” szöveg,
c) 3. § (4) bekezdésében a „köztisztviselő” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselő” szöveg,
d) 6. § (4) bekezdésében a „polgári légiközlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. március 11-i 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletből” 
szövegrész helyébe a „300/2008 EK rendeletből” szöveg,

e) 13.  § o)  pontjában a „polgári légiközlekedés védelmének közös szabályairól és a  2320/2002/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. március 11-i 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
(a továbbiakban: 300/2008/EK rendelet)” szövegrész helyébe a „300/2008 EK rendeletből” szöveg,

f ) 13.  § s)  pontjában a  „2010/774/EU bizottsági határozat” szövegrész helyébe a  „2015/8005/EU bizottsági 
végrehajtási határozat” szöveg,

g) 13. § w) pontjában az „a meghatalmazott ügynökkel” szövegrész helyébe az „az ismert szállítóval” szöveg,
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h) 23. § (1) bekezdés b) pontjában a „továbbá érvényes repülési paranccsal és repülési tervvel az  igénybe vett 
légijárműhöz, vagy annak fedélzetére” szövegrész helyébe a  „továbbá annak igazolásával, hogy az  adott 
napon és járaton való tartózkodása indokolt” szöveg,

i) 24. § (2) bekezdésében a „2010/774/EU bizottsági határozat 1.3.4. pontja” szövegrész helyébe a „2015/8005/EU 
bizottsági végrehajtási határozat 1.3.2.2. pontja” szöveg,

j) 24.  § (3)  bekezdésében a  „Légiközlekedés Védelmi és Kényszerhelyzeti Tervben” szövegrész helyébe 
a „Repülőtéri Kényszerhelyzeti Tervben” szöveg,

k) 25.  § (4)  bekezdésében az  „a végrehajtási határozat 1.3.3. és 1.3.4.  pontjában” szövegrész helyébe  
az „a végrehajtási határozat 1.3.2. pontjában” szöveg,

l) 29. § (2) bekezdésében a „szigorított biztonsági területet” szövegrész helyébe a „szigorított védelmi területet” 
szöveg,

m) 30. § (3) bekezdésében az „évente” szövegrész helyébe az „ötévente” szöveg
lép.

23. §  Hatályát veszti a 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet
a) 9. § (5) bekezdésében a „A légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetek védelmi képzési tervüket 

a működésük megkezdése előtt 30 nappal, ezt követően naptári évenként a tárgyévet megelőző november 
30-ig elkészítik és a légiközlekedési hatóság részére jóváhagyásra megküldik.” szövegrész,

b) a 23. § (4) bekezdése.

9. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának 
általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítása

24. §  A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól 
szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 6/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  képző szerv honlapot működtet, melyen negyedéves frissítéssel közzéteszi a  2.  § (1)  bekezdés 7–9.  pontja 
szerinti mutatószámokat. E mutatószámokat a képzési tevékenységét népszerűsítő felhívásokban is megjeleníti.”

10. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal 
díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá 
az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

25. § (1) A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a  saját számlás áruszállítási, valamint az  autóbusszal díj ellenében 
végzett személyszállítási és a  saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az  ezekkel összefüggő 
jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 261/2011. (XII. 7.) 
Korm. rendelet] 4/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4/A. § (1) A Magyarország területét érintő,
a) díj ellenében nemzetközi közúti árutovábbítást végző 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb 
össztömegű tehergépjármű,
b) a saját számlás nemzetközi közúti áruszállítást végző 7,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb 
össztömegű tehergépjármű, továbbá
c) a Magyarország területén végzett kabotázs fuvarozást végző tehergépjármű
az adott fuvarfeladatra (az üresfutást is beleértve) érvényes, a (3) bekezdés szerinti elektronikus fuvarregisztrációval 
(a továbbiakban: fuvarregisztráció) vehet részt a közúti forgalomban.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott tehergépjármű üzembentartója vagy a  szállító a  Magyarország területén 
végzett szállítási feladat megkezdése, vagy a Magyarország területére történő belépés előtt a közlekedési hatóság 
által üzemeltetett nyilvánosan elérhető informatikai rendszerben (a  továbbiakban: BIREG rendszer) a  vállalkozás 
adatait – cégnév, székhely, tevékenységi vagy közösségi engedély adatai, és az  adott vállalkozás szállítási 
tevékenységének a  BIREG rendszerben történő rögzítésére jogosult felhasználók adatait és jogosultságait rögzíti 
(üzembentartói regisztráció).
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott tehergépjármű vezetője, vagy üzemben tartója,
a) Magyarország területére történő belépés és kilépés előtt, továbbá
b) magyarországi lerakodás vagy felrakodás esetén, a  magyarországi lerakodáskor továbbá a  magyarországi 
felrakodáskor a felrakodás befejezéséig
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az adott szállítás adatait – felrakó és lerakó ország azonosító adatait – és az  ehhez szükséges dokumentumokat 
a közlekedési hatóság által üzemeltetett BIREG rendszerben rögzíti, valamint feltölti.
(4) A  CEMT engedélyt vagy a  4.  § (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott engedélyt és a  fuvarregisztráció 
elvégzéséről szóló, a  BIREG rendszer által korábban megküldött visszaigazolást a  díj ellenében nemzetközi közúti 
árutovábbítást végző gazdálkodó szervezet a  magyarországi felrakás helyén a  feladónak, magyarországi lerakás 
helyén a címzettnek is bemutatja.
(5) Magyarországi felrakás helyén a  feladó, magyarországi lerakás helyén a  címzett is vizsgálja a  (4)  bekezdésben 
foglalt engedély meglétét, időbeli hatályát és az  adott árutovábbítási feladatnak való megfelelését, továbbá 
a fuvarregisztráció érvényességét.
(6) Ha a  (4)  bekezdésben foglalt engedély hiányzik, nem érvényes, vagy nem felel meg az  adott árutovábbítási 
feladatnak, vagy a  fuvarregisztrációt a  tehergépjármű vezetője, vagy üzemben tartója nem végezte el, a  feladó, 
a  címzett azt a  közlekedési hatóságnak vagy a  vámhatóságnak, vagy a  rendőrségnek a  hiba észlelését követően 
azonnal bejelenti. A  bejelentést kézhez vevő hatóság jogosult a  felrakás és lerakás helyén megjelenni, továbbá 
intézkedni a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 20. §-a szerinti, valamint az ügyben indokoltnak tartott 
más eljárás megindítása iránt. Ha az  engedély hiánya, érvénytelensége, hiányossága vagy a  fuvarregisztráció 
elmulasztása, hiányossága az áru felrakásánál derül ki, a feladó jogosult az áru felrakását megtagadni.
(7) A  magyarországi felrakás helyén a  feladó, a  magyarországi lerakás helyén a  címzett a  CEMT engedély részét 
képező fuvarnaplóra vagy a 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott engedélyre rávezeti a felrakás és a lerakás 
helyét, idejét, valamint az  árutovábbítási feladatot végző tehergépjármű kilométeróra állását és ellátja a  fel- vagy 
lerakóhely bélyegzőjével. Ezt követően a feladó, vagy a címzett a fuvarnaplóról vagy az engedélyről fénymásolatot 
készít, és azt a magyarországi felrakás vagy lerakás helyén vagy a címzett telephelyén a fuvarlevélhez csatoltan egy 
évig megőrzi, valamint a hatóság kérésére bemutatja (engedélykezelés).”

 (2) A 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 4/A. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  magyarországi felrakás helyén a  feladó, a  magyarországi lerakás helyén a  címzett a  CEMT engedéllyel vagy 
a 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott engedéllyel végzett fuvarozás esetén a BIREG rendszerben ellenőrzi 
a szállító által előzetesen feltöltött CEMT vagy Bilaterális engedély meglétét, továbbá, rögzíti a felrakás és a lerakás 
helyét, idejét, az  árutovábbítási feladatot végző tehergépjármű kilométeróra állását, továbbá feltölti a  regisztrált 
fuvarfeladathoz tartozó fuvarlevelet (engedélykezelés).”

26. §  A 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 24. § (4) és (5) bekezdése helyébe a követező rendelkezések lépnek:
„(4) A  tehergépjármű vezetője a  jármű-tömegbizonylatot vagy az  írásbeli nyilatkozatot átveszi, azt a  szállítás 
időtartama alatt a tehergépjárművön tartja, és az ellenőrzést végző hatóság képviselőjének felszólítására bemutatja.
(5) A  jármű-tömegbizonylat vagy az  írásbeli nyilatkozat a  fuvarlevél vagy a  saját számlás menetlevél mellékletét 
képezi, azokat a  fuvarozás (szállítás) befejezését követően – a  kapcsolódó okmányokhoz csatoltan – meg kell 
őrizni. Fuvarlevél és saját számlás menetlevél hiányában a  jármű-tömegbizonylatot és az  írásbeli nyilatkozatot 
az üzembentartó egy évig megőrzi.”

27. §  A 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 24. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Túlsúly megállapítása esetén a  fizetendő bírság a  jármű-tömegbizonylat vagy a  nyilatkozat kiállítóját, ennek 
elmulasztása esetén a kiállításra kötelezettet terheli.”

11. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és 
visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

28. §  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet] a  következő 28/A.  §-sal 
egészül ki:
„28/A.  § A „BE”, „C”, „CE”, „C1”, „C1E”, „D”, „DE”, „D1” vagy „D1E” kategóriájú jármű vezetésére jogosító engedélyen 
nem kell feltüntetni az  automata sebességváltóra vonatkozó korlátozást, ha a  kérelmező már rendelkezik kézi 
sebességváltóval rendelkező jármű vezetésére jogosító engedéllyel az  alábbi kategóriák legalább egyikében: 
„B”, „BE”, „C”, „CE”, „C1”, „C1E”, „D”, „DE”, „D1” vagy „D1E”, továbbá a  jártassági és magatartásvizsga során végrehajtotta 
az előírt tevékenységeket.”
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29. §  A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 121. §-a a következő h) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következő európai uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„h) a  vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 
2020. május 4-i (EU) 2020/612 bizottsági irányelv 1. cikke.”

12. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

30. §  A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. 
(XII. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet] 4.  § (2a)  bekezdése a  következő f ) és 
g) ponttal egészül ki:
(Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként a közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár jár el:)
„f ) a vizsgálóállomások auditálását végző szervezet ellenőrzése,
g) a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében 
végzett személyszállítási és a  saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az  ezekkel összefüggő 
jogszabályok módosításáról szóló kormányrendelet szerinti elektronikus fuvarregisztrációs rendszer működtetése”
(során.)

31. §  A 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése a következő 77. ponttal egészül ki:
(A légiközlekedési hatóság hatósági feladatai a következők:)
„77. Ellátja az  (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet 70. és 71.  cikkében a  tagállamok számára 
meghatározott feladatokat.”

32. §  A 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése a következő t) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„t) a  légijárművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak 
a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló, 2012. október 5-i 
965/2012/EU bizottsági rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

33. §  A 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 8.  § (2)  bekezdés 5.  pontjában a  „hajózási képesítések okmányainak 
kiállításával és” szövegrész helyébe a „hajózási képesítések és képesítő okmányok” szövegrész lép.

34. §  Hatályát veszti a 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés b) pontja.

13. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt 
Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló  
177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

35. §  A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat 
kihirdetéséről, valamint a  belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 
3.  melléklet 4.  pontjában a  „8.2. fejezet szerinti vizsgáztatással” szövegrész helyébe a  „8.2. fejezet szerinti 
vizsgáztatással és képesítő bizonyítványokkal” szöveg lép.

14. A vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól szóló  
181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

36. §  A vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól szóló 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet] 1/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1/A. § (1) Az auditálási tevékenységet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
végzi.
(2) Az auditálási tevékenységet a közlekedési hatóság ellenőrzi.
(3) Az  1.  §-ban meghatározott engedélyezési és auditálási eljárást nem kell lefolytatni a  Magyar Honvédség 
és a  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a  rendvédelmi szervek által 
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üzemeltetett olyan vizsgálóállomásnál, amelynél kizárólag a  szervezetük üzemeltetésében levő járművek műszaki 
vizsgálatát végzik, ha a  vizsgálóállomás teljesíti az  engedélyezéshez és az  auditáláshoz szükséges, e  rendeletben 
meghatározott feltételeket.”

37. §  A 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § (1) Az országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgálóállomás elismerése iránti kérelemről a közlekedésért 
felelős miniszter dönt.
(2) A kérelem legalább a következőket tartalmazza:
a) a kérelmező szervezet megnevezését székhelyének címét, elektronikus levelezési címét, telefonos elérhetőségét, 
adószámát, valamint képviselőjének nevét,
b) az országosan működtetett és a  közlekedési hatóság érvényes engedélyével rendelkező műszaki vizsgáló 
állomásokat, azok címét,
c) a kérelem benyújtását megelőző egy naptári év tekintetében a b) pont szerinti vizsgálóállomások tevékenysége 
szüneteltetésének napjait.
(3) Ha az  országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgálóállomást működtető szervezet minden megyében és 
a fővárosban (a továbbiakban: közigazgatási terület) legalább egy, a közlekedési hatóság engedélyével rendelkező 
műszaki vizsgálóállomást működtet, – úgy, hogy egy időben legfeljebb két közigazgatási területen nem teljesíti 
a feltételt – a szervezetet országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgálóállomásként kell elismerni.
(4) Az elismerés a döntés véglegessé válásától számított egy évig érvényes, amely évenként meghosszabbítható, ha 
az elismerésre vonatkozó feltételek nem változtak.
(5) Az  elismert országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgálóállomás minden, az  elismerés szempontjából 
jelentős adatváltozást nyolc napon belül bejelent a közlekedésért felelős miniszternek.
(6) A  közlekedési hatóság a  lefolytatott ellenőrzése alapján, az  országos lefedettséget biztosító műszaki 
vizsgálóállomáson elkövetett jogsértés esetén az  ellenőrzés eredményéről tájékoztatja a  közlekedésért felelős 
minisztert.
(7) A közlekedésért felelős miniszter az elismerést visszavonja, ha
a) az elismerés feltételei már nem állnak fenn,
b) azt az országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgálóállomás kéri,
c) az (5)  bekezdésben előírt bejelentési kötelezettségének az  országos lefedettséget biztosító műszaki 
vizsgálóállomás nem tesz eleget,
d) a közlekedési hatóság ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy az  országos lefedettséget biztosító műszaki 
vizsgálóállomások részét képező műszaki vizsgálóállomások bármelyike a  jogszabályokban meghatározott 
kötelezettségeit az első megszegéstől számított 2 éven belül további 4 esetben megszegte, vagy a vizsgálatok során 
a mérőműszereket jogellenesen befolyásolta, vagy szándékosan valótlan adatot rögzített.”

38. §  A 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 5. § d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A kérelem tartalmazza:)
„d) annak igazolását, hogy a kérelmező szervezet rendelkezik auditált vagy akkreditált státusszal,
e) a  kérelmező szervezet által írásban meghatározott műszaki vizsgálattal kapcsolatos ügyviteli és vizsgálati 
technológiai eljárást, amely tartalmazza az ügyfélpanasz kezelését, továbbá a jótállási igény rendezésének leírását is.”

39. §  A 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A közlekedési hatóság az engedélyt akkor adja ki, ha a telephely megfelel a gépjárműfenntartó tevékenység 
személyi és dologi feltételeiről, továbbá a  közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendeletekben foglalt 
–  a  kérelmező szervezet által a  3.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti feladat elvégzéséhez szükséges – személyi és 
tárgyi feltételeknek.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott megfelelőséget – a  vizsgálóállomások auditálásáról és akkreditált 
státuszának elfogadásáról szóló rendeletben foglaltak szerint –
a) az auditált státusz vagy
b) az akkreditált státusz
tanúsítja.”
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40. §  A 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 8. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az engedély – az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti határozatban foglaltakon túl – tartalmazza:)
„c) az auditálás és az akkreditálás alapján megállapított járművizsgálati időszükségleteket és további feltételeket.”

41. §  A 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet. 10. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A  vizsgálóállomás – az  audit érvényességének lejárata előtt legalább 60 nappal – kérelmezheti az  auditáló 
szervtől az auditált státusz felülvizsgálatát.
(5) Ha a  kérelemre indult auditálás során az  auditáló szerv azt állapítja meg, hogy a  vizsgálóállomás nem felel 
meg az  auditálási feltételeknek, úgy – a  tevékenység szünetelése mellett – a  vizsgálóállomás jogosult egyszeri 
alkalommal, 30 napon belül – a hiányosságok megszüntetése után – újbóli auditálást kérelmezni.”

42. §  A 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11.  § A  közlekedési hatóság rendszeresen ellenőrzi, és az  auditáló szerv kérelemre auditálja a  vizsgálóállomás 
tevékenységét.”

43. §  A 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § Ha a vizsgálóállomás
a) akadályozza a hatósági ellenőrzést,
b) az  információs rendszerekben rögzítendő, vállalkozásokra vonatkozó adatokban bekövetkezett változást nem 
jelenti be, vagy a bejelentést késedelmesen teljesíti,
c) az  engedélyben szereplőtől eltérő kategóriájú járművet tanúsít, vagy az  engedélyben szereplőtől eltérő 
eljárástípussal működteti a vizsgálóállomást,
d) műszerei mérésügyi szempontból nem megfelelőek,
e) a pénzügyi helyzete nem megfelelő, vagy
f ) az  auditált vagy akkreditált státusz megszűnése, visszavonása esetén a  tevékenységét nem szünetelteti, vagy 
annak bejelentését elmulasztja,
a közlekedési hatóság a  vizsgálóállomás működését 30 napra, a  d)  pont esetében a  hiányosság megszüntetéséig 
felfüggeszti.”

44. §  A 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az  auditált vagy akkreditált státusz megszűnése vagy visszavonása miatt került sor a  tevékenység 
felfüggesztésre, úgy tevékenység csak sikeres auditálást vagy akkreditálást követően folytatható.”

45. §  A 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 16. §-a a következő (5)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Azon engedéllyel rendelkező vizsgálóállomások, amelyek auditált státusszal kívánnak működni, 
2020.  december  31-ig az  auditált státusz megszerzésére irányuló kérelmet terjeszthetnek elő a  vizsgálóállomások 
auditálásáról és akkreditált státuszának elfogadásáról szóló rendelet szerint az  auditáló szervnél. Azon vizsgáló 
állomások, amelyek jelen jogszabály hatálybalépése előtt érvényes auditált vagy akkreditált státusszal 
rendelkeznek, státuszuk az  ezt igazoló dokumentumban feltüntetett határidő lejártáig hatályban maradnak, 
kérelmükhöz ezen dokumentum másolatát csatolni kell.
(6) A  határidőig beérkezett kérelmekről az  auditáló szerv 30 napon belül értesíti az  engedélyező hatóságot. 
A kérelmet határidőben előterjesztő vizsgálóállomások auditált státuszát a feltételek vizsgálata nélkül elfogadottnak 
kell tekinteni a  feltételeket vizsgáló, valós auditált státusz megszerzéséig, legfeljebb 2022. december 31-ig. 
A vizsgálóállomásnak a valós auditált státusz megszerzését a hatóságnál igazolnia kell.
(7) Azon engedéllyel rendelkező vizsgálóállomások, melyek akkreditált státusszal kívánnak működni, ezt 
2020.  december 31-ig bejelentik az  engedélyező hatóságnak. A  határidőben megtett bejelentés alapján 
az  akkreditált státuszt 2022. december 31-ig az  akkreditáció alapjául szolgáló feltételek vizsgálata nélkül is 
megadottnak kell tekinteni. A  vizsgálóállomásnak a  feltételeket vizsgáló, valós akkreditált státusz megszerzését 
a hatóságnál igazolnia kell.
(8) A  közlekedési hatóság az  engedélyt visszavonja azon vizsgálóállomás esetében, amely az  (5) vagy 
(6) bekezdésben meghatározott feltételeknek a megadott határidőig nem tesz eleget.
(9) Az új vizsgálóállomás tevékenységének megkezdéséhez szükséges engedélyezési eljárás során 2020. december 
31-ig az  auditált státuszt a  feltételek vizsgálata nélkül elfogadottnak kell tekinteni, és a  vizsgálóállomásnak  
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az  (5) vagy (7)  bekezdésben meghatározottak szerint kell eljárni attól függően, hogy auditált vagy akkreditált 
státusszal kíván működni.
(10) Az  új vizsgálóállomás tevékenységének megkezdéséhez 2021. január 1-től kezdődően az  auditált vagy 
akkreditált státuszt igazolni kell.”

46. §  A 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § Ez a rendelet
a) a  gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a  2009/40/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/45/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv,
b) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 27-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
rendelkezéseinek való megfelelést szolgálja.”

47. §  A 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

48. §  Hatályát veszti a 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
a) 6. §-a,
b) 10. § (2) és (3) bekezdése,
c) 16. § (4) bekezdése.

15. A közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő 
eljárási szabályokról szóló 511/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

49. §  A közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról 
szóló 511/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 511/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] 2.  §-a következő 
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A járműhonosítási eljárás alkalmazásának további feltétele, hogy
a) a jármű – a  külföldi hatóság által kiállított forgalmi engedély alapján – az  ER. 2.  § (9)  bekezdésében, 
a  mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, 2013. február 5-i 167/2013/EU 
parlamenti és tanácsi rendeletben, vagy a  két- vagy háromkerekű járművek, vagy a  négykerekű motorkerékpárok 
jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, 2013. január 15-i 168/2013/EU parlamenti és tanácsi rendeletben 
meghatározott járműkategóriák – ideértve a G betűjelzéssel kiegészített alkategóriákat is – egyikébe tartozik,
b) a jármű megfelel – az  Európai Unió területén történő első forgalomba helyezés időpontjában hatályos – adott 
járműkategóriára vonatkozó forgalomba helyezési követelmények és
c) az 1999. december 31. után nyilvántartásba vett M1 és N1 járműkategóriába tartozó járművek esetében a jármű 
rendelkezik megfelelőségi nyilatkozattal (COC okmánnyal) vagy a  járműgyártó által a  járművön elhelyezett 
adattáblával, amely igazolja a  járműgyártó teljes járműre vonatkozó EK típus jóváhagyási eljárásának való 
megfelelőséget.”

50. §  Az 511/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A járműhonosítási eljárás során vizsgálni kell, a jármű azonosító adatait, valamint az (1) bekezdés a) pontjában 
említett okmányait, továbbá meg kell állapítani és elektronikusan rögzíteni a  jármű nyilvántartásba vételéhez 
szükséges – az ER. 1. számú melléklet II. részében foglalt „Műszaki adatlap”-on meghatározott – adatokat. A „Műszaki 
adatlap”-on fel kell tüntetni a  (2)  bekezdésben említett, a  járműhonosítási eljárás alapjául szolgáló okmányok 
azonosítóit, valamint – gépjárművek esetén – a „Műszaki adatlapon” fel kell tüntetni a  kilométer számláló műszer 
által jelzett értéket és a  rögzítés időpontját (dátumát) is. Amennyiben a  jármű által futott kilométerek száma 
meghaladja a  160 000 km-t, a  gyártási évétől számított életkora meghaladja a  6 évet vagy szemmel láthatóan 
füstöl, a  közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló rendeletben meghatározott 
emissziómérés alapján ellenőrizni kell, hogy a jármű megfelel-e a gyári előírásoknak.
(3) Ha megállapításra kerül, hogy a  jármű nem üzemképes, vagy az  ER. 5. számú mellékletében meghatározott 
veszélyes hiba található rajta, valamint az  emissziómérés során a  járműgyártó által meghatározott határértékeket 
túllépi, vagy az Euro VI és Euro 6 (15-ös, 16-os környezetvédelmi osztályú, vagy magasabb benzin vagy dízel üzemű) 
vagy jobb besorolású motorral felszerelt gépkocsi esetén az OBD kiolvasás eredménye a jármű környezetterhelésére 
nézve a  gyártó ajánlása alapján nem megfelelő, és a  környezetet szennyezi, a  közlekedési hatóság a  „Műszaki 
adatlap” időbeli hatályaként a „Műszaki adatlap” kiadásának napját tünteti fel.”
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16. A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenységet végző személyek és 
szervezetek kötelező baleseti kárfedezeti képessége biztosításának részletes szabályairól szóló 
529/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

51. §  A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenységet végző személyek és szervezetek kötelező 
baleseti kárfedezeti képessége biztosításának részletes szabályairól szóló 529/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 8.  § 
(1) bekezdés a) pontjában a „biztosítási szerződés különös szerződési feltételeket” szövegrész helyébe a „biztosítási 
szerződés általános és különös szerződési feltételeket” szöveg lép.

17. A légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló  
532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

52. §  A légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 100.  § 
(4)  bekezdésében az  „a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos 
légialkalmasságának biztosításáról és az  ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek 
jóváhagyásáról szóló 2003. november 20-i 2042/2003/EK bizottsági rendelet” szövegrész helyébe az „a légi járművek 
és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és 
az  ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló, 2014. november 26-i 
1321/2014/EU bizottsági rendelet” szöveg lép.

18. A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont kijelöléséről és feladatainak meghatározásáról szóló 
284/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

53. §  A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont kijelöléséről és feladatainak meghatározásáról szóló 284/2018. 
(XII. 21.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  vizsgaközpont 2021. december 31. napjáig jogosult a  központosított informatikai és elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokról szóló kormányrendelet szerinti szolgáltatások igénybevételére.”

19. A vasúti vizsgaközpont kijelöléséről szóló 246/2019. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

54. §  Hatályát veszti a vasúti vizsgaközpont kijelöléséről szóló 246/2019. (X. 24.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés b) pontja.

20. A hajózási vizsgaközpont kijelöléséről szóló 247/2019. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

55. §  A hajózási vizsgaközpont kijelöléséről szóló 247/2019. (X. 24.) Korm. rendelet 4.  § (2)  bekezdésében 
a „2020. december 31. napjáig” szövegrész helyébe a „2021. december 31. napjáig” szöveg lép.

21. A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 413/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

56. §  A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 413/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 413/2020. 
(VIII. 30.) Korm. rendelet] 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  vasúti közlekedési tárgyú közbeszerzési eljárásokban az  ajánlattevők részére kiadott műszaki leírásoknak 
meg kell felelniük a 3. mellékletben meghatározott alapvető követelményeknek.”

57. §  A 413/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet – a Vtv.-vel együtt –)
„c) a vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/797 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk (2) bekezdésének”
(való megfelelést szolgálja.)
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22. Záró rendelkezések

58. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 9. § (1), (4) és (5) bekezdése, valamint a 2., 5. és 6. melléklet 2021. február 1-jén lép hatálya.
 (3) A 9. § (2) és (3) bekezdése, valamint a 3. és 4. melléklet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.
 (4) A 25. § (2) bekezdése 2021. július 1-jén lép hatályba.

59. § (1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv rendelkezéseinek való megfelelést szolgálja.

 (2) A 36. § tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

60. § (1) Ez a rendelet a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 
2020. május 4-i (EU) 2020/612 bizottsági irányelv 1. cikkének való megfelelést szolgálja.

 (2) Ez a rendelet a vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/797 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

61. § (1) E  rendelet az  561/2006/EK rendeletnek a  maximális napi és heti vezetési időre, a  minimum szünetekre, valamint 
a  napi és heti pihenőidőre vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében és a  165/2014/EU rendeletnek 
a  menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. július 15-i  
(EU) 2020/1054 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

 (2) E  rendelet a  közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések 
meghatározásáról szóló, 2015. november 5-i (EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához 
szükséges rendelkezéseket állapít meg.

 (3) E  rendelet a  légijárművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak 
a  216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló, 2012. október 5-i 
965/2012/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

 (4) E  rendelet a  polgári légiközlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak 
a  216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló, 2011. november 3-i 
1178/2011/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelethez

 1. A 30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet Melléklet 1. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az üzemeltetési engedély kiadásához az egyes tevékenységektől függően – az eljárási díj befizetésének igazolásán 
túl – a  kérelem benyújtásához az alábbi okmányok és igazolások csatolása, illetve feltételek teljesítése szükséges:  
Közforgalmú személyszállítás esetében:)
„c) menetrendben, meghatározott útvonalon és időtartamban, legalább június 30-tól augusztus 31-ig, heti 5 napon át, 
napi 8 óra közforgalmú személyszállítási szolgáltatást valósít meg.”

 2. A 30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet Melléklet 1. pontja a következő d) alponttal egészül ki:
(Az üzemeltetési engedély kiadásához az egyes tevékenységektől függően – az eljárási díj befizetésének igazolásán 
túl – a  kérelem benyújtásához az alábbi okmányok és igazolások csatolása, illetve feltételek teljesítése szükséges:  
Közforgalmú személyszállítás esetében:)
„d) nyilatkozat arról, hogy nem képezi a személyszállítási szolgáltatás részét a hajóval végrehajtott, 
közlekedésbiztonsági vagy forgalmi okból nem indokolt – hirtelen, a megszokottnál gyorsabban végrehajtott 
fordulási, megállási, kitérési, irány- vagy sebességváltoztató – manőverek bemutatása.”
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2. melléklet a 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelethez
 

A 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Sor- 
szám Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások 

A súlyosság 
foka  

(RSJ = 
rendkívül 

súlyos 
jogsértés, 

NSJ = 
nagyon 
súlyos 

jogsértés,  
SJ = súlyos 
jogsértés) 

A bírság 
összege, 
forintban 

A 
bírságolással 

érintett 
cselekmény, 
mulasztás 

elkövetéséért 
felelőssé 
tehető] 

„6. 

Nemzetközi közúti áruszállítási engedély, CEMT 
engedély és a hozzá szükséges igazolás, 
autóbuszos járati engedély 
 
a) hiánya, érvénytelensége (sérült, olvashatatlan, 

lejárt, korábban már felhasznált, a gépjárműadó 
90%-a nem került megfizetésre) 
 

b)  szabálytalan használata, illetve eltérés az 
engedélyben foglaltaktól 

 
c) a KR. 4/A. § (1)-(3) bekezdésében 

meghatározott előzetes elektronikus 
regisztrációs kötelezettség teljesítésének 
elmulasztása 

 
d) a KR. 4/A. § (5)-(7) bekezdésében a fel- és 

lerakóhelyekre előírt engedélykezelési és 
bejelentési kötelezettség teljesítésének 
elmulasztása 

  
 
 
 
 
RSJ 
 
 
 
 
 
RSJ 
 
 
 
NSJ 
 
 
 
 
 
SJ 

 
 
 
 
 
800 000 
 
 
 
 
 
500 000 
 
 
 
800 000 
 
 
 
 
 
300 000 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
szállító, 
járművezető 
 
 
 
 
szállító, 
járművezető 
 
 
szállító, 
járművezető 
 
 
 
 
 
feladó, 
címzett” 
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Sor- 
szám 

Bírságolással érintett cselekmények, 
mulasztások 

A súlyosság foka 
(RSJ=rendkívül súlyos 

jogsértés, NSJ= nagyon 
súlyos jogsértés,  

SJ= súlyos jogsértés, 
EJ=enyhébb jogsértés) 

A bírság 
összege 
forintban 

A bírságolással 
érintett cselekmény, 

mulasztás 
elkövetéséért 

felelőssé tehető 

A Személyzet 

A1  A kalauzokra megállapított alsó korhatár be 
nem tartása SJ 100 000 szállító 

B Vezetési időszakok 
B1  A 9 órás napi vezetési idő 

túllépése, ha a 10 órára 
történő meghosszabbítás 

nem megengedett 

9 h <...< 10 h  EJ  10 000 

járművezető 
szállító 

B2 10 h ≤...< 11 h  SJ  60 000 

B3 11 h ≤ ...  NSJ  150 000 

B4 

 A 9 órás napi vezetési idő 
50%-os vagy nagyobb 

arányú túllépése legalább 
4,5 órás szünet vagy 

pihenő beiktatása nélkül 

 13 h 30 ≤ ... 
szünet/pihenő 

nélkül 
 RSJ  300 000 

B5  A 10 órás 
meghosszabbított napi 

vezetési idő túllépése, ha 
a meghosszabbítás 

megengedett 

 10 h <...< 11 h  EJ  10 000 

járművezető 
szállító 

B6  11 h ≤...< 12 h  SJ  60 000 

B7  12 h ≤ ...  NSJ  150 000 

B8 

 A 10 órás napi vezetési 
idő 50%-os vagy nagyobb 
arányú túllépése legalább 

4,5 órás szünet vagy 
pihenő beiktatása nélkül 

 15 h ≤ ... 
szünet/pihenő 

nélkül 
 RSJ  300 000 

B9  Az összeadódott heti 
vezetési idő túllépése 

 56 h <...< 60 h  EJ  10 000 

járművezető 
szállító 

B10  60 h ≤...< 65 h  SJ  60 000 
B11  65 h ≤...< 70 h  NSJ  150 000 

B12 

 Az összeadódott heti 
vezetési idő 25%-os vagy 

annál nagyobb arányú 
túllépése 

 70 h ≤...  RSJ  300 000 

B13  Az összeadódott vezetési 
idő túllépése két egymást 

követő hét alatt 

 90 h <...<100 h  EJ  10 000 

járművezető 
szállító 

B14 100 h ≤...<105 h  SJ  60 000 

B15  105 h ≤...<112 h 
30 

 NSJ  150 000 

B16 

 Az összeadódott vezetési 
idő 25%-os vagy nagyobb 

arányú túllépése két 
egymást követő hét alatt 

 112 h 30 ≤ ...  RSJ  300 000 

B17 

10 órás napi vezetési idő 
túllépése, ha a 9 órás napi 

vezetési idő 1 órával 
történő meghosszabbítása 
megengedett a munkáltató 

működési központjának 
vagy a járművezető saját 
tartózkodási helyének az 

elérése érdekében 

10 h <...< 11 h EJ 10 000 

járművezető 
szállító 

11 h ≤...< 12 h SJ 60 000 

12 h  ≤...<15 h NSJ 150 000 

15 h ≤ … RSJ 300 000 

B18 

11 órás napi vezetési idő 
túllépése, ha a 9 órás napi 
vezetési idő 2 órával vagy 
a 10 órás napi vezetési idő 

1 órával történő 
meghosszabbítása 

megengedett a munkáltató 
működési központjának 

vagy a járművezető saját 

11 h  ≤...<11 h.30 EJ 10 000 
 

járművezető 
szállító 

11 h 30 ≤ … <12 h 
 SJ 60 000 

 

12 h  ≤...<15 h 
 NSJ 150 000 

3. melléklet a 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez
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tartózkodási helyének az 
elérése érdekében 15 h ≤ RSJ 300 000 

B19 
 

12 órás napi vezetési idő 
túllépése, ha a 10 órás 

napi vezetési idő 2 órával 
történő meghosszabbítása 
megengedett a munkáltató 

működési központjának 
vagy a járművezető saját 
tartózkodási helyének az 

elérése érdekében 

12 h  ≤...<12 h 30 EJ 10 000 
 

 
 

járművezető 
szállító 

12 h 30 ≤ .. <13 h 
 SJ 60 000 

 

13 h ≤...<15 h 
 NSJ 150 000 

15 h ≤… RSJ 300 000  

B20 

Az összeadódott heti 
vezetési idő túllépése, ha 

az 1 órával történő 
meghosszabbítás 

megengedett a munkáltató 
működési központjának 

vagy a járművezető saját 
tartózkodási helyének az 

elérése érdekében 

57 h <...< 60 h 
 EJ 10 000 

 

járművezető 
szállító 

60 h ≤...< 65 h 
 SJ 60 000 

 

65 h ≤...< 70 h NSJ 150 000 

70 h ≤… RSJ 300 000 

B21 

Az összeadódott heti 
vezetési idő túllépése, ha 

a 2 órával történő 
meghosszabbítás 

megengedett a munkáltató 
működési központjának 

vagy a járművezető saját 
tartózkodási helyének az 

elérése érdekében 

58 h <...< 60 h 
 EJ 10 000 

 

járművezető 
szállító 

60 h ≤...< 65 h 
 SJ 60 000 

 

65 h ≤...< 70 h NSJ 150 000 

70 h ≤… RSJ 300 000 

C Szünetek 
C1 

A megszakítás nélküli 
vezetési idő 4,5 órás 
határának túllépése 
szünet tartása előtt 

 4 h 30 <...< 5 h  EJ  10 000 
járművezető 

szállító 
C2  5 h ≤...< 5 h 30  SJ  30 000 
C3  5 h 30 ≤...< 6 h    60 000 
C4  6 h ≤...< 6 h 30  NSJ  100 000 
C5  6 h 30 ≤...    250 000   
D Pihenőidők 
D1 Nem elegendő, 11 óránál 

rövidebb napi pihenőidő, 
ha a csökkentett napi 

pihenőidő nem 
megengedett 

 10 h ≤...< 11 h EJ  10 000 

járművezető 
szállító 

D2  9 h 15 ≤...<10 h SJ  30 000 
D3  8 h 30 ≤...<9 h 15  60 000 
D4  7 h 45 ≤...<8 h 30 NSJ  100 000 
D5  ...< 7 h 45  250 000 
D6 Nem elegendő, 9 óránál 

rövidebb csökkentett napi 
pihenőidő, ha a 

csökkentés megengedett 

 8 h ≤...< 9 h EJ  10 000 

járművezető 
szállító 

D7  7 h 30 ≤...< 8 h SJ  30 000 
D8  7 h ≤...< 7 h 30  60 000 
D9  6 h 30 ≤...< 7 h NSJ  100 000 
D10  ...< 6 h 30  250 000 

D11 

Nem elegendő, 3 + 9 
óránál rövidebb 

megosztott napi pihenőidő 

 3 h + (8 h ≤...< 9 
h)  EJ  10 000 

járművezető 
szállító 

D12  3 h + (7 h  
30 ≤...< 8 h) SJ 

 30 000 

D13  3 h + (7h 
≤...< 7 h 30)  60 000 

D14  3 h + (6 h 30 
≤...< 7 h) NSJ  100 000 

D15  3 h + (...< 6 h 30)  250 000 
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„ 
  

D16 Nem elegendő, 9 óránál 
rövidebb napi pihenőidő 

több fős személyzet 
esetén 

 8 h ≤...< 9 h EJ  10 000 

járművezető 
szállító 

D17  7 h 30 ≤...< 8 h SJ  30 000 
D18  7 h ≤...< 7 h 30  60 000 
D19  6 h 30 ≤...< 7 h NSJ  100 000 
D20  ...< 6 h 30  250 000 
D21 

Nem elegendő, 24 óránál 
rövidebb csökkentett heti 

pihenőidő 

 22 h ≤...< 24 h EJ  10 000 

járművezető 
szállító 

D22  21 h ≤...< 22 h SJ  30 000 
D23  20 h ≤...< 21 h  60 000 
D24  19 h ≤...< 20 h NSJ  100 000 
D25  ...< 19 h  250 000 
D26 Nem elegendő, 45 óránál 

rövidebb heti pihenőidő, 
ha a csökkentett heti 

pihenőidő nem 
megengedett 

 42 h ≤...< 45 h EJ  10 000 

járművezető 
szállító 

D27  39 h ≤...< 42 h SJ  30 000 
D28  36 h ≤...< 39 h  60 000 
D29  33 h ≤...< 36 h NSJ  100 000 
D30  ...< 33 h  250 000 
D31 

6 egymást követő 24 órás 
időszak túllépése az előző 

heti pihenőidő után 

 ...< 3 h EJ  10 000 

járművezető 
szállító 

D32  3 h ≤...< 6 h SJ  30 000 
D33  6 h ≤...< 12 h  60 000 
D34  12 h ≤...< 18 h NSJ  100 000 
D35  18 h ≤ ...  250 000 

E  Eltérés a 12-napos szabálytól (Nemzetközi, nem menetrend szerinti autóbuszjárat) 
E1 

12 egymást követő 24 
órás időszak túllépése az 

előző rendszeres heti 
pihenőidő után 

 ...< 3 h EJ  10 000 

járművezető 
szállító 

E2  3 h ≤...< 6 h SJ  30 000 
E3  6 h ≤ ... < 12 h  60 000 
E4  12 h ≤...< 18 h 

NSJ 
 100 000 

E5  18 h ≤ ...  250 000 
E6 12 egymást követő 24 

órás időszak után igénybe 
vett heti pihenőidő 

 66 h < ... ≤ 67 h  SJ  20 000   
E7  65 h < ... ≤ 66 h  60 000 járművezető 

szállító E8  64 h < ... ≤ 65 h  NSJ  100 000 
E9  ... ≤ 64 h  250 000 
E10  22:00 óra és 6:00 óra 

között 3 órát meghaladó 
vezetési idő szünet tartása 
előtt, ha a járművet nem 

több fős személyzet vezeti 

 3 h < ... < 3 h 45 
SJ 

 20 000   

E11  3 h 45 ≤ ... < 4 h 
30  60 000 

járművezető 
szállító E12  5 h 15 ≤ ... < 4 h 

30 NSJ  100 000 

E13  5 h 15 ≤ ...  250 000 
 F  Munkaszervezés 

F1 
 A bér és a megtett úthossz vagy a célba 
juttatás sebessége vagy a szállított áru 

mennyisége közötti kapcsolat 
NSJ  400 000  szállító 

F2 

 A járművezető munkájának nem megfelelő 
szervezése vagy a szervezés elmaradása, 

illetve nem megfelelő utasítások a járművezető 
részére a jogszabály betartására vonatkozóan 

vagy az utasítások hiánya 

NSJ  200 000  szállító 

F3  

A rendszeres heti pihenőidő és a korábbi 
csökkentett heti pihenőidő kompenzációjaként 

tartott, 45 óránál hosszabb heti pihenőidő 
járműben való eltöltése 

NSJ 400 000 járművezető 
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1. A 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat H5 sora helyébe a következő sor lép: 
 

[Sorszám Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások 

A súlyosság foka  
(RSJ= rendkívül 
súlyos jogsértés,  

NSJ = nagyon súlyos 
jogsértés,  

SJ= súlyos jogsértés 
EJ= enyhe jogsértés) 

Bírság 
összege 
forintban 

A bírságolással 
érintett 

cselekmény, 
mulasztás 

elkövetéséért 
felelőssé 
tehető] 

„H5 

Járművezetői kártya nélküli vezetés vagy a 
járművezető olyan járművezetői kártyával vezet, 

amelyet a valóságnak nem megfelelő 
nyilatkozatok és/vagy hamis okmányok alapján 

szerzett meg (úgy tekintendő, mintha 
járművezetői kártya nélkül vezetne) 

RSJ  800 000 járművezető” 

 
2. A 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat I2 sora helyébe a következő sor lép: 
 

[Sorszám Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások 

A súlyosság foka  
(RSJ= rendkívül 
súlyos jogsértés,  

NSJ = nagyon súlyos 
jogsértés,  

SJ= súlyos jogsértés 
EJ= enyhe jogsértés) 

Bírság 
összege 
forintban 

A bírságolással 
érintett 

cselekmény, 
mulasztás 

elkövetéséért 
felelőssé 
tehető] 

„I2 

A járművezető nem tudja bemutatni az adott 
napra és az azt megelőző, jogszabály által 

meghatározott időszakra vonatkozóan rögzített 
információkat 

NSJ 400 000 járművezető” 

 
3. A 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet  4. mellékletében foglalt táblázat I4 sora helyébe a következő sor lép: 
 

[Sorszám Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások 

A súlyosság foka  
(RSJ= rendkívül 
súlyos jogsértés,  

NSJ = nagyon súlyos 
jogsértés,  

SJ= súlyos jogsértés 
EJ= enyhe jogsértés) 

Bírság 
összege 
forintban 

A bírságolással 
érintett 

cselekmény, 
mulasztás 

elkövetéséért 
felelőssé 
tehető] 

 
„I4 

A járművezető nem tudja bemutatni az adott 
napon és az azt megelőző, jogszabály által 

meghatározott időszakra vonatkozó kézi 
feljegyzéseket és kinyomatokat 

NSJ 400 000 járművezető” 

 
4. A 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat M5 sora helyébe a következő sor lép: 
 

[Sorszám Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások 

A súlyosság foka  
(RSJ= rendkívül 
súlyos jogsértés,  

NSJ = nagyon súlyos 
jogsértés,  

SJ= súlyos jogsértés 
EJ= enyhe jogsértés) 

Bírság 
összege 
forintban 

A bírságolással 
érintett 

cselekmény, 
mulasztás 

elkövetéséért 
felelőssé tehető] 

„M5 

Külső kalibrálási tevékenység végzése a 
közlekedési hatóság részére történő bejelentés 
vagy – amennyiben az szükséges – az illetékes 

közlekedési hatóság által egyedi kérelemre 
kiadott engedély nélkül 

NSJ 300 000 
a menetíró 

szerelő-műhely 
üzemeltetője” 

  

4. melléklet a 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelethez
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A 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe következő sor lép: 
 

[Sorszám Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások 

A súlyosság foka 
(RSJ= rendkívül 

súlyos jogsértés, NSJ 
= nagyon súlyos 

jogsértés, SJ= súlyos 
jogsértés, EJ=enyhe 

jogsértés) 

Bírság 
összege 
forintban 

A bírságolással 
érintett cselekmény, 

mulasztás 
elkövetéséért 

felelőssé tehető] 

3. 

 A 9. § (1) bekezdés  
f) pontjában  

 hivatkozott jogszabály 
szerint a 

 hatósági engedélyben 
feltüntetett megengedett 
legnagyobb össztömeg 
túllépése jármű vagy 

járműszerelvény esetében 

... < 5% EJ  50 000 

feladó 
felrakó 
szállító 

járművezető 

5% ≤ ... < 10%  SJ  100 000 

10% ≤ ... < 20% 

 M3, N3, vagy ilyen 
járműből is álló 

járműszerelvény 
esetén NSJ, 

M1, M2, N1, N2, 
vagy ilyen járműből is 
álló járműszerelvény 
esetében 15% alatt 

SJ, 
15%-tól NSJ 

200 000 

20% ≤ ...< 30% 
 
 

30% ≤ ... 

 M3, N3, vagy ilyen 
járműből is álló 

járműszerelvény 
esetén RSJ, 

M1, M2, N1, N2, 
vagy ilyen járműből is 
álló járműszerelvény 
esetében 25% alatt 

NSJ, 
25%-tól RSJ 

350 000 
 
 

500 000 

 
  

5. melléklet a 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelethez
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 A B C D E F 

   Sorszám 

Jogsértő 
magatartások 
személy és 

áruszállítást végző 
járművek esetén 

A 
súlyosság 

foka 
(RSJ= 

rendkívül 
súlyos 

jogsértés,  
SJ= súlyos 
jogsértés) 

A bírság összege 
forintban L1e-L7e, M1, 
O1, kategóriájú jármű, 

mezőgazdasági 
vontató és lassú 

jármű, valamint azok 
pótkocsija esetén 

A bírság összege 
forintban N1, O2 
kategóriájú jármű 

esetén 

A bírság összege 
forintban N2, N3, 

O3, O4 kategóriájú 
jármű esetén 

A bírság összege 
forintban M2, M3 
kategóriájú jármű 

esetén 

1. 

A jármű alvázát, 
futóművét, kerekét, 

gumiabroncsát, 
fékberendezését 

vagy 
kormányberendezé
sét érintő komoly 

hiányosság 

SJ hiányosságonként 
20 000 

hiányosságonként 
40 000 

hiányosságonként 
100 000 

hiányosságonként 
150 000 

2. 

A jármű alvázát, 
futóművét, kerekét, 

gumiabroncsát, 
fékberendezését 

vagy 
kormányberendezé
sét érintő veszélyes 

hiányosság 

RSJ hiányosságonként 
50 000 

hiányosságonként 
100 000 

hiányosságonként 
300 000 

hiányosságonként 
300 000 

3. 

A jármű 2. pontban 
fel nem sorolt 

szerkezeti elemeit 
érintő komoly 
hiányosság 

SJ hiányosságonként 
10 000 

hiányosságonként 
20 000 

hiányosságonként 
50 000 

hiányosságonként 
100 000 

4. 

A jármű 2. pontban 
fel nem sorolt 

szerkezeti elemeit 
érintő veszélyes 

hiányosság 

RSJ hiányosságonként 
20 000 

hiányosságonként 
40 000 

hiányosságonként 
100 000 

hiányosságonként 
150 000 

5. 

A 
rakományrögzítést 

érintő komoly 
hiányosság 

SJ hiányosságonként 
10 000 

hiányosságonként 
50 000 

hiányosságonként 
100 000 

hiányosságonként 
150 000 

6. 

A 
rakományrögzítést 
érintő veszélyes 

hiányosság 

RSJ hiányosságonként 
20 000 

hiányosságonként 
100 000 

hiányosságonként 
300 000 

hiányosságonként 
300 000 

7. 

A közúti 
közlekedési 

szolgáltatást végző 
jármű uniós jog 
szerinti műszaki 
vizsgálatról szóló 
érvényes igazolás 

nélküli közúti 
közlekedése 

RSJ 40 000 50 000 60 000 100 000 

8. 

A személy- vagy 
áruszállítási 

szolgáltatást végző 
gépjármű esetében a 
gyártó által felszerelt 

káros anyag 
kibocsátást 
csökkentő 

berendezés hiányzik, 
átalakították, 
működését 

befolyásolták vagy 
nyilvánvalóan 

meghibásodott. 

RSJ 40 000 50 000 600 000 600 000 

” 
  

6. melléklet a 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelethez
„14. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez
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1. Forgalomba helyezés előtti műszaki vizsgálat keretében érvényes általános forgalomba helyezési engedély 
(ÁFE) vagy típusbizonyítvány alapján kiadott megfelelőségi nyilatkozat felhasználásával végzett műszaki 
megvizsgálás) 
 

 A B 
1.  Kategóriák  Alkalmazható alvizsgák 
2.  M1           
3.  M2           
4.  M3           
5.  N1           
6.  N2           
7.  N3           
8.  O1           
9.  O2           
10.  O3           
11.  O4           
12.  L3e           
13.  L4e           
14.  L5e           
15.  L7e           
16.  LJ           
17.  T1           
18.  T2           
19.  T3           
20.  T4           
21.  T5           
22.  Ra1, Rb1           
23.  Ra2, Rb2           
24.  Ra3, Rb3           
25.  Ra4, Rb4           
26.  Sb2           
27. További, 

kérelmezett 
alvizsgák: 

          

 
Magyarázat: 
V4*4 (összkerékhajtás vizsgálata) 
V2T (2-nél több tengely) 
VTACHO (mentíró, illetve sebességkorlátozó berendezés) 
További kérelmezett alvizsgák:… 

 
 
2. Időszakos műszaki vizsgálat keretében végzett műszaki megvizsgálás, valamint időszakos műszaki vizsgálathoz 
kapcsolódó adatmódosítás, amennyiben a hatósági elírás következménye és az elírás ténye a vizsgaanyagban 
egyértelműen dokumentálásra kerül (a módosítható adatok felsorolása a HKR rendszerben található)  
 

 A B 
1.  Kategóriák  Alkalmazható alvizsgák 
2.  M1           
3.  M2           
4.  M3           
5.  N1           
6.  N2           
7.  N3           
8.  O1           
9.  O2           
10.  O3           
11.  O4           
12.  L3e           
13.  L4e           
14.  L5e           
15.  L7e           
16.  LJ           
17.  T1           
18.  T2           
19.  T3           

7. melléklet a 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelethez
„1.melléklet a 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelethez



11732 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 298. szám 

20.  T4           
21.  T5           
22.  Ra1, Rb1           
23.  Ra2, Rb2           
24.  Ra3, Rb3           
25.  Ra4, Rb4           
26.  Sb2           

 
Magyarázat: 
V4×4 (Összkerékhajtás vizsgálata) 
V2T (2-nél több tengely) 
MNK (Autóbusz minősítése nemzetközi forgalomra) 
MKOZ (Autóbusz minősítése közforgalmú személyszállításra) 
LVR (Légfékrendszer vizsgálata) 
VTACHO (Menetíró, valamint sebességkorlátozó berendezés) 
MADR (Veszélyesáru-szállításra minősítés) 
VKÜL (Az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 20. § (2) bekezdés szerinti különleges felépítmények vizsgálata, 

kivéve ADR hatálya alá tartozó, valamint az üzemeltetés szempontjából külön engedélyhez kötött járművek /pl. 
sportcélú, megkülönböztetett jelzéssel ellátott/) 

CEMT (Közlekedésbiztonsági igazolás) 
NK (N2/N3 M2/M3 jármű minősítése nemzetközi forgalomra) 
VÁE (Műszaki vizsga veszélyes anyagot szállító /ADR hatálya alá tartozó/ járműre) 
MUND (Undort keltő anyag szállítására alkalmasság minősítése) 
GAZ (Gáz-benzin kettős üzemű járművek vizsgálata) 
MEGKÜL (megkülönböztető és/vagy figyelmeztető jelzéssel ellátott járművek vizsgálata) 
További kérelmezett alvizsgák: 
* (Kivéve az első minősítő vizsgálat) 

 
3. Korlátozott időszakos műszaki vizsgálat keretében végzett műszaki megvizsgálás 

 
 
Magyarázat: 
MEGKÜL (megkülönböztető és/vagy figyelmeztető jelzéssel ellátott járművek vizsgálata) 
VON (vonószerkezettel felszerelt jármű vontatásra való alkalmasságának típusbizonyítvány  
alapján történő megállapítása)” 

 
 

 A B 
1-. Kategóriák  Alkalmazható alvizsgák 
2.  M1           
3.  M2           
4.  M3           
5.  N1           
6.  N2           
7.  N3           
8.  O1           
9.  O2           
10.  O3           
11.  O4           
12.  L3e           
13.  L4e           
14.  L5e           
15.  L7e           
16.  LJ           
17.  T1           
18.  T2           
19.  T3           
20.  T4           
21.  T5           
22.  Ra1, Rb1           
23.  Ra2, Rb2           
24.  Ra3, Rb3           
25.  Ra4, Rb4           
26.  Sb2           
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4. Jármű honosítási eljárás lefolytatása 
 

 A B 
1. Kategóriák  
2.  M1  
3.  M2  
4.  M3  
5.  N1  
6.  N2  
7.  N3  
8.  O1  
9.  O2  
10.  O3  
11.  O4  
12.  L3e  
13.  L4e  
14.  L5e  
15.  L7e  
16.  LJ  
17.  T1  
18.  T2  
19.  T3  
20.  T4  
21.  T5  
22.  Ra1, Rb1  
23.  Ra2, Rb2  
24.  Ra3, Rb3  
25.  Ra4, Rb4  
26.  Sb2  

                                                                   ” 
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A Kormány 723/2020. (XII. 31.) Korm. rendelete
a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás 
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló  
107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a  támogatás 
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 2. § (6a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6a) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a támogató az (1) bekezdés 3., 4., 9., 11., 12. és 13. pontjában, 
valamint a  Tao. tv. 22/C.  § (1a)  bekezdésében meghatározott támogatási jogcímeken a  támogatott szervezet 
sportfejlesztési programjának megvalósítására nyújtott támogatás támogatási időszakonként számított teljes 
összegéből 1%-ot – ellenőrzési feladatok ellátásával összefüggő költségként – a  látvány-csapatsport, valamint 
az állami sportcélú támogatás ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátására a (6b) bekezdésben meghatározottak 
szerint befizessen.”

2. §  Az R. 10. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  támogatott szervezet a  sportfejlesztési program megvalósítása során egy alkalommal kérelmezheti 
a  jóváhagyást végző szervezetnél a  támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programban meghatározott 
támogatási jogcímek és a Tao. tv. 22/C. § (1a) bekezdése szerinti jogcím közötti módosítását. A módosítási kérelem 
nem irányulhat – a (2b) bekezdésben meghatározott kivétellel – a sportfejlesztési program szerinti összes támogatás 
összegének növelésére. E  bekezdésben foglaltak alapján engedélyezhető a  sportfejlesztési programot jóváhagyó 
határozatban nem szereplő, a  Tao. tv. 22/C.  § (1a)  bekezdése szerinti jogcím támogatására irányuló módosítási 
kérelem jóváhagyása.
(2b) A  támogatott szervezet a  sportfejlesztési program megvalósítása során egy alkalommal kérelmezheti 
a  jóváhagyást végző szervezetnél a  Tao. tv. 22/C.  § (1a)  bekezdése szerinti jogcímen jóváhagyott támogatás 
összegének növelését.”

3. § (1) Az R. 11. § (1d) és (1e) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1d) A  kiegészítő sportfejlesztési támogatás az  érintett szervezetre irányadó bármely jogcímen felhasználható. 
A  kiegészítő sportfejlesztési támogatással annak végső felhasználója – az  (1e)  bekezdésben foglalt kivétellel – 
az e rendeletben foglaltak szerint, a sportpolitikáért felelős miniszter által az általa vezetett minisztérium honlapján 
közzétett összesítő táblázatok alkalmazásával számol el az illetékes ellenőrző szervezet felé.
(1e) Ha a  kiegészítő sportfejlesztési támogatás végső felhasználója támogatás igénybevételére jogosult – de nem 
támogatott – szervezet, a végső felhasználó a kiegészítő sportfejlesztési támogatással a pénzügyi teljesülést követő 
év december 31. napjáig az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) 
Korm. rendelet szerint számol el a sportpolitikáért felelős miniszter felé.”

 (2) Az R. 11. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4a) Ha a  jóváhagyott sportfejlesztési programban az egyes támogatási jogcímeken rendelkezésre álló támogatás 
teljes összege meghaladja a  20 millió forintot, a  támogatott szervezet az  elszámolás során a  100 ezer forint alatti 
számlák, illetve más, hitelt érdemlő számviteli bizonylatok benyújtásától eltekinthet, ha a  (6)  bekezdés szerinti 
könyvvizsgáló általi hitelesítés a  könyvvizsgáló által hitelesítendő adatok körét tartalmazó, az  ellenőrző szervhez 
benyújtandó, a  sportpolitikáért felelős miniszter által az  általa vezetett minisztérium honlapján közzétett táblázat 
szerinti könyvvizsgálói összesített adatlapban szerepel.”
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4. § (1) Az R. 14. §-a a következő (6c) bekezdéssel egészül ki:
„(6c) A támogatott szervezet a (4), (4a) vagy (4b) bekezdés szerinti kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezheti 
a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásának meghosszabbítását.”

 (2) Az R. 14. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) Ha a  támogatott szervezet országos sportági szakszövetség, a  tárgyidőszakra vonatkozó sportfejlesztési 
program megvalósítása során – több támogatási időszakra szóló sportfejlesztési program megvalósítása 
esetén annak a  támogatási időszakra vonatkozó részének – fel nem használt támogatás összegét, de legfeljebb 
a  támogatás értékének 20%-át kamatozó tartalékként a  sportfejlesztési program megvalósulásának időszakát 
követő legfeljebb 5 évben felhasználhatja az e rendeletben meghatározottakkal azonos célra.”

5. § (1) Az R. 15/D. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem ítélhető meg támogatás)
„b) – a  15/G.  § szerinti csekély összegű támogatás kivételével – az  Atr. 6.  §-a szerinti nehéz helyzetben lévő 
vállalkozás részére, kivéve azt a  vállalkozást, amely 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de  
2020. január 1. és 2021. június 30. között nehéz helyzetbe került;”

 (2) Az R. 15/D. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A 15/E. § és a 15/F. § szerinti támogatások tekintetében 2024. június 30-ig hozható támogatási döntés.”

6. §  Az R. 16. §-a a következő (33) és (34) bekezdéssel egészül ki:
„(33) A  támogatott szervezet valamennyi, a  2019–20-as támogatási időszakban folyamatban lévő sportfejlesztési 
program elszámolása során a  Tao. tv. 22/C.  § (4c)  bekezdésére tekintettel a  sportfejlesztési program módosítása 
nélkül jogosult – kivéve az  ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímet érintően – a  támogatási 
időszakban felmerült költségei vonatkozásban a lehívott, de fel nem használt támogatásnak a támogatáshoz tartozó 
jogcímen belüli saját forrásra történő felhasználására az  ellenőrző szervezet által az  elszámolási útmutatóban 
meghatározott szabályok szerint.
(34) E  rendeletnek a  látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, 
a  támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) 
Korm. rendelet módosításáról szóló 723/2020. (XII. 31.) Korm. rendelettel megállapított 14.  § (12)  bekezdését első 
alkalommal a  2019–2020-as támogatási időszakra jóváhagyott sportfejlesztési programokkal összefüggésben kell 
alkalmazni.”

7. §  Az R.
a) 9. § (5) bekezdésében az „az 1. melléklet szerinti” szövegrész helyébe az „a sportpolitikáért felelős miniszter 

által az általa vezetett minisztérium honlapján közzétett” szöveg,
b) 11. § (1) bekezdésében a „kiegészítő sportfejlesztési támogatás” szövegrész helyébe a „támogatási szerződés 

keretében nyújtott kiegészítő sportfejlesztési támogatás” szöveg,
c) 11. § (1) bekezdésében az „összesített elszámolási táblázattal” szövegrész helyébe az „összesített elszámolási 

táblázattal és a  pénzügyileg teljesült kiegészítő sportfejlesztési támogatásról szóló összesítő táblázattal” 
szöveg,

d) 11. § (4) bekezdésében, 12. § (1) és (2) bekezdésében a „támogatásból” szövegrész helyébe a „támogatásból, 
támogatási szerződés keretében nyújtott kiegészítő sportfejlesztési támogatásból” szöveg,

e) 15.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, 12.  § (1)  bekezdésében, 13.  § (4) és (4a)  bekezdésében a  „támogatás” 
szövegrész helyébe a „támogatás, kiegészítő sportfejlesztési támogatás” szöveg,

f ) 15.  § (1)  bekezdés záró szövegrészében a  „támogatást” szövegrész helyébe a  „támogatást, kiegészítő 
sportfejlesztési támogatást” szöveg,

g) 15. § (1a) és (2) bekezdésében a „támogatás” szövegrészek helyébe a „támogatás, kiegészítő sportfejlesztési 
támogatás” szöveg,

h) 15.  § (3a)  bekezdésében a  „támogatás nyújtása során” szövegrész helyébe a  „támogatás, kiegészítő 
sportfejlesztési támogatás nyújtása során” szöveg,

i) 15/C.  § (1)  bekezdésében a „támogatások” szövegrész helyébe a „támogatások, kiegészítő sportfejlesztési 
támogatások” szöveg,

j) 16. § (26) bekezdésében az „a 2019–2020-as támogatási időszaktól” szövegrész helyébe az „első alkalommal 
a 2019–2020-as támogatási időszakra jóváhagyott sportfejlesztési programok vonatkozásában” szöveg

lép.
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8. § (1) Hatályát veszti az R.
a) 10. § (5a) bekezdésében a „Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdés e) pontja szerint meghatározott” szövegrész,
b) 14. § (9a) bekezdésében az „A módosítási kérelemről való döntésre a 10. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat 

kell alkalmazni.” szövegrész.
 (2) Hatályát veszti az R. 1. és 2. melléklete.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 724/2020. (XII. 31.) Korm. rendelete
a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendelet, valamint a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 
tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés a), c), f ) és g) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. és 11. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló  
343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Biológiailag lebomló műanyagból készült műanyag hordtasak esetén a  kötelezett nyilvántartása tartalmazza 
az  akkreditált laboratórium által kiadott tanúsítvány számát, amely igazolja, hogy a  termékdíjköteles termék 
– a  csomagolásra vonatkozó európai szabványokkal összhangban – komposztálás és anaerob lebontás útján 
hasznosítható.”

2. §  A Vhr. a következő 37. §-sal egészül ki:
„37. § Ez a rendelet
a) 2.  § (2)  bekezdése és 3.  § (2)  bekezdése, valamint 4.  melléklete a  könnyű műanyag hordtasakok éves 
felhasználásának számítási módszeréről és a  2005/270/EK határozat módosításáról szóló, 2018. június 19-i 
(EU) 2018/896 bizottsági végrehajtási határozat;
b) 1.  §-a, 34/B. §-a, valamint 1.  melléklete a  hulladékokkal kapcsolatos adatoknak a  2008/98/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően való kiszámítására, ellenőrzésére és jelentésére vonatkozó 
szabályok megállapításáról és a  C(2012) 2384 bizottsági végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2019. június 7-i (EU) 2019/1004 bizottsági végrehajtási határozat
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

3. §  A Vhr. a következő 38. §-sal egészül ki:
„38.  § A  rendelet 1.  melléklet A) cím 2.  pontja a  94/62/EK irányelvnek a  könnyű műanyag hordtasakok 
felhasználásának csökkentése tekintetében történő módosításáról szóló, 2015. április 29-i (EU) 2015/720 európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

4. § (1) A Vhr 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A Vhr. 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
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5. § (1) A Vhr. 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (2) A Vhr. 7. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

6. §  A Vhr.
a) 7.  § (3)  bekezdésében a  „mennyiségét, díjtételét” szövegrész helyébe a  „mennyiségét, díjtételét, egyéni 

hulladékkezelő esetén a termékdíjköteles termék fajlagos rendszerirányítási alapköltségét” szöveg,
b) 21.  § (4)  bekezdésében a  „hulladékgazdálkodásért felelős miniszternek” szövegrész helyébe 

a „környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
kormányrendelet szerinti országos környezetvédelmi hatóság részére” szöveg,

c) 29.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében az „Az (1)  bekezdésben meghatározott hasznosításra” szövegrész 
helyébe az „A hasznosításra” szöveg,

d) 4.  melléklet X.  pontjában az „Eladótéri műanyag zsák, zacskó, műanyag bevásárló reklámtáska, továbbá” 
szövegrész helyébe a „Műanyag hordtasak és” szöveg,

e) 4.  melléklet XI.  pontjában az „eladótéri műanyag zsák, zacskó, műanyag bevásárló reklámtáska” szövegrész 
helyébe a „műanyag hordtasak” szöveg,

f ) 5. melléklet 4. pontjában a „zacskó” szövegrész helyébe a „hordtasak” szöveg
lép.

2. A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 
szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) A  csomagolásról és a  csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 
442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Cskr.) 2. § (1) bekezdése a következő 4a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„4a. csomagolások újrahasználatát célzó rendszer: olyan szervezési, műszaki vagy pénzügyi jellegű intézkedések, 
amelyek biztosítják, hogy az újrahasználható csomagolás több forgási ciklust teljesítsen;”

 (2) A  Cskr. 2.  § (1)  bekezdés 5a–5d.  pontja helyébe a  következő rendelkezések lépnek, és a  bekezdés a  következő 
5e. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„5a. forgási ciklus: az  újrahasználható csomagolás útja attól az  időponttól, amikor forgalomba hozzák azon áruval 
együtt, amelynek tárolására, védelmére, kezelésére, szállítására vagy prezentálására szánják, addig az  időpontig, 
amikor olyan csomagolások újrahasználatát célzó rendszerbe kerül, amelynek célja újra forgalomba hozni 
a csomagolást az áruval együtt;
5b. könnyű műanyag zacskó: olyan műanyag zacskó, amelynek falvastagsága 50 mikronnál kevesebb;
5c. műanyag: a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai 
Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az  1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a  793/93/EGK tanácsi 
rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK 
és a  2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 3.  cikk 5.  pontja értelmében vett polimer, amely alkalmas a  műanyag zacskók fő 
szerkezeti alkotóelemeként való felhasználásra, és amelyhez esetleg adalékanyagokat vagy egyéb anyagokat is 
adtak;
5d. műanyag zacskó: olyan fogófüllel ellátott vagy fogófül nélküli, műanyagból készült hordozható zacskó, amelyet 
az áruk vagy termékek értékesítési pontján biztosítanak a fogyasztók részére;
5e. nagyon könnyű műanyag zacskó: olyan műanyag zacskó, amelynek falvastagsága 15 mikronnál kevesebb, és 
amelynek felhasználása higiéniai célokat szolgál, vagy amelyet ömlesztett élelmiszerek elsődleges csomagolására 
használnak azokban az esetekben, amikor az segít megelőzni az élelmiszer-pazarlást;”

 (3) A Cskr. 2. § (1) bekezdése a következő 10. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„10. újrahasználható csomagolás: olyan csomagolás, amelyet arra szántak, úgy terveztek és azzal a céllal helyeztek 
forgalomba, hogy életciklusa alatt több utat vagy forgási ciklust teljesítsen azáltal, hogy az eredeti célra újratöltik 
vagy újrafelhasználják.”
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8. §  A Cskr. 2. § (1) bekezdés 5b–5e. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában)
„5b. könnyű műanyag hordtasak: a Ktdt. szerinti fogalom;
5c. műanyag: a Ktdt. szerinti fogalom;
5d. műanyag hordtasak: olyan, műanyagból készült, fogófüllel ellátott vagy fogófül nélküli, hordtasak, amelyet 
az áruk vagy termékek értékesítési pontján biztosítanak a fogyasztók részére;
5e. nagyon könnyű műanyag hordtasak: a Ktdt. szerinti fogalom;”

9. §  A Cskr. 11.  § (2)  bekezdés b)–d)  pontja helyébe a  következő rendelkezések lépnek, és a  bekezdés a  következő 
e) ponttal egészül ki:
(A nyilvántartásnak a következő adatokat kell tartalmaznia:)
„b) az  első alkalommal Magyarországon forgalomba hozott újrahasználható csomagolás és újrahasználható 
fogyasztói csomagolás anyagkategória és típus szerinti mennyisége (kg), az  újrahasználható csomagolás és 
újrahasználható fogyasztói csomagolás éves forgási ciklusainak anyagkategória és típus szerinti száma (db), az első 
alkalommal Magyarországon forgalomba hozott újrahasználható könnyű műanyag zacskó és újrahasználható 
nagyon könnyű műanyag zacskó mennyisége (kg és db), az  újrahasználatra került újrahasználható csomagolás 
és újrahasználható fogyasztói csomagolás forgási ciklusának és tömegének szorzata anyagkategória és típus 
szerint (kg);
c) a visszavett, felhasznált, újrahasznált csomagolás anyagkategória szerinti mennyisége (kg);
d) az átvett és a gyűjtött csomagolási hulladék fajtája, mennyisége (kg) és
e) az  alapanyagként, anyagában, energetikailag vagy egyéb módon hasznosított csomagolási hulladék fajtája, 
mennyisége (kg).”

10. §  A Cskr. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A gyártó a 11. § (2) bekezdés b) pontja szerinti nyilvántartás adatairól az országos környezetvédelmi hatóságnak 
a tárgyévet követő év január 31. napjáig adatot szolgáltat.”

11. §  A Cskr. 17. § (2) bekezdése a következő h) és i) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„h) a  könnyű műanyag hordtasakok éves felhasználásának számítási módszeréről és a  2005/270/EK határozat 
módosításáról szóló, 2018. június 19-i (EU) 2018/896 bizottsági végrehajtási határozat;
i) az  Európai Parlament és a Tanács csomagolásról és a  csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelve szerinti 
adatbázisrendszerre vonatkozó formátumok létrehozásáról szóló 2005/270/EK határozat módosításáról szóló, 
2019. április 17-i (EU) 2019/665 bizottsági végrehajtási határozat”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

12. §  A Cskr.
a) 2. § (1) bekezdés 9. pontjában a „zacskó” szövegrészek helyébe a „hordtasak” szöveg,
b) 11. § (2) bekezdés b) pontjában a „zacskó” szövegrészek helyébe a „hordtasak” szöveg
lép.

13. §  Hatályát veszti a Cskr.
a) 2. § (5) és (6) bekezdése,
b) 11. § (6) bekezdésében az „ , a kereskedő, a közvetítő, a hulladékkezelő” szövegrész,
c) 12. § (4) bekezdésében az „ , a forgalmazó, a kereskedő, a közvetítő, valamint a hulladékkezelő” szövegrész,
d) 4. melléklete.

3. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. január 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 1. §, a 3. §, az 5. §, valamint a 3. és 4. melléklet, a 6. § d)–f ) pontja, a 8. §, a 12. §, a 13. § a) pontja, a 16. és a 17. § 

2021. július 1-jén lép hatályba.
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15. §  Ez a rendelet
a) a könnyű műanyag hordtasakok éves felhasználásának számítási módszeréről és a  2005/270/EK határozat 

módosításáról szóló, 2018. június 19-i (EU) 2018/896 bizottsági végrehajtási határozat,
b) az Európai Parlament és a  Tanács csomagolásról és a  csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelve 

szerinti adatbázisrendszerre vonatkozó formátumok létrehozásáról szóló 2005/270/EK határozat 
módosításáról szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/665 bizottsági végrehajtási határozat,

c) a hulladékokkal kapcsolatos adatoknak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően 
való kiszámítására, ellenőrzésére és jelentésére vonatkozó szabályok megállapításáról és a  C(2012) 
2384  bizottsági végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 7-i (EU) 2019/1004 
bizottsági végrehajtási határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

16. §  Ez a  rendelet a  94/62/EK irányelvnek a  könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése tekintetében 
történő módosításáról szóló, 2015. április 29-i (EU) 2015/720 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való 
megfelelést szolgálja.

17. §  E rendelet tervezetének a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 724/2020. (XII. 31.) Korm. rendelethez

 1. A Vhr. 1. melléklet B) cím 1.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.1.2. egyéb kőolajtermék KT kódja

A B

1. Termék megnevezése KT kód

2. I. csoport: Motor- és sebességváltó-olajok 602

3. II. csoport: Ipari olajok (az emulziók kivételével) 603

4. III. csoport: Ipari olajok (emulziók) 604
                          ”

 2. A Vhr. 1. melléklet B) cím 1.2. pontja a következő 1.2.2. ponttal egészül ki:

„1.2.2. az egyéb kőolajtermék KT kódja

  A B

1. Termékkör megnevezése KT kód

2. Kenőolaj 601
                          ”
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 3. A Vhr. 1. melléklet B) cím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. A KT kód 4–5. karaktere:

A B

1. Kód Megnevezés

2. 01 ha a termékdíj megfizetése a Ktdt. 2. mellékletében foglalt díjtételekkel történik (kollektív teljesítés)

3. 02 ha a termékdíj megfizetése a Ktdt. 3. mellékletében foglalt számított díjtételekkel történik

4. 03 ha a termékdíjátalány megfizetése a Ktdt. 4. mellékletben foglalt díjtételekkel történik

5. 04
ha a termékdíj megfizetése a Ktdt. 2. mellékletében foglalt díjtételekkel történik (kollektív teljesítés) 
termékdíj raktárból belföldre történő kitárolás, saját célú felhasználás esetén

6. 05
ha a termékdíj megfizetése a Ktdt. 3. mellékletében foglalt számított díjtételekkel történik termékdíj 
raktárból belföldre történő kitárolás, saját célú felhasználás esetén

7. 06
ha a termékdíjátalány megfizetése a Ktdt. 4. mellékletben foglalt díjtételekkel történik termékdíj 
raktárból belföldre történő kitárolás, saját célú felhasználás esetén

8. 7R ha a termékdíj nem kerül megfizetésre a termékdíj raktár engedélyes vevő nyilatkozata alapján

9. 07
ha a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés g) pontja szerint adott 
nyilatkozata alapján

10. 08 ha a termékdíj a Ktdt. 3/B. § a) pontja alapján (70%-os mértékben) kerül megfizetésre

11. 09 ha a termékdíj a Ktdt. 3/B. § b) pontja alapján (50%-os mértékben) kerül megfizetésre

12. 10
ha a Ktdt. 4. mellékletben foglalt termékdíjátalány a Ktdt. 3/B. § a) pontja alapján (70%-os 
mértékben) kerül megfizetésre

13. 11
ha a Ktdt. 4. mellékletben foglalt termékdíjátalány a Ktdt. 3/B.  § b) pontja alapján (50%-os 
mértékben) kerül megfizetésre

14. 12
ha a Ktdt. 4. mellékletben foglalt termékdíjátalány a Ktdt. 3/B.  § a) pontja alapján (70%-os 
mértékben) kerül megfizetésre a termékdíj raktárból belföldre történő kitárolás, saját célú 
felhasználás esetén

15. 13
ha a Ktdt. 4. mellékletben foglalt termékdíjátalány a Ktdt. 3/B.  § b) pontja alapján (50%-os 
mértékben) kerül megfizetésre a termékdíj raktárból belföldre történő kitárolás, saját célú 
felhasználás esetén

16. 14
teljes díjtétel a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés), nyilatkozattól való eltérő felhasználás 
esetén

17. 61 ha a termékdíjat a Ktdt. 3. § (9) bekezdés f ) pont fa) alpontja alapján nem kell megfizetni

18. 62 ha a termékdíjat a Ktdt. 3. § (9) bekezdés f ) pont fb) alpontja alapján nem kell megfizetni

19. 71
ha a termékdíjat az egyéb kőolajtermék alapanyagként történő felhasználása esetén nem kell 
megfizetni

20. 72 ha a termékdíjat az egyéb kőolajtermék R9 eljárással történő előállítása esetén nem kell megfizetni

21. 73 ha a termékdíj-kötelezettség az egyéb kőolajtermék után számlán átvállalásra került

22. 74
ha a termékdíjat az újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött termék 
után nem kell megfizetni

23. 77
ha a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pontja alapján szerződéssel átvállalásra 
került

24. 78
ha a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés b) pontja alapján szerződéssel átvállalásra 
került

25. 81
ha a termékdíj megfizetésre került és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja 
alapján

26. 82
ha a termékdíj megfizetésre került és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja 
alapján

27. 83
ha a termékdíj megfizetésre került és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja 
alapján

28. 84
ha a termékdíj megfizetésre került és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja 
alapján
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29. 85
ha a termékdíj megfizetésre került és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja 
alapján

30. 87
ha a termékdíj megfizetésre került és regenerálás útján történő anyagában hasznosítás 
következtében visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (2) bekezdése alapján

31. 88
ha a termékdíj megfizetésre került és egyéb újrafeldolgozás útján történő anyagában hasznosítás 
következtében visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (2) bekezdése alapján

32. 89 ha a termékdíj megfizetésre került és a visszaigénylésre egyéb jogcímen kerül sor

33. 8V ha a termékdíj visszaigénylésre kerül az ipari termékdíj raktárba történő betárolás alapján
”

 4. A Vhr. 1. melléklet B) cím 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. A 7 számjegyű HKT kód felépítése

A B C

1.

1. karakter:

1 – a belföldön keletkező és belföldön kezelt hulladék esetén

2. 2 – a belföldön keletkező, de külföldön, az Európai Unión belül kezelt hulladék esetén

3. 3 – országon kívül keletkező, de belföldön kezelt hulladék esetén 

4. 4 – a belföldön keletkező, de külföldön, az Európai Unión kívül kezelt hulladék esetén

5. 9
– a belföldön keletkező és belföldön, valamint külföldön kezelt hulladék összesen 
(B1+B2+B4 mezők szerinti esetek)

6.

2–4. karakter:

900 – hulladékkezelés esetén (belső technikai kód)

7. 010 – visszavett hulladék mennyisége összesen (B8+B9 mezők szerinti esetek)

8. 011 – lakosságtól visszavett hulladék mennyisége esetén

9. 012 – nem lakosságtól visszavett hulladék mennyisége esetén

10. 100 – gyűjtött hulladék mennyisége összesen (B11+B12 mezők szerinti esetek)

11. 101 – lakossági szelektív hulladékgyűjtésből gyűjtött hulladék mennyisége esetén

12. 102 – nem lakossági szelektív hulladékgyűjtésből gyűjtött hulladék mennyisége esetén

13. 200 – készletezett hulladék mennyisége esetén

14. 300 – előkezelt hulladék mennyisége esetén

15. 310 – előkezelt (válogatás) hulladék mennyisége esetén

16. 320 – előkezelt (bontás) hulladék mennyisége esetén

17. 400 – összes hasznosított hulladék mennyisége esetén

18. 410 – anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén

19. 411 – biológiai úton anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén

20. 412 – újrafeldolgozással anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén

21. 413
– visszanyeréssel alapanyaggá átalakított, anyagában hasznosított hulladék 
mennyisége esetén

22. 414 – egyéb, anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén

23. 420 – energetikai úton hasznosított hulladék mennyisége esetén

24. 421 – hulladékégetőben energetikai hasznosítással történő elégetés esetén

25. 422 – energia visszanyerés esetén

26. 430 – más módon hasznosított hulladék mennyisége esetén

27. 500 – ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén

28. 510 – elégetéssel ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén

29. 520 – lerakással ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén

30. 530
– más kémiai, biológiai, fizikai eljárással ártalmatlanított hulladék mennyisége 
esetén
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31.

5–7. karakter:

1**
– elektromos, elektronikai berendezés hulladéka
** a KT kód 2–3. karaktere szerint

32. 2**
– gumiabroncs hulladéka
** a KT kód 2–3. karaktere szerint

33. 4**
– csomagolás – kivéve műanyag bevásárló reklámtáska,  
fém ital-csomagolószer – hulladéka 
** a CsK kód 2–3. karaktere szerint

34. M**
műanyag bevásárló reklámtáska hulladéka
** a CsK kód 2–3. karaktere szerint

35 F**
fém ital-csomagolószer hulladéka
** a CsK kód 2-3. karaktere szerint

36. 5**
– akkumulátor hulladéka
** a KT kód 2–3. karaktere szerint

37. 6**
– kenőolaj hulladéka
** a KT kód 2–3. karaktere szerint

”

2. melléklet a 724/2020. (XII. 31.) Korm. rendelethez

A Vhr. 4. melléklete a következő XI. ponttal egészül ki:
„XI. Csekély mennyiségű kibocsátás esetén
1. Termékdíjköteles termék megnevezése;
2. Mennyisége (kg, eladótéri műanyag zsák, zacskó, műanyag bevásárló reklámtáska, továbbá elkülönített hulladék 
gyűjtésére szolgáló műanyag zsák esetén darabszáma);
3. Termékdíjátalány mértéke (Ft/év);
4. Termékdíjátalány összesen (Ft).”

3. melléklet a 724/2020. (XII. 31.) Korm. rendelethez

 1.  A Vhr. 1. melléklet A) cím 2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.1. a CsK kód 1. karaktere
2.1.1. az aktuális CsK kód 1. karaktere

  A B

1. Kód Megnevezés

2. A Csomagolóanyag vagy csomagolóanyagként is felhasználható termék

3. E Csomagolóeszköz vagy csomagolóeszközként is felhasználható termék

4. H Újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött csomagolószer

5. F Fém ital-csomagolószer

6. N Nagyon könnyű műanyag hordtasak

7. S Csomagolási segédanyag vagy csomagolási segédanyagként is felhasználható termék

8. Z Elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló műanyag zsák

9. X Műanyag hordtasak a nagyon könnyű műanyag hordtasak kivételével
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2.1.2. az elévülési időszakon belüli visszaigénylésnél alkalmazható CsK kód 1. karaktere

  A B

1. Kód Megnevezés

2. B
Az eladótérben megtöltésre tervezett, megtöltésre szánt, felhasználásra kerülő (eladótéri)  
műanyag zsák, zacskó

3. K Kereskedelmi csomagolószer

4. M Műanyag bevásárló reklámtáska
”

 2.  A Vhr. 1. melléklet A) cím 2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.2. a CsK kód 2–3. karaktere

  A B

1. Kód Megnevezés

2. Műanyag

3. 01 polietilén-tereftalát (PET)

4. 02 nagysűrűségű polietilén (HDPE)

5. 03 poli(vinil-klorid) (PVC)

6. 04 kissűrűségű polietilén (LDPE)

7. 05 polipropilén (PP)

8. 06 polisztirol (PS)

9. 07 poliamid

10. 08 poliuretán

11. 09 poli(vinil-alkohol)

12. 18 biológiailag lebomló műanyag

13. 19 más műanyag (műanyag/műanyag), külföldről behozott csomagolás műanyag összetevője

14. Papír és karton

15. 20 hullámpapírlemez (PAP)

16. 21 nem hullámpapírlemez jellegű karton (PAP)

17. 22 papír (PAP)

18. 29 külföldről behozott csomagolás papír, karton összetevője

19. Fém

20. 40 acél (FE)

21. 41 alumínium (ALU)

22. 49 más fém

23. Fa

24. 50 fa (FOR)

25. 51 parafa (FOR)

26. 59 más természetes anyag

27. Textil

28. 60 gyapot (TEX)

29. 61 juta, kender (TEX)

30. 69 más természetes alapú anyag

31. Üveg

32. 70 színtelen üveg (GL)

33. 71 zöld üveg (GL)

34. 72 barna üveg (GL)

35. 79 más üveg

36. Társított

37. 80 társított: papír és karton/különböző fémek

38. 81 rétegzett italkarton: papír és karton/műanyag
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39. 82 társított: papír és karton/alumínium

40. 83 társított: papír és karton/ónozott lemez

41. 84 rétegzett italkarton: papír és karton/műanyag/alumínium

42. 85 társított: papír és karton/műanyag/alumínium/ónozott lemez

43. 86 társított: papír és karton/más

44. 90 társított: műanyag/alumínium

45. 91 társított: műanyag/ónozott lemez

46. 92 társított: műanyag/különböző fémek

47. 93 társított: műanyag/más

48. 94 társított: egyéb anyag/egyéb anyag

49. 95 társított: üveg/műanyag

50. 96 társított: üveg/alumínium

51. 97 társított: üveg/ónozott lemez

52. 98 társított: üveg/különböző fémek

53. Egyéb

54. 99 egyéb anyag
”

 3.  A Vhr. 1. melléklet A) cím 2.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.4. a CsK kód 6–7. karaktere

  A B

1.
Kód 

(6–7. karakter)
Megnevezés

2. Külföldről behozott csomagolás részét képező csomagolószer esetén

3. 97 külföldről behozott áru részét képező, visszaszállításra kerülő újrahasználható csomagolószer

4. 98
külföldről behozott áru részét képező csomagolószer, a visszaszállításra kerülő újrahasználható 
csomagolószer kivételével

5.
Hazai előállítású vagy külföldről behozott csomagolószer esetén, a műanyag hordtasak és az elkülönített 
hulladék gyűjtésére szolgáló műanyag zsák, továbbá elévülési időszakon belüli visszaigénylés esetén  
a műanyag bevásárló reklámtáska és az eladótéri műanyag zsák, zacskó kivételével

6. 01 egyszer használható

7. 02
többször használható, az országos környezetvédelmi hatóság újrahasználható csomagolószer 
nyilvántartásába felvett csomagolószer

8. 03
többször használható, az országos környezetvédelmi hatóság újrahasználható csomagolószer 
nyilvántartásába fel nem vett csomagolószer

9. 04 újrahasználatra előkészítést követően létrejött csomagolószer

10. 05 újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött csomagolószer

11.
Hazai előállítású vagy külföldről behozott műanyag hordtasak, továbbá elévülési időn belüli visszaigénylés 
esetén a műanyag bevásárló reklámtáska és az eladótéri műanyag zsák, zacskó esetén

12. 14 15 mikronnál kisebb falvastagságú

13. 50 15 mikron vagy annál nagyobb, de 50 mikront el nem érő falvastagságú

14. 51 50 mikron vagy azt meghaladó falvastagságú

15. Hazai előállítású vagy külföldről behozott, elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló műanyag zsák esetén

16. 58 100 liternél kisebb űrtartalmú

17. 59 100 liter vagy azt meghaladó űrtartalmú
”
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 4.  A Vhr. 1. melléklet B) cím 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. A 7 számjegyű HKT kód felépítése

A B C

1.

1. karakter

1 – a belföldön keletkező és belföldön kezelt hulladék esetén

2. 2 – a belföldön keletkező, de külföldön, az Európai Unión belül kezelt hulladék esetén

3. 3 – országon kívül keletkező, de belföldön kezelt hulladék esetén 

4. 4 – a belföldön keletkező, de külföldön, az Európai Unión kívül kezelt hulladék esetén

5. 9
– a belföldön keletkező és belföldön, valamint külföldön kezelt hulladék összesen 
(B1+B2+B4 mezők szerinti esetek)

6.

2–4. 
karakter

900 – hulladékkezelés esetén (belső technikai kód)

7. 010 – visszavett hulladék mennyisége összesen (B8+B9 mezők szerinti esetek)

8. 011 – lakosságtól visszavett hulladék mennyisége esetén

9. 012 – nem lakosságtól visszavett hulladék mennyisége esetén

10. 100 – gyűjtött hulladék mennyisége összesen (B11+B12 mezők szerinti esetek)

11. 101 – lakossági szelektív hulladékgyűjtésből gyűjtött hulladék mennyisége esetén

12. 102 – nem lakossági szelektív hulladékgyűjtésből gyűjtött hulladék mennyisége esetén

13. 200 – készletezett hulladék mennyisége esetén

14. 300 – előkezelt hulladék mennyisége esetén

15. 310 – előkezelt (válogatás) hulladék mennyisége esetén

16. 320 – előkezelt (bontás) hulladék mennyisége esetén

17. 400 – összes hasznosított hulladék mennyisége esetén

18. 410 – anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén

19. 411 – biológiai úton anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén

20. 412 – újrafeldolgozással anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén

21. 413
– visszanyeréssel alapanyaggá átalakított, anyagában hasznosított hulladék 
mennyisége esetén

22. 414 – egyéb, anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén

23. 420 – energetikai úton hasznosított hulladék mennyisége esetén

24. 421 – hulladékégetőben energetikai hasznosítással történő elégetés esetén

25. 422 – energia-visszanyerés esetén

26. 430 – más módon hasznosított hulladék mennyisége esetén

27. 500 – ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén

28. 510 – elégetéssel ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén

29. 520 – lerakással ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén

30. 530 – más kémiai, biológiai, fizikai eljárással ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén

31.

5–7. 
karakter

1**
– elektromos, elektronikai berendezés hulladéka
** a KT kód 2–3. karaktere szerint

32. 2**
– gumiabroncs hulladéka
** a KT kód 2–3. karaktere szerint

33. 4**
– csomagolás – kivéve műanyag hordtasak – hulladéka 
** a CsK kód 2–3. karaktere szerint

34. N** nagyon könnyű műanyag hordtasak

35. X**
műanyag hordtasak – kivéve a nagyon könnyű műanyag hordtasak – hulladéka 
** a CsK kód 2–3. karaktere szerint

36. F**
fém ital-csomagolószer hulladéka
** a CsK kód 2–3. karaktere szerint

37. 5**
– akkumulátor hulladéka
** a KT kód 2–3. karaktere szerint

38. 6**
– kenőolaj hulladéka
** a KT kód 2–3. karaktere szerint

”
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 5.  Hatályát veszti a Vhr. 1. melléklet A) cím 2.3. pontjában foglalt táblázat 17., 53. és 81. sora.

4. melléklet a 724/2020. (XII. 31.) Korm. rendelethez

Hatályát veszti a Vhr. 7. melléklet 4.3.5. pontjában foglalt táblázat 19. sora.

A Kormány 725/2020. (XII. 31.) Korm. rendelete
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról,  
valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló 
kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában,
a 2.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 62.  § (1)  bekezdés 
27. pontjában,
az 5. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 
16. pont 16.2. alpontjában, valamint a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,
az 5. § b) pontja tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról 
és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés f ) pontjában,
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló  
141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 2. mellékletben foglalt táblázat 58. sora szerinti beruházás esetében településképi véleményezési eljárást nem 
kell lefolytatni.”

2. §  Az R. a következő 6/L. §-sal egészül ki:
„6/L. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 58. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat 
B:58 mezőjében megjelölt telkekre a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) és (3) bekezdés 
állapítja meg azzal, hogy
a) a hatályos OTÉK előírásait a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és
b) ha a  hatályos településrendezési eszköz és az  OTÉK a  beépítés (2) és (3)  bekezdésben meghatározott sajátos 
szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és 
az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.
(2) A  2.  mellékletben foglalt táblázat B:58 mezőjében megjelölt telkekre és a  telekalakítással ezekből létrejövő 
telkekre – zöld- és vegyes területfelhasználási egységként – szálloda, szálláshely, apartman szálló, sport- és 
szabadidős építmények, egyéb közösségi szórakoztató építmények, valamint vendéglátó, szolgáltató kiszolgáló 
építmények elhelyezése esetén meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:
a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 25%,
b) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 50%,
c) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 0,7 m2/m2,
d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 10 méter,
e) a kialakítható telekméret nem korlátozott,
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f ) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,
g) a terepszint alatti építés legnagyobb mértéke 10%,
h) telkenként az önálló elhelyezhető rendeltetési egységek száma nem korlátozott,
i) vízfelületen elhelyezhetők egyedi tervezésű úszóművek, melyek összesített alapterülete nem haladhatja meg 
a vízfelület területének 5%-át,
j) az egyedi tervezésű úszóművek minimális telepítési távolsága 40 méter.
(3) A  parkolóhelyek kialakításánál az  építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához 
előírt, az  OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely és az  OTÉK  
42.  § (4)  bekezdése szerint meghatározott autóbusz-várakozóhely legalább 50%-ának elhelyezését kell biztosítani 
azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható.”

3. §  Az R. a következő 49. §-sal egészül ki:
„49.  § E  rendeletnek az  Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint 
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek 
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításárólszóló 725/2020. (XII. 31.) Korm. rendelettel  
(a továbbiakban: Módr41.) megállapított 3. § (4) bekezdését, 4. § (1) és (2) bekezdését, 6/L. §-át, 1. melléklet 2. sorát 
és 2. mellékletében foglalt táblázat 58. sorát a Módr41. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági 
ügyekben is alkalmazni kell.”

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

5. §  Az R.
a) 4. § (1) bekezdésében a „49. és 50.” szövegrész helyébe a „49., 50. és 58.” szöveg,
b) 4. § (2) bekezdésében a „49. és 50.” szövegrész helyébe a „49., 50. és 58.” szöveg,
c) 1. melléklet 2. pontjában a „tudomásulvételi” szövegrész helyébe a „bejelentési” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 725/2020. (XII. 31.) Korm. rendelethez

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

(A B C

1 A beruházás megnevezése A beruházás megvalósításának helyszíne
Koordinációra kijelölt 

kormánymegbízott)

58.

Lupa-tó fejlesztéséhez 
kapcsolódó rekreációs és 
szabadidős tevékenységek, 
sport és strand 
megvalósításához szükséges 
beruházások

Szentendre közigazgatási területén elhelyezkedő, 
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 016/4, 
017/6, 017/7 helyrajzi számú, 
Budakalász közigazgatási területén elhelyezkedő, 
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 
0189/186, 0189/9, 0184/4, 0226/5 helyrajzi számú 
ingatlanok.

Pest Megyei 
Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízott
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A Kormány 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelete
az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási 
szabályok meghatározásáról

A Kormány 
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 206. § (3c) bekezdés a) és b) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 3. és 4. alcím tekintetében a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281.  § (2)  bekezdés 1. és 5.  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában:
1.  címke: olyan egyedi sorszámú vonalkóddal és fedőréteggel ellátott beváltó kódot tartalmazó matrica, 

amelynek segítségével a  fogyasztó a  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) 
által térítésmentes szolgáltatásnyújtás keretében biztosított szoftver és beváltó kód használatával, egy 
alkalommal képes a tartós adathordozón teljes körű, visszaállíthatatlan adattörlést végezni;

2.  fogyasztó: az  a  fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2.  § a)  pontja szerinti végső felhasználó 
természetes vagy jogi személy, aki az e rendelet szerinti tartós adathordozót vásárol;

3.  kereskedő: az  a  kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2.  § 11.  pontja szerinti magyarországi 
székhellyel vagy telephellyel rendelkező természetes vagy jogi személy, aki kereskedelmi tevékenysége 
folytatása során fogyasztó részére tartós adathordozót értékesít;

4.  sorszám: a címke azonosításához szükséges vonalkóddal ellátott egyedi azonosító szám;
5.  tartós adathordozó: az  NMHH honlapján közzétett, elektronikus adatok tárolását és felülírását támogató, 

számítógéphez fizikailag csatlakoztatható informatikai eszközök köre;
6.  adatok végleges hozzáférhetetlenné tétele: a  tartós adathordozón tárolt adatok visszaállíthatatlan módon 

történő törlése, amely nem jár az  eszköz várható élettartamának lényeges csökkenésével, az  eszköz 
károsodásával vagy fizikai megsemmisítésével;

7.  törlő alkalmazás: a  tartós adathordozón tárolt adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő, 
a  jogosultság ellenőrzést végző központi szoftverből és a  felhasználó által letölthető, az  adatok törlését 
ténylegesen megvalósító szoftverből álló rendszer;

8.  beváltó kód: a  címkén található, kriptográfiai úton generált alfanumerikus karaktersorozat, amelynek 
az  NMHH hivatalos honlapján található használati útmutató szerinti megadásával igényelhető az  adattörlő 
kód;

9.  adattörlő kód: a  törlő alkalmazás felhasználó által letölthető szoftver komponensének az  egyszeri 
aktiválásához szükséges, kriptográfiai úton előállított alfanumerikus karaktersorozat;

10.  hiteles törlési igazolás: a  törlő alkalmazás által kiállított, elektronikus aláírással és időbélyeggel hitelesített 
okirat, amely igazolja, hogy a  megadott azonosítóval rendelkező tartós adathordozón az  adatok végleges 
hozzáférhetetlenné tétele megtörtént.

2. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság feladata

2. § (1) Az  NMHH az  adatokat véglegesen hozzáférhetetlenné tévő adattörlő alkalmazás (a továbbiakban: alkalmazás) 
használatának lehetőségét térítésmentesen biztosítja a fogyasztó részére.

 (2) Az  NMHH az  (1)  bekezdés szerinti alkalmazást a  hivatalos honlapján teszi letöltéssel elérhetővé, valamint 
gondoskodik a  letöltési oldalon az alkalmazás használatához szükséges közérthető használati útmutató közvetlen 
elérhetőségéről.
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3. § (1) A  2.  § szerinti alkalmazás a  jogszerű felhasználás megkezdését követően a  kereskedő által biztosított címkén 
szereplő beváltó kóddal aktiválható, és a  felhasználó számára elektronikus levélben eljutatott adattörlő kóddal 
egyetlen eszköz adatainak egyszeri törlésére nyílik lehetőség az  NMHH 2.  § (2)  bekezdése szerinti használati 
útmutatóban leírt részletes szabályok szerint. A  törlést követően a  fogyasztó elektronikus levélben törlési 
igazolást kap.

 (2) Az NMHH az alkalmazás biztosításával összefüggésben gondoskodik a címkék előállításáról, annak aktiváló kóddal 
való ellátásáról és sorszámozásáról.

4. § (1) Az  NMHH a  címkéket térítésmentesen juttatja el a  Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) 
részére.

 (2) Az NMHH sorszám szerint nyilvántartja a BFKH-nak átadott és a kereskedő által az értékesítés során felhasznált és fel 
nem használt címkéket.

 (3) Az NMHH a nyilvántartás megőrzéséről a címke (1) bekezdés szerinti átadásától számítva 10 évig gondoskodik.

3. A kormányhivatalok feladata

5. § (1) A BFKH lebonyolítja és koordinálja a címkék
a) megyei kormányhivatalokhoz való eljuttatását, és
b) a kerületi hivataloknak való biztosítását.

 (2) A megyei kormányhivatal gondoskodik az illetékességi területén működő járási hivatalok címkékkel való ellátásáról.

6. § (1) A címkék kereskedőnek való átadásáról – a 9. §-sal összhangban – az illetékességi területén a járási (fővárosi kerületi) 
hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) gondoskodik.

 (2) A kereskedő a kereskedelmi tevékenység végzésére való jogosultság igazolásával jogosulttá válik – az értékesíteni 
kívánt tartós adathordozó mennyiségének megfelelő számú – címke átvételére.

 (3) A járási hivatal az átadott címkék sorszámához rögzíti a kereskedő azonosító adatait.
 (4) A kereskedő az átvett címkéket legfeljebb 3 hónapig használhatja fel.

7. § (1) A BFKH és a megyei kormányhivatal, valamint a járási hivatal a címkét egyedi sorszáma alapján veszi át, tartja nyilván 
és adja át.

 (2) A  BFKH minden hónap 20. napjáig adatot szolgáltat az  NMHH részére az  adatszolgáltatást megelőző hónapban 
a  megyei kormányhivatal és a  járási hivatal által szolgáltatott adatok alapján a  kereskedők részére átadott 
és a  (3)  bekezdés alapján megsemmisített címkékről. Az  adatszolgáltatás az  átadott címkék sorszámára és 
az összesített darabszámra, a megsemmisített címkék mennyiségére és a megsemmisítés dátumára vonatkozik.

 (3) A  járási hivatal gondoskodik a  kereskedőktől visszavett és a  kereskedőknek át nem adott, de 3 hónapnál régebbi 
címkék megsemmisítéséről.

4. Címke biztosítása a fogyasztó részére

8. § (1) A  kereskedő a  címkét minden esetben a  vásárlás megtörténtét igazoló számviteli bizonylathoz vagy jótállási 
jegyhez, illetve az áru csomagolásához ingyenesen csatolja. A címke átadása a címke felhasználásának minősül.

 (2) A kereskedő biztosítja a címke sértetlenségét és annak felhasználhatóságát.
 (3) A kereskedő vámtarifaszám alapján csoportosítva nyilvántartja az eladott termékek mellé csatolt címke sorszámát.
 (4) Amennyiben a  címkén szereplő beváltó kóddal a  2.  § szerinti alkalmazás nem használható bármilyen okból, úgy 

a kereskedő – a vásárlás fogyasztó általi igazolását követően – a korábban átadott címke visszavétele mellett egy 
újabb címke fogyasztónak való átadásáról gondoskodik.

 (5) A jótállási vagy szavatossági jogok gyakorlása esetén csak a fel nem használt címkét veheti át a kereskedő. Az átvett 
címke megsemmisítéséről a járási hivatal a 7. § (3) bekezdése alapján gondoskodik.

 (6) A címke és a címkén rögzített beváltó kód önállóan nem forgalomképes.
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9. § (1) A címkét a kereskedő a székhelye vagy telephelye szerinti illetékes járási hivatalban veheti át.
 (2) A kereskedő a címkét sorszám alapján, egyenként köteles nyilvántartani.
 (3) A kereskedő minden hónap 15. napjáig adatot szolgáltat a BFKH részére a felhasznált címkékről.
 (4) A kereskedő a 3 hónapon át fel nem használt vagy egyéb okból sérült vagy fogyasztótól visszavett címkét köteles 

a székhelye vagy telephelye szerinti illetékes járási hivatal részére 8 napon belül visszaszolgáltatni.

5. Ellenőrzés

10. §  A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 45/A.  § (2)  bekezdésével összhangban a  fogyasztóvédelmi 
hatóság ellenőrzi a  8.  §-ban meghatározott rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén, valamint 
a törvényben meghatározott szankciókat alkalmazhatja.

6. Tanúsító szervezet és a tanúsítási eljárás

11. § (1) Az alkalmazásként csak az  e  rendeletben meghatározott tanúsító szervezet által minősített szoftver fogadható el 
adattörlés lefolytatására.

 (2) Az a tanúsító szervezet jelölhető ki tanúsítási eljárás lefolytatására, amely
a) eljárásrendje alapján a  tanúsítványát, független akkreditált vizsgáló laboratórium (a továbbiakban: 

vizsgáló laboratórium) által kiadott értékelési jelentés alapulvételével, valamely – informatikai termékek és 
rendszerek technológiai biztonsági értékelési követelményeit tartalmazó – szabvány vagy nyilvános műszaki 
követelményrendszer előírásainak való megfelelés alapján állítja ki;

b) minimum két műszaki informatikai mérnök felsőfokú végzettséggel és legalább kétéves, akkreditált tanúsító 
szervezetnél szerzett, igazolt tanúsítási gyakorlattal rendelkező szakértőt foglalkoztat;

c) rendelkezik legalább tíz teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóval;
d) tagjai (részvényesei) és munkavállalói közül legalább öten rendelkeznek személyi biztonsági tanúsítvánnyal;
e) minimum 100 000 000 forintos határig kiterjedő szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik;
f ) a tanúsító szervezet és a  vizsgáló laboratórium rendelkezik informatikai biztonsági funkciókat megvalósító 

szoftvertermékek és -rendszerek biztonságának hazai vagy nemzetközi informatikai biztonsági 
módszertanon alapuló tanúsítására vonatkozó, az  elmúlt 5 évben legalább 4 évnyi akkreditált státuszt 
igazoló okirattal;

g) a tanúsító szervezet és a  vizsgáló laboratórium rendelkezik informatikai biztonsági funkciókat megvalósító 
szoftvertermékek és -rendszerek biztonságának hazai vagy nemzetközi informatikai biztonsági 
módszertanon alapuló tanúsítására vonatkozó akkreditáció alapján végzett – bármilyen ágazatból 
származó – legalább 3 referenciával;

h) a tanúsító szervezetnek biztonsági szabályzattal, valamint tanúsított informatikabiztonsági irányítási 
rendszerrel kell rendelkeznie, valamint a  tanúsító szervezetnek és a  vizsgáló laboratóriumnak legalább 
3  éve rendelkeznie kell a  minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 16.  §-a alapján kiállított 
telephely-biztonsági tanúsítvánnyal, és tanúsító szervezetnek és a  vizsgáló laboratóriumnak szerepelnie 
kell a  kormányzati eseménykezelő központ és az  eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, 
valamint a  biztonsági események kezelésének, a  biztonsági események műszaki vizsgálatának és 
a  sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól szóló 271/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet 22.  § 
(5) bekezdése szerinti nyilvántartásban.

 (3) Az  informatikai rendszer megfelel a  rendszerelemek zártságával, az  informatikai rendszerhez történő jogosulatlan 
hozzáférés és észrevétlen módosítás megakadályozásával kapcsolatos, valamint az  általános információbiztonsági 
zártsági követelményeknek, ha
a) a rendszer elemei azonosíthatóak és dokumentáltak;
b) a  rendszer üzemeltetési folyamatai szabályozottak, dokumentáltak és a  vonatkozó szabályzat szerinti 

gyakorisággal ellenőrzöttek;
c) a  rendszer változáskezelési folyamatai biztosítják, hogy a  rendszer paraméterezésében és a szoftverkódban 

bekövetkező változások csak tesztelt és dokumentált módon valósulhatnak meg;
d) a  rendszer adatmentési és visszaállítási rendje biztosítja a  rendszer biztonságos visszaállítását, továbbá 

a mentés-visszaállítás a vonatkozó szabályzat szerinti gyakorisággal és dokumentáltan tesztelt;
e) a  rendszerhez való végfelhasználói hozzáférés mind alkalmazási, mind pedig infrastruktúra szinten 

szabályozott, dokumentált és a vonatkozó szabályzat szerinti gyakorisággal ellenőrzött;
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f ) a  rendszerben felállított végfelhasználói hozzáférések egységes, zárt rendszert alkotnak, melyek biztosítják 
az üzleti folyamatok megvalósulását, továbbá a végfelhasználók tevékenysége naplózásra kerül, és a kritikus 
rendkívüli eseményekről automatikus figyelmeztetések generálódnak;

g) a  rendszerhez hozzáférést biztosító kiemelt jogosultságok szabályozottak, dokumentáltak és a  vonatkozó 
szabályzat szerinti gyakorisággal ellenőrzöttek, továbbá a  kiemelt jogosultságokkal elvégzett tevékenység 
naplózása megvalósul, a  napló fájlok sérthetetlensége biztosított, és a  kritikus rendkívüli eseményekről 
automatikus figyelmeztetések generálódnak;

h) a  rendszerhez történő távoli hozzáférés szabályozott, dokumentált és a  vonatkozó szabályzat szerinti 
gyakorisággal ellenőrzött;

i) a rendszer vírus és más rosszindulatú programok elleni védelme biztosított;
j) a  rendszer adatkommunikációs és rendszerkapcsolatai dokumentáltak és ellenőrzöttek annak érdekében, 

hogy az adatkommunikáció bizalmassága, sérthetetlensége és hitelessége biztosítható legyen;
k) a katasztrófa-helyreállítási terv rendszeresen tesztelt;
l) a  rendszerek és szolgáltatások beszerzése szabályozott, nyomon követett, és megfelel a  biztonsági 

előírásoknak;
m) a rendszer karbantartása szabályozott, és megfelel a rendelkezésre állásra vonatkozó elvárásoknak;
n) a  rendszer adathordozóinak védelme szabályozott, megfelelően korlátozott, és a  korlátozásokat rendszeres 

felülvizsgálatokkal és ellenőrzésekkel is fenntartják;
o) a  rendszer és az  üzemeltetési szabályzatok gondoskodnak a  rendszerelemek és a  kezelt információk 

sértetlenségéről;
p) a  rendszer és az  üzemeltetési szabályzatok gondoskodnak a  rendszer és a  kommunikáció kellő szintű 

védelméről;
q) megfelelő szintű fizikailag védett környezetet biztosítanak a rendszer számára;
r) a szervezet detektálja és kezeli az egyes biztonsági eseményeket;
s) a  rendszer üzemeltetésében és használatában részt vevő személyek rendszeres biztonságtudatossági 

oktatáson vesznek részt, valamint a  szervezet dolgozóinak munkaügyi szabályozása megfelel a  biztonsági 
előírásoknak.

7. Záró rendelkezések

12. §  Ez a rendelet 2021. február 1. napján lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 727/2020. (XII. 31.) Korm. rendelete
a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény szerinti koncessziós eljárások egyes szabályairól

A Kormány
az 1–21. § tekintetében a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 30/A. § b)–e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 22. § tekintetében bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 23. § tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 24. és 25. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény szerinti koncessziós és 10/A. §-a szerinti eljáráshoz 
kapcsolódó adatszolgáltatási és egyes végrehajtási szabályok

1. § (1) A  kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati igazgatási szerv a  koncesszióról szóló  
1991. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Ktv.) szerinti koncessziós vagy a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárás előkészítéséhez, 
illetve az eljárás során a Ktv. 5. § (3) bekezdése szerinti egyéb okból megkeresi a koncessziós tevékenység tárgya, 
illetve a  Ktv. 10/A.  §-a szerinti eljárás tárgya szerint illetékes minisztert (a továbbiakban: ágazati miniszter) 
az adatszolgáltatás teljesítése érdekében.

 (2) Az  adatszolgáltatás iránti megkeresés a  Ktv. szerinti koncessziós eljárás, illetve a Ktv. 10/A.  §-a szerinti eljárás 
előkészítéséhez szükséges – személyes adatot nem tartalmazó – pénzügyi, közgazdasági és jogi modellre, 
valamint a koncessziós, illetve a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárás előkészítéséhez, lefolytatásához, a koncessziós, illetve 
részesedés-értékesítési szerződés előkészítéséhez és megkötéséhez szükséges szakmai adatok, információk, okirat 
tervezetek szolgáltatására irányulhat.

 (3) Az  adatszolgáltatás keretében az  ágazati miniszter a  koncessziós szerződés, illetve az  értékesíteni kívánt állami 
tulajdonú társasági részesedés értékesítésére a  vonatkozó jogszabályi előírások alapján jogosult (a továbbiakban: 
részesedés-értékesítésre jogosult) a  részesedés-értékesítési szerződés végleges szövegezésének előkészítésében 
folyamatosan együttműködik a  kormányrendeletben kijelölt miniszterrel vagy központi kormányzati igazgatási 
szervvel a  koncessziós szerződés ágazati-szakmai és nemzeti vagyongazdálkodási elveknek való megfelelésének, 
valamint az állam költségvetési érdekeinek biztosítása érdekében.

 (4) Az adatszolgáltatás írásban – papír alapon, valamint egyidejűleg elektronikus úton egyszerű elektronikus másolat 
megküldésével, illetve elektronikus adathordozó alkalmazásával – teljesíthető.

 (5) Az  adatszolgáltatás teljesítésére a  kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati igazgatási 
szerv formanyomtatványt vagy elektronikus űrlapot rendszeresíthet.

 (6) Az adatszolgáltatás teljesítésére legalább 15 munkanapos határidőt kell tűzni, mely határidő meghosszabbítható.

2. § (1) A  kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati igazgatási szerv a  koncessziós pályázati, 
ajánlattételi, illetve a  Ktv. 10/A.  §-a szerinti eljárás eredményeként megkötött koncessziós szerződés, illetve 
részesedés-értékesítési szerződés aláírását követő 15 napon belül a  koncessziós szerződés, illetve részesedés-
értékesítési szerződés legalább egy-egy eredeti példányát a koncessziós szerződés, illetve a részesedés-értékesítési 
szerződés végrehajtásához szükséges iratokkal együtt átadja az ágazati miniszter, valamint a Ktv. 10/A. §-a szerinti 
eljárás esetén a tulajdonosi joggyakorló és részesedés-értékesítésre jogosult részére is.

 (2) Ha a  koncessziós pályázati, ajánlattételi eljárás vagy a  Ktv. 10/A.  §-a szerinti eljárás nem eredményezi koncessziós 
szerződés, illetve részesedés-értékesítési szerződés megkötését, a  kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy 
központi kormányzati igazgatási szerv az  ágazati miniszter, valamint a  Ktv. 10/A.  §-a szerinti eljárás esetén 
a  tulajdonosi joggyakorló és a  részesedés-értékesítésre jogosult részére jogszabályban meghatározott hatásköre 
gyakorlásához az eljárással kapcsolatos – személyes adatokat nem tartalmazó – iratokat, adatokat átadhatja.

3. § (1) A koncessziós szerződés megkötését követően annak módosítása és megszüntetése az ágazati miniszter feladata.
 (2) A  Ktv. 10/A.  §-a szerinti eljárásban megkötött részesedés-értékesítési szerződés végrehajtása a  részesedés-

értékesítési szerződésben meghatározott ágazati miniszter és a részesedés-értékesítésre jogosult feladata.
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 (3) Az  ágazati miniszter a  koncessziós szerződés hatályban léte alatt, illetve a  részesedés-értékesítési szerződés 
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a (2) bekezdés szerint ellátó személy naptári évenként legalább egy átfogó 
ellenőrzést végez, és annak eredményéről a  kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati 
igazgatási szerv részére az ellenőrzés lezártát követő 30 napon belül írásban tájékoztatást ad.

 (4) Az  ágazati miniszter a  kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati igazgatási szerv részére 
a  koncessziós szerződéssel kapcsolatos lényeges végrehajtási körülményről annak felmerülését követő 30 napon 
belül írásban tájékoztatást ad. A  koncessziós szerződés végrehajtásával kapcsolatos lényeges végrehajtási 
körülménynek minősül különösen
a) a koncesszióköteles tevékenység tényleges megkezdése,
b) a koncesszióköteles tevékenység szünetelése,
c) vis major esemény bekövetkezése,
d) koncessziós díjfizetést vagy egyéb, a koncesszió jogosultját terhelő fizetési kötelezettség nem szerződésszerű 

teljesítése,
e) a koncesszióba adó vagy a koncesszió jogosultja lényeges szerződésszegése,
f ) a koncessziós szerződéssel kapcsolatos kompenzációs igény közlése,
g) a  koncessziós szerződést érintő választottbírósági, peres vagy nemperes eljárás, szabálysértési vagy 

büntetőeljárás megindítása,
h) a koncessziós szerződés módosítása vagy megszűnése.

 (5) A  részesedés-értékesítési szerződés végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a  (2)  bekezdés szerint ellátó személy 
a  részesedés-értékesítési szerződés hatályban léte alatt a  kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi 
kormányzati igazgatási szerv részére a  részesedés-értékesítési szerződés végrehajtásával kapcsolatos lényeges 
végrehajtási körülményről annak felmerülését követő 30 napon belül tájékoztatást ad. A  részesedés-értékesítési 
szerződés végrehajtásával kapcsolatos lényeges körülménynek minősül különösen
a) az értékesíteni kívánt részesedés tulajdonjoga átruházása,
b) a részesedés-értékesítési szerződésben foglalt kötelezettségek nem szerződésszerű teljesítése,
c) a részesedés-értékesítési szerződésen alapuló igényérvényesítés az állammal szemben,
d) a részesedés-értékesítési szerződésben az állam javára kikötött jogosultság gyakorlása,
e) a részesedés-értékesítési szerződés módosítása vagy megszűnése.

2. A Ktv. szerinti, a Magyar Állam törvényes képviseletében lefolytatott koncessziós és Ktv. 10/A. §-a 
szerinti eljárások értékelését végző bíráló bizottság létrehozására és összetételére, valamint 
jogállására és működésére vonatkozó szabályok

4. § (1) A  kijelölő kormányrendeletben meghatározott koncesszióköteles tevékenység tárgya szerinti – a  kijelölő 
kormányrendelet hatályban léte alatti egy vagy több – Ktv. szerinti koncessziós eljárásra, valamint a Ktv. 10/A. §-a 
szerinti eljárásra a  kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati igazgatási szerv a  kijelölő 
kormányrendelet hatálybalépését követően bíráló bizottságot hoz létre.

 (2) A  bíráló bizottság tagjainak jelölésére vonatkozó felkérést a  kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy 
központi kormányzati igazgatási szerv a  kijelölő kormányrendelet hatálybalépését követően küldi meg az  5.  §  
(2) vagy (3)  bekezdése szerinti miniszter, illetve tulajdonosi joggyakorló és a  részesedés-értékesítésre jogosult 
részére.

 (3) Az 5. § (2) vagy (3) bekezdése szerinti miniszter, illetve tulajdonosi joggyakorló és a részesedés-értékesítésre jogosult 
a  bíráló bizottság tagjának személyére tett javaslatát a  megkeresés közlését követő 5 napon belül küldi meg 
a kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati igazgatási szerv részére.

 (4) A  bíráló bizottság tagjainak megbízatása a  kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati 
igazgatási szerv általi megbízással jön létre. A  megbízás visszavonásig, illetve ennek hiányában a  kijelölő 
kormányrendelet hatályvesztése napjáig érvényes.

 (5) A bíráló bizottság működésének szakmai és tárgyi feltételeit a kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi 
kormányzati igazgatási szerv biztosítja.

 (6) A bíráló bizottság a kijelölő kormányrendelet hatályvesztése napján szűnik meg.
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5. § (1) A bíráló bizottság elnöke és tagja a Ktv. szerinti koncessziós eljárás, valamint a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárás esetén 
a kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati igazgatási szerv vezetője által kijelölt személy.

 (2) A bíráló bizottság (1) bekezdésen kívüli, további tagja a Ktv. szerinti koncessziós eljárás esetén:
a) az ágazati miniszter egy képviselője,
b) az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter egy képviselője,
c) az államháztartásért felelős miniszter egy képviselője.

 (3) A bíráló bizottság (1) bekezdésen kívüli, további tagja a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárás esetén:
a) az ágazati miniszter egy képviselője,
b) a  Ktv. 10/A.  § (1)  bekezdése szerinti, a  részesedés-értékesítéssel érintett gazdálkodó szervezet feletti 

tulajdonosi joggyakorló és a részesedés-értékesítésre jogosult egy-egy képviselője,
c) az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter egy képviselője,
d) az államháztartásért felelős miniszter egy képviselője.

6. § (1) Nem lehet a bíráló bizottság elnöke és tagja az a személy,
a) aki a pályázat vagy ajánlat előkészítésében vagy kidolgozásában bármilyen módon részt vett,
b) aki a Ktv. szerinti koncessziós eljárás vagy a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárás keretében pályázatot vagy ajánlatot 

nyújtott be,
c) aki a  pályázatot vagy ajánlatot benyújtó természetes személy képviselője, alkalmazottja, foglalkoztatottja, 

alkalmazója és foglalkoztatója,
d) aki a  pályázatot vagy ajánlatot benyújtó, illetve a  Ktv. 10/A.  § (1)  bekezdése szerinti gazdálkodó szervezet 

jogi személy képviselője, – a  Ktv. 10/A.  § (1)  bekezdése szerinti gazdálkodó szervezet esetén a  tulajdonosi 
joggyakorlón kívüli – tulajdonosa, részvényese, tagja, vezető tisztségviselője, alkalmazottja vagy más 
szerződéses jogviszony alapján foglalkoztatottja,

e) aki annak a jogi személynek a képviselője, vezető tisztségviselője, alkalmazottja, foglalkoztatottja, amelyben 
a  pályázó vagy az  ajánlattevő, illetve a  Ktv. 10/A.  § (1)  bekezdése szerinti gazdálkodó szervezet közvetlen 
vagy közvetett befolyással rendelkezik, illetve amelynek a  pályázó vagy az  ajánlattevő, vagy a  Ktv. 10/A.  § 
(1) bekezdése szerinti gazdálkodó szervezet a tulajdonosa, részvényese, tagja,

f ) aki az  a)–e)  pontban meghatározott személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.  § 
(1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója, vagy

g) akitől bármely oknál fogva nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése, így különösen aki a pályázati vagy 
ajánlati döntés meghozatalában bármely módon személyesen érdekelt.

 (2) Ha összeférhetetlenségi ok merült fel, arról az  összeférhetetlenségi ok felmerülését követő 3 napon belül a  bíráló 
bizottság elnökét tájékoztatni kell.

 (3) A  tag megbízatásának összeférhetetlenségi ok miatti visszavonására a  bíráló bizottság elnöke tesz javaslatot 
a  kormányrendeletben kijelölt miniszternek vagy központi kormányzati igazgatási szervnek. Az  elnök 
összeférhetetlensége esetén az összeférhetetlenségi okot az elnököt az 5. § (1) bekezdése szerint kijelölő személy 
részére kell megtenni, és e  kijelölő személy dönt az  elnök összeférhetetlenségéről. Az  összeférhetetlenségi ok 
felmerülésével érintett tag az összeférhetetlenségről szóló döntésig a bíráló bizottság munkájában nem vehet részt.

 (4) A bíráló bizottsági tagság megszűnik, ha
a) a bíráló bizottság megszűnik,
b) a  tag megbízatását a  kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati szerv 

összeférhetetlenség miatt visszavonja,
c) a tag megbízatását a kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati igazgatási szerv által 

a  tag jelölésére felkért miniszter, illetve tulajdonosi joggyakorló, részesedés-értékesítésre jogosult bármely 
okból történő kezdeményezésére visszavonja,

d) a tag tagságáról lemond, vagy
e) a tag elhalálozik.

 (5) A  (4)  bekezdés b)–e)  pontja szerinti esetben a  bíráló bizottsági tagsági jogviszony megszűnését követő  
5 napon belül a  kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati igazgatási szerv új tag 
jelölése érdekében megkeresi az  5.  § (2) vagy (3)  bekezdése szerinti minisztert, illetve tulajdonosi joggyakorlót, 
részesedés-értékesítésre jogosultat. Az 5. § (2) vagy (3) bekezdése szerinti miniszter, illetve tulajdonosi joggyakorló 
a  bíráló bizottság új tagjának személyére tett javaslatát a  megkeresés közlését követő 5 napon belül küldi meg 
a kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati igazgatási szerv részére.
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7. § (1) A  bíráló bizottság munkája során az  ügyrendje szerint jár el, amelyet az  elnök előterjesztésére a  bíráló bizottság 
alakuló ülésen fogad el. Az  ügyrendben meg kell határozni a  pályázatok, illetve ajánlatok értékelése során 
alkalmazandó, valamint a bíráló bizottság eljárására vonatkozó részletes szabályokat.

 (2) A bíráló bizottság feladatai
a) a pályázatok, illetve ajánlatok benyújtására nyitva álló időtartam alatt beérkezett pályázatok, illetve ajánlatok 

felbontása,
b) a koncessziós szerződés, illetve a részesedés-értékesítési szerződés szövegének véleményezése,
c) javaslat tétele a kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati igazgatási szerv részére

ca) a pályázatok, illetve az ajánlatok érvényességének megállapítására,
cb) a pályázat, illetve az ajánlat érdemi vizsgálat nélküli elutasítására,
cc) hiánypótlásra történő felhívás, illetve felvilágosítás kérés kiadására,
cd) a  koncessziós pályázat odaítélésére, az  ajánlat elfogadásáról szóló döntésre, illetve a  részesedés-

értékesítésre vonatkozó döntésre és
ce) a koncessziós szerződés megkötésére.

 (3) A  bíráló bizottság feladatainak teljesítése során biztosítja a  pályázók, illetve ajánlattevők esélyegyenlőségét,  
és a (2) bekezdés szerinti javaslatait hátrányos megkülönböztetés nélkül, szakmai szempontok alapján teszi meg.

 (4) Az elnök feladatai
a) a bíráló bizottság üléseinek összehívása és vezetése,
b) a bíráló bizottság jogszabályszerű működésének biztosítása és
c) a bírálati és értékelési folyamat koordinációja.

 (5) A  bíráló bizottság munkáját titkárként és jegyzőkönyvvezetőként a  kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy 
központi kormányzati szerv által kijelölt természetes személyek segítik. A  titkár és a  jegyzőkönyvvezető feladata 
az  ügyrendben meghatározottak szerint a  bíráló bizottság működésével kapcsolatos adminisztrációs feladatok 
ellátása, és az elnök támogatása feladatainak ellátásában.

 (6) Az elnök, a tag, a titkár és a jegyzőkönyvvezető – a pályázatok, illetve ajánlatok felbontását követően – a benyújtott 
pályázatok, illetve ajánlatok teljes anyagába betekinthet, az  ügyrendben meghatározott titoktartási kötelezettség 
terhe mellett arról feljegyzést készíthet. Az elnök, a tag, a titkár és a jegyzőkönyvvezető jogait és kötelességeit csak 
személyesen gyakorolhatja és teljesítheti.

8. § (1) A  bíráló bizottság feladatkörébe tartozó döntés meghozatala során az  elnök és az  egyéb tagok rendelkeznek 
szavazati joggal. Az elnök és az egyéb tagok a bíráló bizottság feladatkörébe tartozó döntések meghozatala során 
egyenlő szavazati joggal rendelkeznek. A bíráló bizottság döntéseit többségi szavazással hozza, szavazategyenlőség 
esetén az  elnök szavazata dönt. A  tag – indokolással ellátott és aláírt – kisebbségi véleménye a  döntés, illetve 
döntési javaslat mellékletét képezi.

 (2) A bíráló bizottság határozatképes
a) a  nyertes pályázó, illetve ajánlattevő személyére történő javaslat kialakítására összehívott értékelő ülés 

esetén, ha az elnök és valamennyi egyéb tag az ülésen jelen van,
b) egyéb esetben, ha az ülésen az elnök és az egyéb tagok többsége jelen van.

 (3) A bíráló bizottság határozatképtelensége esetén az elnök az ülést legfeljebb három nappal elnapolja.

9. § (1) Az elnök döntése szerint az ülés személyes jelenléttel vagy elektronikus hírközlő eszköz útján tartható meg.
 (2) Az ülés megtartásának módját az ülés meghívójában meg kell jelölni. A meghívóban megjelölt módtól való eltérés 

esetén új ülést kell összehívni.
 (3) Az  elektronikus hírközlő eszköz útján tartott ülés részletes szabályait a  bíráló bizottság ügyrendjében kell 

meghatározni. Az  elektronikus hírközlő eszköz útján tartott ülésre vonatkozó ügyrendbeli, illetve egyéb technikai 
szabályokat az ülés meghívójának mellékleteként a tag részére meg kell küldeni.

10. § (1) Érvénytelen a  pályázat, illetve az  ajánlat, és azt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha a  pályázó, illetve 
az ajánlattevő
a) pályázata, illetve ajánlata a pályázati kiírásban, ajánlattételi felhívásban meghatározott olyan alapvető formai 

követelményeknek nem felel meg, amelyek hiánypótlás keretében nem pótolhatók, vagy
b) pályázata, illetve ajánlata nem a  pályázati kiírásban, ajánlattételi felhívásban meghatározott benyújtási 

határidőben érkezett be.
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 (2) Érvénytelen a pályázat, illetve ajánlat, ha a hiánypótlás az arra előírt határidőben nem érkezik be, vagy annak nem 
megfelelő tartalmú teljesítése miatt a  pályázat, illetve ajánlat nem értékelhető és további hiánypótlásnak nincs 
helye vagy az nem vezet eredményre.

 (3) Eredménytelen a Ktv. szerinti koncessziós eljárás, illetve a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárás, ha az eljárásban
a) nem érkezett érvényes pályázat, illetve ajánlat,
b) a  benyújtott pályázatok, illetve ajánlatok egyike sem felel meg a  pályázati kiírásban, illetve ajánlattételi 

felhívásban foglalt feltételeknek,
c) a pályázat, illetve ajánlat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, vagy
d) valamelyik pályázó, illetve ajánlattevő az eljárás során az eljárás tisztaságát vagy a többi pályázó, ajánlattevő 

érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el.

11. §  A pályázati kiírás, illetve ajánlattételi felhívás szerinti esetekben, a  pályázatok, illetve ajánlatok felbontását 
követő nyolc napon belül fel kell hívni a  pályázót, illetve ajánlattevőt hiánypótlásra megfelelő határidő tűzésével. 
Az eljárásban ugyanazon pályázattal, illetve ajánlattal összefüggésben több hiánypótlásra felhívásnak is helye lehet.

12. § (1) A  bíráló bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni és az  ülésen többségi szavazással elfogadni, amely 
tartalmazza különösen
a) a jelenlevő elnök és az egyéb jelenlevő tagok nevét,
b) az ülés helyét, kezdetének és befejezésének idejét,
c) az ülés napirendjét,
d) az ülésen meghozott döntéseket, kisebbségi véleményeket,
e) az ülésen tett, az összeférhetetlenséggel kapcsolatos nyilatkozatokat, illetve bejelentéseket,
f ) minden olyan tényt, körülményt, amelyet az elnök vagy a tag feljegyzésre javasol.

 (2) A bíráló bizottság készíti el a Ktv. 9/A. §-ában, illetve a Ktv. 10/C. § (7) bekezdésében foglaltak szerinti emlékeztető 
tervezetét a kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati igazgatási szerv részére.

 (3) A  bíráló bizottság a  pályázatokról, illetve ajánlatokról pályázatonként, illetve ajánlatonként külön indokolással 
ellátott értékelési és döntési javaslatot tartalmazó javaslatot készít a  kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy 
központi kormányzati igazgatási szerv részére. A bíráló bizottság ennek során
a) megállapítja, hogy a  pályázatok, illetve ajánlatok érvényesek-e és megfelelnek-e a  kiírási, illetve felhívási 

feltételeknek,
b) a pályázatokat, illetve ajánlatokat a kiírásban, felhívásban megadott szempontoknak megfelelően elemzi, és
c) javaslatot tesz a nyertes pályázó, illetve ajánlattevő személyére.

3. A Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárás részletes szabályai a Magyar Állam tulajdonában álló részesedés 
értékesítése esetén

13. § (1) A  részesedés-értékesítésre jogosult és a  kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati 
igazgatási szerv a  Ktv. 10/A.  § (1)  bekezdése szerinti gazdálkodó szervezet értékesítéssel érintett állami 
tulajdonú részesedés (a továbbiakban: részesedés) értékesítésére vonatkozó eljárás megindításáról szóló 
döntés megalapozásához – a  koncessziós szerződés várható elemeire vonatkozó információk felhasználásával – 
független szakértővel elvégezteti a  gazdálkodó szervezetben az  értékesítési eljárással érintett állami tulajdonú 
részesedés forgalmi értékbecslését (vagyonértékelését). Az  értékesítési eljárás megindítására vonatkozó döntés 
a szakvéleményben rögzített érvényességi időn belül hozható meg.

 (2) A  részesedés forgalmi értékbecslése (vagyonértékelése) alapján az  értékesítési eljárás megindítására vonatkozó 
döntést a részesedés-értékesítésre jogosult és a kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati 
igazgatási szerv együttesen hozza meg.

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti döntés alapján a  Ktv. 10/A.  §-a szerinti eljárást az  (1)  bekezdés szerinti szakvéleményben 
rögzített érvényességi időn belül a  kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati igazgatási 
szerv indítja meg és folytatja le.

 (4) A  tulajdonosi joggyakorló a  részesedés-értékesítésre jogosult megkeresésére 5 napon belül intézkedik  
a  Ktv. 10/A.  §-a szerinti eljárás lefolytatásához szükséges információk biztosítása érdekében. A  tulajdonosi 
joggyakorló köteles gondoskodni arról, hogy a  részesedés-értékesítésre jogosult részére a  Ktv. 10/A.  §-a szerinti 
eljáráshoz kapcsolódó feladatai ellátásához, így különösen az  (1)  bekezdés szerinti független szakértő részére 
az értékelés elvégzéséhez szükséges információk, adatok, tájékoztatások teljes körűen, határidőben rendelkezésre 
álljanak.
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14. § (1) A  kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati igazgatási szerv a  Ktv. 10/A.  §-a szerinti 
egyidejű és együttes koncessziós pályázati és értékesítési eljárást a Ktv. 4. §-a szerinti feltételek alapján a Ktv.-ben 
és az  e  rendeletben meghatározottak szerint egységesen nyilvános vagy zártkörű pályázati és értékesítési eljárás 
keretében folytatja le.

 (2) A  részesedés értékesítésére a  nyilvános vagy zártkörű egységes pályázat részeként nyilvános vagy zártkörű 
egységes pályázati eljárás keretében kerülhet sor.

 (3) Zártkörű eljárás esetén lehetőség szerint legalább három, egymástól független érdekeltet kell írásban az egységes 
pályázatra felhívni.

15. § (1) A részesedés a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárásban legalább a 13. § (2) bekezdése szerinti szakvéleményben rögzített 
becsült forgalmi értéken értékesíthető. Az eljárásban ingyenes vagyonátruházásnak nincs helye.

 (2) A részesedést nem lehet értékesíteni olyan személy részére, aki vagy amely
a) az  adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7.  § 34.  pontja szerinti, lejárt esedékességű köztartozással 

rendelkezik,
b) a tulajdonosi joggyakorlóval vagy a részesedés-értékesítésre jogosulttal szemben fennálló, lejárt tartozással 

rendelkezik, vagy
c) nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek 

vagy természetes személynek.
 (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti kizáró ok fennállásának hiányát az érintett személy a pályázat benyújtását, illetve 

a  szerződés megkötését megelőző 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja vagy nyilatkozik arról, 
hogy szerepel a  köztartozásmentes adatbázisban. A  (2)  bekezdés szerinti kizáró okok fennállásának hiányát 
a  kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati igazgatási szerv az  egységes pályázati 
dokumentum bírálata során, valamint a  részesedés-értékesítésre jogosult a  részesedés-értékesítési szerződés 
megkötését megelőzően is vizsgálni köteles.

16. § (1) Az  egységes pályázati felhívás és kiírás együttesen tartalmazza a  koncessziós pályázatra és a  részesedés 
értékesítésére vonatkozó információkat, a koncessziós pályázati felhívást és kiírást, valamint az értékesítési pályázati 
felhívást és kiírást.

 (2) Az  egységes pályázati felhívást és kiírást a  kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati 
igazgatási szerv – a részesedés-értékesítésre jogosult egyetértésével – hagyja jóvá.

 (3) A  Ktv. 8.  § (3)  bekezdés g)  pontja alapján a  pályázati kiírás a  részesedés értékesítésére tekintettel, értékesítési 
pályázati felhívásként tartalmazza a  Ktv. 10/A.  § (1)  bekezdése szerinti gazdálkodó szervezet és az  értékesítésre 
kerülő részesedés bemutatását és a  részesedés értékesítésével kapcsolatos egyéb lényeges körülményeket, ezen 
belül különösen
 1.  a gazdálkodó szervezet elnevezését (cégnevet), székhelyet, tevékenységi kört,
 2.  az alapítás időpontját, a működési időtartamot, az alapítókat megillető esetleges jogokat,
 3.  a jegyzett, illetve saját tőke összegét,
 4.  a Magyar Állam tulajdoni részesedését a gazdálkodó szervezetben,
 5.  az átlagos statisztikai létszámot,
 6.  a  vezető tisztségviselők és a  magasabb vezető állású dolgozókra vonatkozó adatokat, a  személyes adatok 

kivételével,
 7.  a  gazdálkodó szervezet üzleti tevékenységének az  átfogó értékelést lehetővé tevő leírását, így különösen 

a  termelési, értékesítési, kutatás-fejlesztési, beruházási információkat, valamint a  gazdálkodó szervezetnek, 
illetve közszolgáltatói tevékenységének a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá 
tartozását,

 8.  a könyvvizsgáló által hitelesített utolsó éves beszámoló szerinti mérleget és eredménykimutatást,
 9.  a  gazdálkodó szervezetnél működő szakszervezetek ismertetését, tájékoztatást a  hatályos kollektív 

szerződésről,
10.  a gazdálkodó szervezetet érintő kötelező hatósági előírásokat,
11.  a kulturális örökségvédelemmel, környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos információkat,
12.  az értékesítendő részesedés megjelölését, szükség esetén annak mértékét,
13.  az  értékesítendő részesedéssel kapcsolatos lényeges információkat, az  ahhoz kapcsolódó jogokat és 

kötelezettségeket,
14.  a társasági részesedés névértékét vagy az árfolyamát,



11758 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 298. szám 

15.  a  kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati igazgatási szerv által elfogadhatónak 
tartott legalacsonyabb összegű ellenértéket (minimálárat),

16.  az értékesítésre vonatkozó feltételeket, a fizetés módjára vonatkozó előírásokat.
 (4) Az  egységes pályázati kiírás (3)  bekezdés szerinti adatokat és értékesítési ajánlattételi felhívást tartalmazó része 

kizárólag a  pályázati kiírásban meghatározott összegű ellenérték (részvételi díj) megfizetését és titoktartási 
nyilatkozat aláírását követően ismerhető meg.

 (5) Az egységes pályázati kiírásban meg kell határozni a koncessziós pályázatot és az értékesítési pályázatot együttesen 
tartalmazó egységes pályázati dokumentum benyújtásának Ktv. 9.  §-a szerinti, legalább 60 napos határidejét, 
az egységes pályázati dokumentum elbírálására nyitva álló határidőt és annak a Ktv. 10/A. § (3) bekezdése szerinti 
legfeljebb 60 nappal történő meghosszabbításának részletes eljárási szabályait, valamint az  egységes pályázati 
dokumentumra irányadó ajánlati kötöttség időtartamát.

 (6) Az egységes pályázati dokumentum benyújtására nyitva álló határidő kezdőnapja és az azt követő 15 naptári nap 
eltelte közötti időszakban a  pályázati kiírást átvevő személy a  pályázati kiírásban csak utalással meghatározott 
részletes adatokat, dokumentumokat a pályázati kiírásban meghatározott helyszínen munkanapokon, a hivatali idő 
pályázati kiírásban meghatározott időszakában megismerheti, azokba betekinthet, és azokról feljegyzést készíthet, 
továbbá azokról a  pályázati kiírásban meghatározott adatkörben és a  pályázati kiírásban meghatározott térítés 
ellenében másolatot kérhet.

17. § (1) A pályázó az egységes pályázati felhívásban és kiírásban foglaltakat teljes körűen és feltétel nélkül elfogadva, annak 
koncessziós pályázati és értékesítési pályázati felhívást tartalmazó részére együttesen pályázati dokumentumot 
nyújt be, amely koncessziós pályázati részből és értékesítési pályázati részből áll (a továbbiakban együtt: egységes 
pályázati dokumentum).

 (2) Az  egységes pályázati dokumentum részekben történő benyújtásának, illetve önálló koncessziós pályázat vagy 
értékesítési pályázat előterjesztésének nincs helye.

 (3) Az  egységes pályázati dokumentum részleges érvénytelensége esetén az  egységes pályázati dokumentum 
érvénytelen. Érvénytelen az egységes pályázati dokumentum, ha annak részeként a pályázó az értékesítési pályázat 
keretében a 13. § (2) bekezdése szerinti becsült forgalmi értéket el nem érő ajánlatot tesz.

 (4) A  pályázó ajánlati kötöttsége az  egységes pályázati dokumentumra – annak koncessziós pályázati részére és 
értékesítési pályázati részére együttesen – az egységes pályázati dokumentum benyújtási határideje lejártát követő 
naptári naptól
a) a pályázó egységes pályázati dokumentuma érvénytelenné nyilvánítása napjáig,
b) a pályázat érvénytelenné vagy az eljárás eredménytelenné nyilvánítása napjáig,
c) eredményes eljárásban érvényes, de nem nyertes egységes pályázati dokumentáció esetén a bírálat napjáig,
d) eredményes eljárásban nyertes egységes pályázati dokumentáció esetén a  koncessziós szerződés és 

az értékesítési szerződés megkötésének napjáig
áll fenn.

18. § (1) A bíráló bizottság az egységes pályázati dokumentumot az egységes pályázati felhívásban és kiírásban megadott 
bírálati szempontok szerint, a  koncessziós pályázati és az  értékesítési pályázati rész önálló, valamint az  egységes 
pályázati dokumentum átfogó vizsgálata és mérlegelése alapján értékeli.

 (2) A Ktv. 10/A. §-a szerinti egyidejű és együttes koncessziós pályázati és értékesítési eljárás nyertese (a továbbiakban: 
az eljárás nyertese) az a pályázó, aki, amely az egységes pályázati felhívás és kiírás feltételeinek megfelel, és a Magyar 
Állam számára – koncessziós és részesedésértékesítési szempontból is – összességében a  legkedvezőbb egységes 
pályázati dokumentációt nyújtotta be.

 (3) A  koncessziós pályázati és részesedés értékesítési döntést egységesen – a  bíráló bizottság javaslata alapján – 
a  kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati igazgatási szerv a  részesedés-értékesítésre 
jogosult egyetértésével hozza meg.

19. § (1) A  koncessziós szerződés és a  részesedés-értékesítési szerződés megkötésére az  egységes pályázati döntés 
meghozatalát követő 30 napon belül kerül sor.

 (2) A  koncesszióköteles tevékenység végzésére szóló koncessziós szerződést a  kormányrendeletben kijelölt miniszter 
vagy központi kormányzati igazgatási szerv az eljárás nyertesével köti meg.

 (3) A részesedés-értékesítési szerződést a részesedés-értékesítésre jogosult az eljárás nyertesével köti meg.
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 (4) A koncessziós jogviszonyban
a) koncessziós jogosultnak a koncessziós szerződést aláíró, (2) bekezdés szerinti személyt,
b) koncessziós társaságnak a  (3)  bekezdés szerinti részesedés-értékesítési szerződéssel érintett gazdálkodó 

szervezetet
kell tekinteni.

4. Záró rendelkezések

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

21. §  Az e rendelet szabályait a hatálybalépéskor folyamatban levő Ktv. szerinti koncessziós eljárásokra és Ktv. 10/A. §-a 
szerinti eljárásokra is alkalmazni kell.

22. § (1) A  bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: R1.) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a koncessziós eljárást az MBFSZ-t irányító miniszter folytatja le
a) a bíráló bizottság elnöke az MBFSZ elnöke,
b) a bíráló bizottság működésének tárgyi feltételeit az MBFSZ biztosítja, és annak munkájában az MBFSZ szakmai 
segítséget nyújt,
c) a pályázati részvételi díjakat az MBSZF Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámára kell befizetni, és
d) a pályázati részvételi díjak felhasználásáról az MBFSZ elnöke dönt.”

 (2) Hatályát veszti az R1. 2. § (3a)–(4) bekezdése, 2/A. és 2/B. §-a.

23. § (1) Az  állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 41.  § (1) és 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  kiíró a  pályázat eredményét az  elbírálást követő nyolc napon belül írásban közli valamennyi ajánlattevővel. 
A kiíró a pályázat eredményét a 32. § (2) bekezdésében megjelölt módon közzéteszi.
(2) A kiíró a szerződést a pályázat nyertesével köti meg.”

 (2) Hatályát veszti az R2. 40. § (2) bekezdése.

24. § (1) A  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum 
rendelet) 8. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A miniszterelnök kabinetfőnöke az általános politikai koordinációért való felelőssége keretében)
„d) a  Kormány erre vonatkozó, kormányrendeletben meghozott döntése esetén ellátja a  koncesszióról szóló  
1991. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 5. § (1) bekezdése szerinti, a pályázat kiírására, elbírálására, ajánlattételi 
felhívásra, ajánlattételi eljárás, valamint a  Ktv. 10/A.  §-a szerinti eljárás lefolytatására vonatkozó feladatokat, és 
megköti a koncessziós szerződést.”

 (2) Hatályát veszti a Statútum rendelet 8. § e) pontja.

25. §  A Nemzeti Koncessziós Irodáról szóló 424/2020. (IX. 4.) Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az Iroda szakmai feladatai körében
a) összegyűjti és rendszerezi az  állam koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Ktv.) szerinti 
koncessziós és a Ktv. 10/A.  §-a szerinti eljárással összefüggő tevékenységére vonatkozó információkat, hazai és 
nemzetközi gyakorlatokat,
b) előkészíti az  állam Ktv. szerinti koncessziós és a Ktv. 10/A.  §-a szerinti tevékenységére vonatkozó gazdasági, 
társadalmi, jogi hatástanulmányokat, döntéselőkészítő dokumentumokat,
c) javaslatot tesz a miniszterelnök kabinetfőnökének egyes kizárólagos állami gazdasági tevékenységek gyakorlása 
időleges jogának koncessziós szerződés keretében történő átengedésére, illetve a  Ktv. 10/A.  §-a szerinti eljárás 
lefolytatására,
d) az állam Ktv. szerinti koncessziós és a Ktv. 10/A. §-a szerinti tevékenységére és a koncessziós, illetve a Ktv. 10/A. §-a 
szerinti eljárásokra vonatkozó egységes módszertant, eljárásrendet és monitoring rendszert alakít ki és működtet,
e) kormányrendeleti kijelölés esetén ellátja a  pályázat kiírására, elbírálására, ajánlattételi felhívásra, ajánlattételi 
eljárás, valamint a  Ktv. 10/A.  §-a szerinti eljárás lefolytatására vonatkozó feladatokat és megköti a  koncessziós 
szerződést.
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(2) Ha a Ktv. szerinti koncessziós vagy a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárás tekintetében – a Kormány rendelete alapján –  
a  Ktv. 5.  § (1)  bekezdése szerinti feladatokra kijelölt miniszter a  miniszterelnök kabinetfőnöke, akkor az  Iroda 
a  miniszterelnök kabinetfőnöke felkérése alapján közreműködik a  pályázat kiírásában, elbírálásában, ajánlattételi 
felhívás kiadásában, ajánlattételi eljárás, valamint a  Ktv. 10/A.  §-a szerinti eljárás lefolytatásában és a  koncessziós 
szerződés megkötésében, továbbá a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (a továbbiakban: Kbtv.) 
szabályozott közbeszerzési, illetve koncessziós beszerzési eljárásokkal kapcsolatos egyes feladatok ellátásában.
(3) Ha a Ktv. szerinti koncessziós vagy a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárás tekintetében – a Kormány rendelete alapján – 
a Ktv. 5. § (1) bekezdése szerinti feladatokra kijelölt központi kormányzati igazgatási szerv az  Iroda, akkor az  Iroda 
ellátja a pályázat kiírására, elbírálására, ajánlattételi felhívásra, ajánlattételi eljárás, valamint a Ktv. 10/A. §-a szerinti 
eljárás lefolytatására vonatkozó feladatokat és megköti a  koncessziós szerződést, továbbá teljesíti a  Kbtv.-ben 
szabályozott közbeszerzési, illetve koncessziós beszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatokat.
(4) Ha az  adott eljárás tekintetében a  Ktv. 5.  §-a szerinti feladatokra kijelölt miniszter nem a  miniszterelnök 
kabinetfőnöke, az  Iroda az  állam nevében eljáró ágazati miniszter felkérése alapján – a  miniszterelnök 
kabinetfőnöke egyetértése esetén – közreműködhet a  pályázat kiírására, elbírálására, ajánlattételi felhívásra, 
ajánlattételi eljárás, valamint a  Ktv. 10/A.  §-a szerinti eljárás lefolytatására vonatkozó feladatok ellátásában és 
a  koncessziós szerződés megkötésében, továbbá a  Kbtv.-ben szabályozott közbeszerzési, illetve koncessziós 
beszerzési eljárásokkal kapcsolatos egyes feladatok ellátásában.
(5) Az  Iroda koordinációs feladatai körében szervezi, összehangolja az  állam egységes, a  Ktv. szerinti koncessziós  
és a Ktv. 10/A. §-a szerinti tevékenységére, eljárására vonatkozó kormányzati tevékenységet, amely keretében
a) folyamatos kapcsolatot tart fenn a feladattal érintett központi államigazgatási szervekkel,
b) folyamatos kapcsolatot tart fenn a Ktv. szerinti koncessziós és a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárással érintett szervekkel,
c) közreműködik a miniszterelnök kabinetfőnöke által létrehozott munkacsoport munkájának szervezésében,
d) szakmai javaslatokat fogalmaz meg minisztériumok és érintett állami szervek számára az egységes kormányzati 
koncessziós politika kialakítására és működésére.
(6) Az  Iroda javaslatot tehet a  miniszterelnök kabinetfőnökének a  feladat- és hatáskörét, valamint az  állam 
koncessziós tevékenységét érintő jogszabályok megalkotására.
(7) A  (2) és (3)  bekezdés szerinti esetben, a  pályázati vagy ajánlattételi felhívásban előírt részvételi díjat, valamint 
a  Ktv. szerinti koncessziós és a Ktv. 10/A.  §-a szerinti eljárásban iratbetekintéssel kapcsolatban felmerült térítési 
díjat az  Iroda pályázati vagy ajánlattételi felhívásban meghatározott számlaszámára a  pályázati vagy ajánlattételi 
felhívásban meghatározott módon kell teljesíteni. A részvételi díj befizetéséből származó bevételeket a Ktv. szerinti 
pályázati és a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárások előkészítésével, lebonyolításával közvetlenül érintett feladatokra kell 
fordítani az államháztartási jogszabályok figyelembe vételével. A részvételi díj felhasználásáról az Iroda elnöke dönt.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 728/2020. (XII. 31.) Korm. rendelete
az egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében az illetékes ágazati miniszteri feladatok ellátásáról 
szóló 495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 30/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében az  illetékes ágazati miniszteri feladatok ellátásáról szóló 
495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § A  koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 5.  § (1)  bekezdésében meghatározott  
– a pályázat kiírására, elbírálására, ajánlattételi felhívásra, ajánlattételi eljárás, valamint a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárás 
lefolytatására és a  koncessziós szerződés megkötésére vonatkozó – feladatokat az  1.  mellékletben meghatározott 
koncesszióköteles tevékenységek tekintetében a Nemzeti Koncessziós Iroda látja el.”
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2. §  A Korm. rendelet 6. §-a a következő (5)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(5) E rendeletnek az egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében az  illetékes ágazati miniszteri feladatok 
ellátásáról szóló 495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 728/2020. (XII. 31.) Korm. rendelettel 
(a  továbbiakban: Mód. rendelet 2.) megállapított 1–4.  §-át és 1.  mellékletét az  e  rendelkezések hatálybalépésekor 
folyamatban levő, Ktv. szerinti koncessziós pályázati és ajánlattételi eljárásokra, valamint a Ktv. 10/A.  §-a szerinti 
eljárásokra is alkalmazni kell.
(6) A  Mód. rendelet 2. hatálybalépésekor folyamatban levő, Ktv. szerinti koncessziós eljárások és a  Ktv. 10/A.  §-a 
szerinti eljárások vonatkozásában a  Magyar Állam képviseletében az  egyes koncesszióköteles tevékenységek 
tekintetében a  Mód. rendelet 2. hatálybalépése napjáig eljárt általános politikai koordinációért felelős miniszter 
(a  továbbiakban: a  miniszterelnök kabinetfőnöke) általános jogutódjának a  Nemzeti Koncessziós Irodát kell 
tekinteni.
(7) A  miniszterelnök kabinetfőnöke a  Mód. rendelet 2. hatálybalépése napján folyamatban levő, a  Ktv. szerinti 
koncessziós és a Ktv. 10/A.  §-a szerinti eljárások iratanyagát a  Mód. rendelet 2. hatálybalépése napját követő  
2 munkanapon belül adja át a Nemzeti Koncessziós Iroda részére.
(8) A Nemzeti Koncessziós Iroda a Mód. rendelet 2. hatálybalépése napján folyamatban levő, Ktv. szerinti koncessziós 
eljárások és a  Ktv. 10/A.  §-a szerinti eljárások esetén a  Magyar Állam törvényes képviselője személyében beállt 
változásról – így különösen a Mód. rendelet 2. hatálybalépéséről és a folyamatban levő eljárásokban a beadványok 
benyújtásának rendjéről – a folyamatban levő eljárásokban pályázatot, ajánlatot, egyéb beadványt már benyújtott 
személyeket a Mód. rendelet 2. hatálybalépése napját követő 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja.
(9) A Mód. rendelet 2. hatálybalépése napján folyamatban levő, a Ktv. szerinti koncessziós és a Ktv. 10/A. §-a szerinti 
eljárásokban az e rendelet alapján a miniszterelnök kabinetfőnökéhez benyújtott beadványokat a Mód. rendelet 2.  
hatálybalépésekor a  Magyar Állam törvényes képviseletében beálló általános jogutódlásra tekintettel nem kell 
ismételten benyújtani.”

3. §  A Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. §  Hatályát veszti a Korm. rendelet
a) 2–4. §-a és
b) 2. melléklete.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 728/2020. (XII. 31.) Korm. rendelethez

 1.  A Korm. rendelet 1. melléklete a következő 3. ponttal egészül ki:
„3. Az egységes elektronikus értékesítésű közszolgáltatások egységes rendszerének működtetése.”

 2.  A Korm. rendelet 1. melléklet címében a „miniszterelnök kabinetfőnöke” szövegrész helyébe a „Nemzeti Koncessziós 
Iroda” szöveg lép.

 3.  Hatályát veszti a Korm. rendelet 1. melléklet címében az „és 10/C. §-ában” és a „feladatok tekintetében az  illetékes 
ágazati miniszteri” szövegrész.
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A Kormány 729/2020. (XII. 31.) Korm. rendelete
a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli 
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló 
kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 42/2018. (III. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli 
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok 
alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 42/2018.  
(III. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6/D. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  Beruházás keretében a  3.  melléklet 1. és 2.  pontjában meghatározott területen megvalósuló 
sportlétesítményen
a) belül elhelyezett egyéb rendeltetésű helyiségek, önálló rendeltetési egységek, valamint
b) kívül megvalósuló egyéb rendeltetésű építmény
rendeltetésszerű használatához személygépjármű elhelyezését, valamint gépjármű- és autóbuszparkoló- és 
várakozóhelyet, kerékpár-elhelyezési lehetőséget nem kell biztosítani.”

2. §  Az R. a következő 6/I. §-sal egészül ki:
„6/I. § A Kormány a Beruházás során a 4. mellékletben meghatározott ingatlanokon, valamint az ezen ingatlanokból 
a  telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanokon az  építési 
tevékenység elvégzéséhez szükséges ingyenes közterület használatának feltétlenül szükséges időtartamát  
2021. január 1-jétől számított 45 hónapban határozza meg.”

3. §  Az R. a következő 12. §-sal egészül ki:
„12.  § E  rendeletnek a  Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és 
észak-csepeli beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az  egyes közérdeken alapuló 
kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról 
szóló 42/2018. (III. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 729/2020. (XII. 31.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: 
Módr4.) megállapított 6/D. § (4) bekezdését és 6/I. §-át a Módr4. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási 
hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

4. §  Az R. az 1. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

5. §  Hatályát veszti az  R. 1.  § (1)  bekezdésében az „a KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. 
mint építtető által megvalósítandó” szövegrész.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 729/2020. (XII. 31.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 42/2018. (III. 13.) Korm. rendelethez

Az építési tevékenység alatti ingyenes közterület-használatot érintő ingatlanok

1. A

2. helyrajzi szám

3. 38086/33
4. 38086/12
5. 38086/77
6. 38086/254
7. 38086/255
8. 38017/7
9. 38017/5

10. 38017/49
11. 38086/9
12. 38039
13. 38048/3
14. 38043
15. 38086/65
16. 38045/3
17. 38090/1
18. 38086/148
19. 38086/149
20. 38086/150
21. 38086/240
22. 38086/241
23. 38086/232
24. 38086/233
25. 38086/234
26. 38086/7
27. 38086/6
28. 38086/67
29. 38086/68
30. 38086/69
31. 38086/70
32. 38017/37
33. 38041/1
34. 38041/2
35. 38041/3
36. 38086/5
37. 38040
38. 38086/235
39. 38086/231
40. 38086/237
41. 38086/238
42. 38086/239
43. 38086/160
44. 38086/161

         ”
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A Kormány 730/2020. (XII. 31.) Korm. rendelete
a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel 
foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 3.  §, a  4.  § és az  1.  melléklet tekintetében a  tűz elleni védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló  
1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a  tűzvédelmi bírságról és a  tűzvédelemmel foglalkozók 
kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése 
a következő o) ponttal egészül ki:
[A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként – a  (2) és (3)  bekezdésben, az  5.  §-ban és más kormányrendeletben 
meghatározott kivételekkel – a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki, amely]
„o) eljár a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: R.) 2. § (10) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott eljárásokban.”

2. §  Az R. 1. § (2) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:
[A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét (a továbbiakban: 
területi szerv) jelöli ki, amely]
„n) eljár az R. 2. § (10) bekezdés a) pontjában, valamint az R. 3. § (7) és (8) bekezdésében meghatározott eljárásokban.”

3. §  Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. §  Az R.
a) 7. § (1) bekezdésében a „2–9., 13–17., 19–20., 22–26., 31–32. és 38. sorában” szövegrész helyébe a „2–8., 13., 14., 

16., 20., 21., 25., 34. és 35. sorában” szöveg,
b) 8. § (1) bekezdésében a „41. sorában” szövegrészek helyébe a „43. sorában” szöveg
lép.

5. §  Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 730/2020. (XII. 31.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez

  A B C

1. A tűzvédelmi szabályszegés megnevezése

A tűzvédelmi bírság 

legkisebb mértéke  

(Ft)

A tűzvédelmi bírság 

legnagyobb mértéke 

(Ft)

2. tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet vagy robbanást idézett elő 10 000 1 000 000

3.
tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet vagy robbanást idézett elő, és  
az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges

20 000 3 000 000

4.
tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt 
idéztek elő

20 000 1 000 000

5.
kiürítésre szolgáló nyílászáró lezárása, üzemszerű zárva tartása  
a nyílászáró vészeseti nyithatóságának biztosítása nélkül, ha a nyílászáró 
tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben tartózkodók kiürítésére szolgál

40 000 1 500 000

6.
kiürítésre szolgáló nyílászáró lezárása, üzemszerű zárva tartása a nyílászáró 
vészeseti nyithatóságának biztosítása nélkül, az 5. sortól eltérő egyéb esetben

30 000 1 200 000

7.

épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiségrészben 
szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés 
felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak, kiürítésre 
szolgáló nyílászáró nyílásának a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség 
mértékén túli leszűkítése, ha a menekülési útvonal, a nyílászáró 
tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben tartózkodók kiürítésére szolgál

30 000 1 000 000

8.

épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiségrészben 
szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés 
felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak, kiürítésre 
szolgáló nyílászáró nyílásának a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség 
mértékén túli leszűkítése a 7. sortól eltérő egyéb esetben

20 000 800 000 

9.

az épületek menekülési útvonalain éghető anyagú installációk, dekorációk, 
szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló, valamint a helyiség 
rendeltetésével összefüggő tárgyak az elhelyezéssel érintett fal vagy  
a padló felületének 15%-ánál nagyobb mértékű részét borító elhelyezése  
(a beépített építési termékek és a biztonsági jelek kivételével)

20 000 500 000

10.
a kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt vagy igazolható 
létszám túllépése

30 000 3 000 000

11.
jogszabály vagy hatóság által előírt tűz- vagy füstgátló műszaki megoldás 
megszüntetése, eltávolítása, működésének akadályoztatása

30 000 200 000

12.
a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási felvonulási út, terület 
maradéktalanul nem biztosított

30 000 1 000 000

13.
szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvízkivétel vagy 
oltóvíz-felhasználás akadályozása

30 000 1 000 000

14. a tűzoltóság beavatkozásának akadályozása 20 000 2 000 000

15.
a létesítményi, továbbá az önkormányzati tűzoltóságra vonatkozó 
jogszabályban vagy hatósági határozatban rögzített, a létszámra, felszerelésre, 
illetve a képzésre vonatkozó előírások megszegése

50 000 2 000 000

16.
tűzoltókészülék készenlétben tartásának hiánya (a veszélyes árut szállító 
járművek kivételével)

20 000 50 000

17.
tűzoltókészülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek 
kivételével) alapkarbantartás elmulasztása esetén

10 000 20 000

18.
tűzoltókészülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek 
kivételével) közép- vagy teljes körű karbantartás elmulasztása esetén

20 000 30 000
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19.

a jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó 
berendezés készenlétben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának, 
felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér 
legfeljebb 100 m2 alapterületű

50 000 400 000

20.

a jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó 
berendezés készenlétben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának, 
felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér  
101–500 m2 alapterületű

100 000 1 000 000

21.

a jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó 
berendezés készenlétben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának, 
felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér  
500 m2 feletti alapterületű

200 000 2 000 000

22.
tűzjelző vagy tűzoltó berendezés központjának jogszabály vagy hatóság által 
előírt állandó felügyeletének, tűzátjelzés hiánya

100 000 1 500 000

23.

jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó eszköz, 
felszerelés, készülék, berendezés hibái igazolt megszüntetésének,  
vagy a megszüntetésre tett intézkedés kezdeményezésének hiánya,  
ha a hiba észlelése óta több mint 8 nap eltelt

50 000 1 000 000

24.

jogszabály vagy hatóság által előírt, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
szóló miniszteri rendeletben meghatározott érintett műszaki megoldás 
létesítésének, készenlétben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának, 
ellenőrzésének, felülvizsgálatának, nyomáspróbájának, a feltárt hibák igazolt 
javításának hiánya, működésének akadályozása, ha az nem tartozik más 
tűzvédelmi bírságtétel alá

30 000 1 000 000

25.
jogszabály vagy hatóság által előírt oltóanyag beszerzésének, készenlétben 
tartásának elmulasztása

30 000 1 000 000

26.
tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi 
szakvizsga nélküli végzése, közvetlen irányítása

50 000 500 000

27.
hatósági eltiltás ellenére végzett tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervezői 
tevékenység, illetve tűzvédelmi szakvizsgabizottságban tagként, elnökként 
való közreműködés

50 000 500 000

28.
tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység műszaki követelménytől eltérő 
végzése (természetes személy vagy gazdasági társaság)

50 000 1 000 000

29. tűzvédelmi dokumentáció jogosultság nélküli készítése 50 000 1 000 000

30.
a felelős tervező, a tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező nem  
a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági előírásoknak megfelelően tervezte 
meg az építményt

30 000 1 000 000

31.
a kivitelező vagy a felelős műszaki vezető valótlan nyilatkozatot adott  
a tűzvédelmi dokumentáció készítése során

30 000 1 000 000

32.

a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi 
szabályzat készítésére kötelezett a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről 
a munkába lépéskor – igazolt módon – nem gondoskodott, és a munkavállaló 
belépése óta több mint 15 nap eltelt

30 000 1 500 000

33.

a munkáltató a munkavállalók ismétlődő vagy a tűzvédelmi hatóság által 
előírt soron kívüli tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi szabályzat 
megismertetéséről a jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatában,  
a soron kívüli oktatást előíró határozatban rögzített határidőre – igazolt módon –  
nem gondoskodott, és a határidő lejárta óta több mint 15 nap eltelt

30 000 1 000 000
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34.

az üzemeltető – aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva – 
megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező 
személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével nem gondoskodik  
a tűzvédelemről ott, ahol ezt jogszabály előírja

50 000 500 000

35.
a jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által előírt tűzvédelmi 
szabályzatot nem készítik, készíttetik el

50 000 250 000

36.
a jogszabályban kötelezettek tűzvédelmi szabályzatából a jogszabályban előírt 
kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy az a tűzvédelmi helyzetre kiható változást 
nem tartalmazza 

50 000 200 000

37.

az építményben, építményrészben raktározott, tárolt anyag, termék 
mennyisége meghaladja az építmény létesítésekor, átalakításakor hatályban 
lévő jogszabály szerinti tűzterhelési értékeket, és a megnövelt tűzterheléshez 
kapcsolódó, a jogszabály által előírt követelményeket nem érvényesítették

30 000 2 000 000

38.
a kötelező időszakos villamos- vagy villámvédelmi felülvizsgálati minősítő 
iratban feltárt – tűzveszélyes vagy soron kívüli, javítandó jelzéssel ellátott – 
hibák igazolt megszüntetésének hiánya

40 000 300 000

39.
az erdőgazdálkodó a jogszabály által előírt erdő-tűzvédelmi tervet vagy 
egyszerűsített erdő-tűzvédelmi tervet nem készíti, készítteti el

50 000 200 000

40.

a településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásoló változások 
bejelentésének elmulasztása az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó 
hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság, illetve az érintett 
létesítményi tűzoltóság felé

30 000 1 000 000

41.
a tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet a szolgáltató nem az adott 
jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte

50 000 1 000 000

42.

a tűzoltótechnikai termék, építési termék tűzvédelmi célú ellenőrzésének, 
felülvizsgálatának, karbantartásának, javításának a műszaki előírásokban, vagy 
a tűzvédelmi hatósági engedélyben foglaltaktól eltérő módon történő végzése, 
vagy ezen tevékenység során a termék működőképességének veszélyeztetése, 
ha az nem tartozik más tűzvédelmi bírságtétel alá

50 000 1 000 000

43.
a jogszabály által forgalmazási engedélyhez kötött tűzoltótechnikai termék 
forgalmazásához nem kérték meg a hatóság engedélyét

200 000 3 000 000

44.
a tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt egyéb 
előírások megszegése, ha az nem tartozik más tűzvédelmi bírságtétel alá

20 000 60 000

45.
a pirotechnikai termékek előállítására, forgalmazására, tárolására, szállítására, 
felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó tűzvédelemmel 
összefüggő előírások megszegése

20 000 1 000 000

46.
az építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságait igazoló tűzvédelmi 
szakértői nyilatkozatnak a tűzvédelmi hatósághoz történő megküldésének 
elmulasztása

30 000 100 000

47.
ha a tűzvédelmi szakértő az építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságairól 
valótlan nyilatkozatot tesz

50 000 1 000 000

48.
szabadtéri égetés során az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre és  
az irányított égetésre vonatkozó tűzvédelmi előírások be nem tartása

20 000 400 000

49.
eltérés a nemzeti szabványok tűzvédelmi előírásaitól és a tűzvédelmi műszaki 
irányelvek rendelkezéseitől a tűzvédelmi hatóság jóváhagyása nélkül 

50 000 1 000 000

50.
eltérés a tűzvédelmi hatóság által jóváhagyott eltérő műszaki megoldástól, 
kivéve, ha a jogszabályban, nemzeti szabványban vagy tűzvédelmi műszaki 
irányelvben foglalt műszaki megoldást alkalmazzák 

50 000 1 000 000

”
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A Kormány 731/2020. (XII. 31.) Korm. rendelete
a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum 2021. évi megállapításával kapcsolatos eltérő 
szabályokról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2.  § (1)  bekezdése szerinti országgyűlési 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a  továbbiakban: Mt.) 153.  § (4)  bekezdésétől eltérően 
a  kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum összegének 2020. évben esedékes 
felülvizsgálata a  2021. évben tovább folytatódik tekintettel arra, hogy a  2020. évben az  Mt. 153.  § (4)  bekezdése 
szerinti felülvizsgálat – az érdekképviseleti szervek megállapodásának hiányában – a naptári évben nem zárult le.

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

3. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi 
CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 732/2020. (XII. 31.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes egyszerűsített közjegyzői eljárási szabályokról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020.  évi CIX.  törvény 2.  § (1)  bekezdése szerinti országgyűlési 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az állami kamattámogatással érintett lakáscélú fogyasztói hitel-, illetve kölcsönszerződés és az  azt biztosító 
jelzálogszerződés alapján a  közjegyzői okirat elkészítésére kizárólag egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat 
formájában kerülhet sor, azzal, hogy a hitelezőnek
a) 2021. január 31-ig a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet 38/B. § (1) bekezdése alapján 

elkészített írásbeli tervezetet,
b) 2021. január 31-ét követően pedig az  igazságügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott 

okiratminta alapján elkészített írásbeli tervezetet
kell kitöltve a közjegyző rendelkezésére bocsátania.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 3. § 2021. január 15-én lép hatályba.

3. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020.  évi 
CIV. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az igazságügyi miniszter 21/2020. (XII. 31.) IM rendelete
a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket 
rendelem el:

1. § (1) A  közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet (a  továbbiakban: Díjrendelet) 37.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„37.  § (1) A  (2)  bekezdés szerinti munkadíjat, költségátalányt és készkiadást – ideértve az  okiratról készített és 
az okiratkészítés során kiállítani kért elektronikus hiteles kiadmány díját is – kell fizetni
a) az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló kormányrendelet,
b) a  használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 
kormányrendelet,
c) az otthonteremtési kamattámogatásról szóló kormányrendelet,
d) a  fiatalok, valamint a  többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 
kormányrendelet, továbbá
e) a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló kormányrendelet
szerinti kamattámogatással érintett kölcsönszerződés és az  azt biztosító jelzálogszerződés alapján tett egyoldalú 
kötelezettségvállaló nyilatkozat közokiratba foglalásáért a közjegyző részére.
(2) A  közjegyzői okirat elkészítéséért fizetendő munkadíj, költségátalány és készkiadás – ideértve az  okiratról 
készített és az okiratkészítés során kiállítani kért elektronikus hiteles kiadmány díját is – összesen
a) 3 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 10 000 Ft,
b) 3 000 000 Ft feletti, de 5 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 14 000 Ft,
c) 5 000 000 Ft feletti, de 10 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 16 500 Ft,
d) 10 000 000 Ft feletti, de 15 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 19 500 Ft.
(3) Az e §-ban meghatározott ügyben a 3. § rendelkezései nem alkalmazhatóak.”

 (2) A Díjrendelet a következő 37/A. §-sal egészül ki:
„37/A.  § (1) Ha a  37.  § (1)  bekezdés a)–e)  pontja szerinti jogügylettel összefüggésben a  közjegyzői okirat 
elkészítésére a hitelező vagy az adós kérelmére
a) a közjegyző hivatali helyiségén kívül, vagy
b) 18 óra és reggel 8 óra között, munkaszüneti napon vagy az általános munkarend szerinti heti pihenőnapon
kerül sor, a  6.  § szerinti számítási módot azzal kell alkalmazni, hogy a  6.  §-ban foglalt díjszámítás alapja a  37.  § 
(2) bekezdése szerinti kedvezményes díj.
(2) Az  adós a  37.  § (2)  bekezdés a)–d)  pontja szerinti díj megfizetésén felül az  (1)  bekezdés a)–b)  pontja szerinti 
munkadíj, költségátalány és készkiadás – ideértve az  okiratról készített és az  okiratkészítés során kiállítani kért 
elektronikus hiteles kiadmány díját is – megfizetésére akkor köteles, ha közjegyzőnek az (1) bekezdés a)–b) pontja 
szerinti közreműködését az  adós kérte. Ha az  (1)  bekezdés a)–b)  pontja szerinti közreműködését nem az  adós 
kérte, az  (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti munkadíj, költségátalány és készkiadás – ideértve az okiratról készített 
és az okiratkészítés során kiállítani kért elektronikus hiteles kiadmány díját is – az (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti 
közreműködést kérőt terheli.
(3) A 37. § (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti jogügylet nem minősül a 6. § b) pont bb) alpontja szerinti különösen 
terjedelmes, bonyolult, nehéz jogi megítélésű ügynek.
(4) Nem minősül a  tervezet tartalmi változtatásával vagy kiegészítésével történő felhasználásának, ha a közjegyző 
az okiratban jogszabály tartalmáról való tájékoztatást, alaki kelléket vagy az általa fontosnak ítélt egyéb körülményt 
tüntet fel, illetve a fél ezekre vonatkozó nyilatkozatát foglalja okiratba.”
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 (3) A Díjrendelet a következő 37/B. §-sal egészül ki:
„37/B. § (1) A 37. §-ban foglaltak alkalmazásának együttes feltétele, hogy
a) a hitelintézet az okirat 1. melléklet szerint előkészített írásbeli tervezetét elektronikusan, szerkeszthető formában, 
előzetesen a közjegyző rendelkezésére bocsássa,
b) a közjegyző a tervezetet tartalmi változtatás vagy kiegészítés nélkül használja fel, valamint
c) a közjegyzői okirat magyar nyelven készüljön.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során nem minősül a tervezet tartalmi változtatásával vagy kiegészítésével történő 
felhasználásának, ha a közjegyző az okiratban jogszabály tartalmáról való tájékoztatást, alaki kelléket vagy az általa 
fontosnak ítélt egyéb körülményt tüntet fel, illetve a fél ezekre vonatkozó nyilatkozatát foglalja okiratba.”

2. §  A Díjrendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

3. § (1) A Díjrendelet 42. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról szóló 21/2020. (XII. 31.)  
IM rendelettel [a  továbbiakban: 21/2020. (XII. 31.) IM rendelet] megállapított 37.  §-t a  2021. január 1-jén vagy azt 
követően a hitelezőhöz benyújtott hitelkérelem esetén kell alkalmazni.”

 (2) A Díjrendelet 42. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 21/2020. (XII. 31.) IM rendelettel megállapított 37/B.  §-t akkor kell alkalmazni, ha az  okiratszerkesztés iránti 
kérelmet 2021. január 31-ét követően nyújtották be az eljáró közjegyzőhöz.”

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. január 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 1. § (3) bekezdése, a 2. §, valamint az 1. melléklet és a 3. § (2) bekezdése 2021. február 1-jén lép hatályba.

  Dr. Varga Judit s. k., 
  igazságügyi miniszter

1. melléklet a 21/2020. (XII. 31.) IM rendelethez
„1. melléklet a 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelethez

Egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat minta a 37/B. §-hoz

EGYOLDALÚ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT1

 I. A Kölcsönszerződésből eredő kötelezettségek

 1. A  Kölcsönszerződés: …... adós (a  továbbiakban: Adós) és …… adós (a  továbbiakban: Adós) (a  továbbiakban együtt: 
Adósok) kijelenti és elismeri / kijelentik és elismerik, hogy közte / köztük és a(z) ……. (székhely: ……, cégjegyzékszám: 
……) (a  továbbiakban: Bank, Hitelező, Zálogjogosult) között (a  továbbiakban a  kölcsönszerződés tekintetében 
együtt: Felek) …… (……) év …… hónap …… (…...) napján az  alábbi lényeges tartalommal …… elnevezésű, …… 
szerződésszámú kölcsönszerződés (a  továbbiakban: Kölcsönszerződés) jött létre, amelynek elválaszthatatlan részét 
képezi a(z)  …… megnevezésű Üzletszabályzat / Kondíciós lista / Általános Szerződési Feltételek (együttesen: 
Kölcsönügylet).
Alulírott Adós(ok) kötelezi magát / kötelezik magukat arra, hogy a  Kölcsönt az  esedékességkor visszafizeti / 
visszafizetik, és annak a  Kölcsönügylet szerinti járulékait az  esedékességkor megfizeti / megfizetik. Az  Adósok 
egyetemleges kötelezettek.2

Adós(ok) kijelenti / kijelentik, hogy a  Kölcsönügylet feltételeit megismerte / megismerték és azokat megértette / 
megértették.

1 A / jellel jelölt vagylagosság estén kizárólag a megfelelő alakot kell feltüntetni.
2 Kizárólag több adós félként való részvétele estén kell feltüntetni.
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 2. A  Kölcsön célja: az ingatlan-nyilvántartás szerint …… településen …… helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 
természetben a(z)  …… szám alatt található ingatlanon lakóingatlan építésének finanszírozása / bővítésének 
finanszírozása / korszerűsítésének finanszírozása / új lakás vásárlása / használt lakás vásárlása / felújításának 
finanszírozása a saját erő kiegészítéseként.3

 3. A  Kamattámogatás jogalapja: az  új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 
16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet / a  használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési 
kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet / az  otthonteremtési kamattámogatásról szóló 
341/2011.  (XII.  29.) Korm. rendelet / a  fiatalok, valamint a  többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami 
támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet / a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról 
szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet).4

 4. A Kölcsön adatai:
4.1. A Kölcsön összege: …… Ft, azaz …… forint.
4.2. A Kölcsön futamideje: ……, azaz …… hónap.
4.3. A folyósítás időpontja: …… (……) év …… hónap …… (…...) napja.
4.4. A törlesztés kezdő időpontja: …… (…...) év ……hónap …… (…...) napja.
4.5. A havi törlesztőrészletek száma: ……, azaz …… darab.
4.6. A havi törlesztőrészletek összege: …… Ft, azaz …... forint.
4.7. A havi törlesztőrészletek esedékessége: minden hónap …… (…...) napja.
4.8. A Kölcsön lejárata: …… (…...) év …… hónap …… (…...) napja. A lejárat a törlesztés kezdete (az első törlesztő 

részlet esedékessége) időpontjától függően változhat.
4.9. Adós(ok) kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a  Kölcsönügyletből eredő fizetési kötelezettségei(k)et 

a(z) …… számú törlesztési számlára való befizetéssel, vagy erre a számlára átutalással teljesítik. Ha a törlesztés 
napja nem banki munkanap, a havi törlesztő részlet pénzügyi fedezetét a törlesztési számlán az esedékesség 
napját megelőző / követő munkanapon kell a Bank rendelkezésére bocsátani.

 5. A Kölcsön kamata:
5.1. A szerződéses ügyleti kamatnak a Kölcsönszerződés létrejöttekor érvényes mértéke tájékoztató jelleggel évi 

……%, azaz …… százalék.
5.2. A Kamattámogatás mértéke: az ügyleti kamat ……, azaz …… százalékponttal csökkentett mértéke.
5.3. Adós(ok) által a Kamattámogatás időtartama alatt megfizetendő kamat induló mértéke: a Kölcsönszerződés 

megkötése napján évi ……%, azaz …… százalék.
5.4. A  Kamattámogatással érintett időszak: …… év, azaz (…...) év. A  kamattámogatási időszak …… kezdődik, 

eddig az  időpontig az  Adós(ok) a  szerződéses ügyleti kamatot köteles(ek) megfizetni a  Hitelező részére. 
Az  Adós(ok) Kamattámogatásra csak a  le nem járt tőketartozás után jogosult(ak), lejárt tőketartozás 
esetén, valamint a  teljes kölcsöntartozás, és járulékainak egy összegben történő esedékessé válása esetén 
az Adós(ok) a Kölcsönszerződés szerint számított szerződéses ügyleti kamat mindenkori tényleges mértékét 
köteles(ek) megfizetni.

5.5. A  kamatperiódus időtartama: a  szerződéses ügyleti kamat, és az  Adós(ok) által fizetendő kamat mértéke 
kamatperiódusonként változó mértékű, pontos mértékét a  folyósítás napján és az  egyes kamatperiódusok 
kezdő napján a  Hitelező állapítja meg. Az  első kamatperiódus kezdő időpontja …… (……) év …… hónap 
…… (……) napja, a  kamatperiódusok a  kezdő időponttól számított ……, azaz …... éves időtartamúak, 
a futamidő lejártáig. Az Adós(ok) által fizetendő kamat az egyes kamatperiódusok alatt nem változtatható.

5.6. A késedelmi kamat mértéke: évi ……%, azaz …… százalék.
 6. Egyéb díjak, jutalékok, költségek:

6.1. Hitelbírálati díj: …… Ft, azaz …… forint, amely …… esedékes.
6.2. Szerződéskötési díj: …… Ft, azaz …… forint, amely …… esedékes.
6.3. Kezelési költség: …… Ft, azaz …… forint, amely …… esedékes.
6.4. Folyósítási jutalék: ……%, azaz …… százalék/…… Ft, azaz …… forint, amely ………… esedékes.
6.5. Hitelbiztosítéki érték megállapításának díja: …… Ft, azaz …… forint, amely ………… esedékes.
6.6. Előtörlesztési díj: ……%, azaz …… százalék, de maximum …… Ft, azaz …… forint, amely …… esedékes.
6.7. Szerződésmódosítási díj: …… Ft, azaz …… forint, amely …… esedékes.

3 Kizárólag a kölcsön céljának megfelelő meghatározást kell feltüntetni.
4 Kizárólag a kölcsön jogalapját biztosító jogszabályt kell feltüntetni.
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6.8. Rendelkezésre tartási díj: ……%, azaz …… százalék, amely …… esedékes.
6.9. Értékbecslés díja: …… Ft, azaz …… forint, amely …… esedékes.
6.10. Fedezetkezelés díja: …… Ft, azaz …… forint, amely …… esedékes.
6.11. Fedezetmódosítás díja: …… Ft, azaz …… forint, amely …… esedékes.
6.12. Tulajdoni lap lekérdezésének díja: …... Ft, azaz …... forint, amely …... esedékes.
6.13. Térképmásolat lekérdezésének díja: …… Ft, azaz …… forint, amely …… esedékes.
6.14. Egyéb díjak: …… Ft, azaz …… forint, amely …… esedékes.
6.15. A közjegyzőnek fizetendő díjból …… Ft, azaz …… forint az Adós(oka)t, …… Ft, azaz …… forint a Hitelezőt 

terheli.
 7. Kedvezmények: Kedvezmény keretében elengedett díjak: …… Ft, azaz …… forint. Ha az  Adós(ok) a  Kölcsön 

folyósítását (vagy szakaszos folyósítás esetén annak első részletének folyósítását) követően …… (……) ügyleti 
éven belül rendkívüli törlesztést (elő- vagy végtörlesztés) teljesít(enek), a díjat a ………… számú számlára történő 
átutalással, az elő- vagy végtörlesztéssel egyidejűleg / …………, azaz ………… napon belül5 köteles(ek) megfizetni 
a Hitelező részére.

 8. Egyoldalú szerződésmódosítás: A  Hitelező jogosult a  kamat, díj, és/vagy költség mértékét, illetve összegét 
egyoldalúan meghatározni a  módosítás időpontjában hatályos Üzletszabályzat / Kondíciós lista / Általános 
Szerződési Feltételek szerint.

 9. Azonnali hatályú felmondás: A Hitelező a Kölcsönszerződést a Kölcsönszerződésben / Üzletszabályzatban / Kondíciós 
listában / Általános Szerződési Feltételekben foglalt felmondási okok bármelyikének teljesülése esetén azonnali 
hatállyal felmondhatja.
Azonnali hatállyal felmondhatja a  Hitelező a  Kölcsönszerződést akkor is, ha a  Kölcsönügylet biztosítékául 
jelzálogjoggal terhelt zálogtárgy állagának romlása vagy egyéb ok miatt a zálogfedezet értékének csökkenése olyan 
mértékű, hogy az a biztosított követelésnek a zálogtárgyból való kielégítését veszélyezteti, és a Zálogkötelezett(ek) 
a  Zálogjogosult felhívása ellenére a  Zálogjogosult által megszabott megfelelő határidő alatt a  zálogfedezetet 
a szükséges értékig nem egészíti(k) ki.
A Hitelező azonnali hatályú felmondása azzal a  következménnyel jár, hogy a  Kölcsönügyletből eredő fizetési 
kötelezettségek a felmondásnak a Kölcsönszerződésben, illetve a Bank Üzletszabályzatában / Általános Szerződési 
Feltételeiben írt közléssel egyidejűleg / kézbesítéstől számított…………, azaz ………… napon6 lejárttá és egy 
összegben esedékessé válik/válnak.
Ha a  zálogtárgyként lekötött ingatlanra bármilyen ügyben végrehajtási jogot jegyeztek be, a  Kölcsönügyletből 
származó teljes tartozás egy összegben, minden külön értesítés nélkül lejárttá és esedékessé válik a  végrehajtási 
jog bejegyzésének elrendelése alapjául szolgáló kérelemnek (megkeresésnek) az  ingatlanügyi hatóságoz történt 
benyújtása időpontjában.

 10. Felelősség: Adós(ok) a  Kölcsönügyletből eredő valamennyi tartozásért teljes vagyonával / vagyonukkal köteles(ek) 
helytállni.

 11. A Kamattámogatásra való jogosultság megszűnése, a Kamattámogatás visszafizetése:
11.1. A  Kamattámogatásra való jogosultság megszűnése, illetve az  Adós(ok) Kamattámogatás-visszafizetési 

kötelezettségének/kötelezettségüknek bármilyen okból történő bekövetkezése esetén a  Bank a  Kölcsönt 
piaci kamatozású kölcsönné alakítja át.

11.2. Ha az  Adós/Adósok bármelyike a  Kölcsönszerződés saját magára vonatkozóan történő megszüntetését 
kezdeményezi, és a  kölcsönkérelem benyújtásakor a  Rendeletben foglalt feltétel személyére 
vonatkozóan teljesült, az  Adós(oka)t Kamattámogatás-visszafizetési kötelezettség nem terheli, azonban 
a  kötelemben maradó Adós vagy Adóstárs a  Kamattámogatásra a  Kölcsönszerződés módosítását 
követően – a Kölcsönszerződésben megjelölt kivétellel − nem jogosult.7

5 Kizárólag az alkalmazandó fizetési határidőt kell feltüntetni.
6 Kizárólag az alkalmazandó határidőt kell feltüntetni.
7 Kizárólag a az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet / a használt lakás 
vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet / az otthonteremtési 
kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet / a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) 
Korm. rendelet vonatkozásában létrejött Kölcsönszerződés esetén alkalmazandó. 
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11.3. Ha a  Kamattámogatással érintett ingatlan vonatkozásában a  támogatott személy(ek) (valamelyike) 
a  Kölcsönszerződés módosításának időpontjáig a  Rendeletben írt kötelezettségét nem teljesíti, az  Adós(oka)t 
a  Kamattámogatás igénybevételétől esedékes – a  Rendelet szerinti kamatfizetési kötelezettséggel növelt – 
visszafizetési kötelezettség terheli, és a kötelemben maradó Adós a Kamattámogatásra nem jogosult.8

11.4. Ha az  Adós(ok)nak a  Kölcsönszerződés szerinti Kölcsön és az  ahhoz kapcsolódó Kamattámogatás 
igénybevételéhez szükséges feltételek meglétével kapcsolatos, a  Hitelező vagy az  igénybevétel feltételeire 
vonatkozó igazolást kibocsátó részére tett nyilatkozata valótlan adatot tartalmaz, akkor a folyósított összeget 
az  igénybevétel napjától a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48. § (1)  bekezdése szerint 
számított kamatával együtt köteles(ek) visszafizetni. A  támogatás visszavonásának napjától kezdődően 
az Adós(ok) a Kölcsönszerződés szerinti szerződéses ügyleti kamat mindenkori hatályos mértékét köteles(ek) 
megfizetni a Hitelezőnek.

 II. A Jelzálogszerződésből eredő kötelezettségek

 1. A  Jelzálogszerződés: …… zálogkötelezett (a  továbbiakban: Zálogkötelezett) és …… zálogkötelezett 
(a  továbbiakban: Zálogkötelezett) (a  továbbiakban együtt: Zálogkötelezettek) kijelenti és elismeri / kijelentik és 
elismerik, hogy közte / köztük és a  ……. (székhely: ……, cégjegyzékszám: ……) (a  továbbiakban: Bank, Hitelező, 
Zálogjogosult) között (a  továbbiakban a  zálogszerződés tekintetében együtt: Felek) az  I.1.  pontban hivatkozott 
Kölcsönszerződés biztosítására …… (……) év …... hónap …… (…………) napján az alábbi lényeges tartalommal 
ingatlant terhelő jelzálogszerződés jött létre.

 2. Biztosíték: A Jelzálogszerződés alapján a Kölcsön biztosítékát képezi a Bank javára a Zálogkötelezett(ek) …… / …… 
és …… / ……arányú tulajdoni várományát képező ingatlanra alapított jelzálogjog és ennek biztosítására szolgáló 
elidegenítési és terhelési tilalom.

 3. Biztosított követelés: …… Ft, azaz …… forint kölcsöntőke, valamint annak az  I.5. és az  I.6. pont szerinti járulékai. / 
A Kölcsönügylet biztosítékául a(z) … ingatlanra alapított önálló zálogjog szolgál.

 4. Az ingatlan adatai:
4.1. Az ingatlan megnevezése:
4.2. Az ingatlan helyrajzi száma:
4.3. A Jelzálogszerződés megkötésekor nyilvántartott tulajdonos(ok) neve:
4.4. Az ingatlant terhelő jogok:
4.5. Az ingatlan hitelbiztosítéki értéke: …… Ft, azaz …… forint.

 5. A kielégítési jog gyakorlása:
5.1. A  Bank mint Zálogjogosult a  zálogjogát bírósági végrehajtási eljárás útján érvényesítheti, kivéve, ha 

a  kielégítési jog megnyílta után a  Bank mint Zálogjogosult és a  Zálogkötelezett(ek) az  ingatlannak a  Bank 
általi értékesítésében írásban megállapodnak. A  Zálogjogosult kérelmére a  zálogjogból való kielégítési jog 
megnyílását követően a zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítésére is sor kerülhet.

5.2. A  zálogjogból való kielégítési jog minden további jogcselekmény nélkül teljes terjedelemben megnyílik, 
amennyiben az alábbi feltételek bekövetkeznek:
5.2.1. A  személyes kötelezett a  zálogjoggal biztosított esedékes fizetési kötelezettségét (részben vagy 

egészében) nem teljesíti, beleértve azt is, ha a  Zálogjogosult Bank a  Kölcsönszerződést az  abban 
megjelölt bármely ok miatt felmondja, és ennek következtében a Kölcsönügyletből eredő követelés 
egy összegben lejárttá és esedékessé válik, és a  személyes kötelezett a  fizetési kötelezettségének 
nem tesz eleget.

5.2.2. Ha a  zálogtárgyat bármely tartozás fejében akár bírósági, akár más hatósági végrehajtás során 
lefoglalják, vagy a  zálogtárgyakra más zálogjogosult a  bírósági végrehajtás mellőzésével őt 
megillető kielégítési jogát gyakorolja.

8 Kizárólag az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet / a használt lakás 
vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet / az otthonteremtési 
kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet / a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) 
Korm. rendelet vonatkozásában létrejött Kölcsönszerződés esetén alkalmazandó.
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5.3. Tűrési kötelezettség: A  Zálogkötelezett / A  Zálogkötelezettek egyetemlegesen kötelezi(k) magát(magukat) 
annak a  tűrésére, hogy a  Zálogjogosult a  zálogtárgyból kielégítést keressen, ha a  személyes kötelezett(ek) 
a zálogjoggal biztosított Kölcsönügylet alapján ő(ke)t terhelő esedékes fizetési kötelezettséget részben vagy 
egészben nem teljesíti(k), vagy más okból a zálogból való kielégítési jog megnyílt.

5.4. Kiürítési kötelezettség: A  Zálogkötelezett(ek) kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy az  ingatlant a  zálogból 
való kielégítési jog gyakorlása esetén a  Zálogjogosult erre irányuló írásbeli felszólításában meghatározott 
időpontig kiürített, beköltözhető állapotban a Zálogjogosult birtokába bocsátja / bocsátják.

 III. Feltétel, vagy időpont bekövetkezésnek tanúsítása

Az Adósok és a Zálogkötelezettek kijelentik, hogy mind a Hitelező, mind a Zálogjogosult közjegyzői okiratba foglalt 
nyilatkozatát, mind a  Hitelező, a  Zálogjogosult nyilvántartásai, üzleti könyvei, a  Hitelezőnél, a  Zálogjogosultnál 
vezetett számlák, az  általa kezelt adatok alapján készült közjegyzői okiratba foglalt közjegyzői ténytanúsítványt 
is elfogadják végrehajtási eljárás kezdeményezése esetére a  jelen egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat és 
az  annak alapjául szolgáló jogügyletek alapján az  Adósokat és a  Zálogkötelezetteket terhelő kötelezettségek 
teljesítése feltételei bekövetkezésének, a  kötelezettségek keletkezése időpontjának, a  teljesítési kötelezettség 
lejáratának, valamint az  adósokat, a  zálogkötelezetteket terhelő kötelezettségek tárgyának, mennyiségének 
/ összegének / és jogcímének, esedékességének lejáratának, a  Kölcsönügylet szerinti Kölcsön folyósítása 
időpontjának, a  folyósított Kölcsön összegének, a  jogügylet alapján fennálló kölcsön, járulék és egyéb tartozás 
jogcímének, összegének, keletkezése és lejárata időpontjának, valamint más egyéb a bírósági végrehajtás céljából 
szükséges ténynek, adatnak, feltétel vagy időpont bekövetkezésének a közokirati tanúsításaként.

 IV. Kézbesítés

Adós(ok) és Zálogkötelezett(ek) kijelenti(k), hogy a Hitelező / Zálogjogosult által Adós(ok)hoz / Zálogkötelezett(ek)hez 
intézett azon írásbeli nyilatkozatokat, amelyeket a  Kölcsönszerződésben / Zálogszerződésben feltüntetett levelezési 
címre, tértivevényes és ajánlott, avagy egyéb könyvelt postai küldeményként szabályszerűen postára adtak, a címzettel 
közöltnek, részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a  küldemény ténylegesen kézbesíthető nem volt, vagy 
azokról a  címzett nem szerzett tudomást, mégpedig az  e  küldeménynek az  első postai kézbesítése megkísérlése 
napjától; ha ez nem állapítható meg, akkor a postai kézbesítés második megkísérlésének napjától számított ……, azaz 
(……) munkanapon. Ha ez sem állapítható meg, vagy a kézbesítés másodszori megkísérlésére nem is került sor, avagy 
a küldemény a feladóhoz „kézbesítés akadályozott” jelzéssel érkezik vissza, akkor azon a napon, amelyen a kézbesítetlen 
küldeményt a  posta a  feladónak visszaküldte. Az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a  továbbiakban: E-ügyintézési tv.) és végrehajtási rendeleteiben 
meghatározott módon történt irattovábbítás esetén pedig a  jognyilatkozatot a  címzetthez megérkezettnek kell 
tekinteni az E-ügyintézési tv. szerinti feladási igazoláson szereplő befogadás időpontjában.”
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 584/2020. (XII. 31.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –  
Takács Szabolcs Ferenc rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet megbízom Magyarország washingtoni 
nagykövetségének a vezetésével.

Budapest, 2020. október 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. október 7.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/03904-2/2020.

A köztársasági elnök 585/2020. (XII. 31.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –  
Zombori Dórát kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté.

Budapest, 2020. november 9.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. november 12.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/04289-2/2020.
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A köztársasági elnök 586/2020. (XII. 31.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –  
Kalmár Ferenc Andrást kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté.

Budapest, 2020. november 9.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. november 12.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/04224-2/2020.

A köztársasági elnök 587/2020. (XII. 31.) KE határozata
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –  
Király Zsolt Ferencet kinevezem rendkívüli követté és meghatalmazott miniszterré.

Budapest, 2020. november 9.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. november 12.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/04223-2/2020.
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A köztársasági elnök 588/2020. (XII. 31.) KE határozata
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –  
Simon Kingát kinevezem rendkívüli követté és meghatalmazott miniszterré.

Budapest, 2020. november 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. november 24.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/04375-2/2020.

A köztársasági elnök 589/2020. (XII. 31.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –  
dr. Ferencz Orsolya Ildikót kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté.

Budapest, 2020. november 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. november 24.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/04290-4/2020.
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A köztársasági elnök 590/2020. (XII. 31.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 90.  §-a alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel 
dr. Kristó Ágnest 2021. február 9-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2020. december 9.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04610-2/2020.

A köztársasági elnök 591/2020. (XII. 31.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel dr. Sisák Pétert 2021. június 8-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2020. december 9.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04610-3/2020.

A köztársasági elnök 592/2020. (XII. 31.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel dr. Tóth Pétert 2021. június 17-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2020. december 9.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04610-4/2020.
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A köztársasági elnök 593/2020. (XII. 31.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel dr. Lomnici Zoltánt 2021. június 22-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2020. december 9.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04610-5/2020.

A köztársasági elnök 594/2020. (XII. 31.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti 
kérelmére tekintettel Csontosné dr. Kelemen Mártát 2021. június 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2020. december 9.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04610-6/2020.

A köztársasági elnök 595/2020. (XII. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Barsi-Fodor Bea 
Évát 2021. január 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2020. december 9.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04610-7/2020.
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A köztársasági elnök 596/2020. (XII. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Borbély Nóra 
Máriát 2021. január 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2020. december 9.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04610-8/2020.

A köztársasági elnök 597/2020. (XII. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Gégényné dr. Utasy 
Juditot 2021. január 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2020. december 9.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04610-9/2020.

A köztársasági elnök 598/2020. (XII. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Györe Viktort 
2021. január 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2020. december 9.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04610-10/2020.
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A köztársasági elnök 599/2020. (XII. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Márton Máriát 
2021. január 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2020. december 9.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04610-11/2020.

A köztársasági elnök 600/2020. (XII. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Miju Anitát 
2021. január 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2020. december 9.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04610-12/2020.

A köztársasági elnök 601/2020. (XII. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Sebők Erikát 
2021. január 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2020. december 9.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04610-13/2020.
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A köztársasági elnök 602/2020. (XII. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Sinkó Zsuzsannát 
2021. január 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2020. december 9.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04610-14/2020.

A köztársasági elnök 603/2020. (XII. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Sümegi Zsuzsát 
2021. január 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2020. december 9.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04610-15/2020.

A köztársasági elnök 604/2020. (XII. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Szabó Nikolettát 
2021. január 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2020. december 9.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04610-16/2020.
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A köztársasági elnök 605/2020. (XII. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Szalai Mártát 
2021. január 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2020. december 9.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04610-17/2020.

A köztársasági elnök 606/2020. (XII. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Ujabb Orsolyát 
2021. január 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2020. december 9.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04610-18/2020.

A köztársasági elnök 607/2020. (XII. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Bóta Zsuzsannát 
2021. január 10. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2020. december 9.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04610-19/2020.
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A köztársasági elnök 608/2020. (XII. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Keszthelyi 
Bernadettet 2021. január 10. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2020. december 9.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04610-20/2020.

A köztársasági elnök 609/2020. (XII. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Kiss Georginát 
2021. január 10. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2020. december 9.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04610-21/2020.

A köztársasági elnök 610/2020. (XII. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Lakatos-Csondor 
Katalint 2021. január 10. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2020. december 9.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04610-22/2020.
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A köztársasági elnök 611/2020. (XII. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Torma-Pethő 
Anasztáziát 2021. január 10. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2020. december 9.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04610-23/2020.

A köztársasági elnök 612/2020. (XII. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Tóth-Lakos 
Fruzsina Annát 2021. január 10. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2020. december 9.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04610-24/2020.

A köztársasági elnök 613/2020. (XII. 31.) KE határozata
katonai bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Kálmánczi Antal 
Jánost 2021. január 15. napjától határozatlan időtartamra katonai bíróvá kinevezem.

Budapest, 2020. december 9.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04610-25/2020.
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A köztársasági elnök 614/2020. (XII. 31.) KE határozata
a 24/2018. (I. 15.) KE határozat módosításáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 25. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Gondos-Szojka 
Annamária Bernadett bírói kinevezését a  2021. január 10. napjától 2024. január 9. napjáig terjedő időtartamra 
meghosszabbítom.

Budapest, 2020. december 9.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04610-26/2020.

A Kormány 2061/2020. (XII. 31.) Korm. határozata
a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról 
létrehozott közös egyezmény szerinti hetedik Nemzeti Jelentésről és a részes államok nemzeti jelentéseit 
megvitató felülvizsgálati értekezleten való részvételről

A Kormány
 1. elfogadja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és  

a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról létrehozott közös egyezmény kihirdetéséről szóló   
2001. évi LXXVI. törvénnyel kihirdetett, a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok 
kezelésének biztonságáról létrehozott közös egyezmény (a  továbbiakban: Egyezmény) 32. Cikke alapján készített 
hetedik Nemzeti Jelentést (a továbbiakban: Nemzeti Jelentés);

 2. egyetért azzal, hogy a  Nemzeti Jelentést az  Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója Magyarország nemzeti 
jelentéseként továbbítsa a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséghez;

 3. felhatalmazza az  Országos Atomenergia Hivatal főigazgatóját, vagy az  általa megbízott személyt, hogy a  részes 
államok nemzeti jelentéseit megvitató – 2021. május 24-től tartandó – felülvizsgálati értekezleten az  Egyezmény 
szerinti kormány-felhatalmazottként részt vegyen;

 4. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a 3. pont szerinti meghatalmazási okiratot adja ki.
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:  2021. április 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



11788 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 298. szám 

A Kormány 2062/2020. (XII. 31.) Korm. határozata
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87.  § (1)  bekezdés c)  pont cc)  alpontja alapján 
egyetért az  1.  melléklet szerint az  ott felsorolt projekt összköltségének növelésével, és az  európai uniós forrásból 
finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy az 1. mellékletben foglalt táblázatban szereplő 
projekt keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra.

 2. A Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § c) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, egyetért a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 
szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat] módosításával.

 3. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat
a)  1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul,
b)  2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

 4. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat
a) 1. pont e) alpontjában a „228,99” szövegrész helyébe a „219,79” szöveg, a „91,28” szövegrész helyébe a „82,08” 

szöveg,
b) 1. pont f ) alpontjában a „0,32” szövegrész helyébe a „0,37” szöveg,
c) 1.  pont g)  alpontjában a  „466,22” szövegrész helyébe a  „466,50” szöveg, a  „154,42” szövegrész helyébe 

a „154,70” szöveg,
d) 1.  pont h)  alpontjában az „571,20” szövegrész helyébe az „556,20” szöveg, a „147,41” szövegrész helyébe 

a „131,41” szöveg
lép.

 5. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 1. melléklet
a) 1. pontjában foglalt táblázat

aa)  C:2 mezőjében a „25,57” szövegrész helyébe a „18,04” szöveg,
ab)  C:5 mezőjében a „141,85” szövegrész helyébe a „144,65” szöveg,
ac)  C:6 mezőjében a „16,70” szövegrész helyébe a „16,40” szöveg,
ad)  C:7 mezőjében a „179,62” szövegrész helyébe a „172,14” szöveg,
ae)  C:9 mezőjében a „14,01” szövegrész helyébe a „13,91” szöveg,
af )  C:10 mezőjében a „60,65” szövegrész helyébe a „73,26” szöveg,

b) 2. pontjában foglalt táblázat C:4 mezőjében a „38,65” szövegrész helyébe a „41,65” szöveg,
c) 3. pontjában foglalt táblázat

ca)  C:2 mezőjében a „20,00” szövegrész helyébe a „8,80” szöveg,
cb)  E:2 mezőjében a „január” szövegrész helyébe az „április” szöveg,
cc)  C:3 mezőjében a „102,63” szövegrész helyébe a „105,63” szöveg,
cd)  C:6 mezőjében a „35,76” szövegrész helyébe a „41,26” szöveg,

d) 4. pontjában foglalt táblázat
da)  C:2 mezőjében a „63,53” szövegrész helyébe a „63,51” szöveg,
db)  C:4 mezőjében az „1,72” szövegrész helyébe az „1,74” szöveg,

e) 5. pontjában foglalt táblázat
ea)  C:7 mezőjében a „13,72” szövegrész helyébe a „14,48” szöveg,
eb)  C:19 mezőjében az „1,00” szövegrész helyébe a „0,80” szöveg,

lép.
 6. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat

6.1. D:11 mezőjében a „0,30” szövegrész helyébe a „0,32” szöveg,
6.2. B:11b mezőjében a „Program” szövegrész helyébe a „Program (projekt-előkészítés)” szöveg,
6.3. B:11c mezőjében a  „monitoring hálózat fejlesztése” szövegrész helyébe a  „monitoring hálózat fejlesztése 

(projekt-előkészítés)” szöveg,
6.4. C:17 mezőjében a  „Csongrád Megyei Önkormányzat” szövegrész helyébe a  „Csongrád-Csanád Megyei 

Önkormányzat” szöveg,
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6.5. D:35 mezőjében az „1,05” szövegrész helyébe az „1,04” szöveg,
6.6. D:42 mezőjében a „2,20” szövegrész helyébe a „2,13” szöveg,
6.7. D:44 mezőjében az „1,20” szövegrész helyébe az „1,12” szöveg,
6.8. D:48a mezőjében a „8,60” szövegrész helyébe a „8,51” szöveg,
6.9. B:48f mezőjében a  „Síkvidéki vízpótló és tározási lehetőségek fejlesztése I. ütem” szövegrész helyébe 

a „Síkvidéki vízpótló és tározási lehetőségek fejlesztése I. ütem (projekt-előkészítés)” szöveg,
6.10. B:48g mezőjében a „program” szövegrész helyébe a „program (projekt-előkészítés)” szöveg,
6.11. D:50 mezőjében a „3,03” szövegrész helyébe a „3,00” szöveg,
6.12. D:60 mezőjében a „4,60” szövegrész helyébe a „4,45” szöveg,
6.13. G:67 mezőjében a  „révén.” szövegrész helyébe a  „révén. A  projekt részét képezi az  Aranyhegyi-patak 

árvízvédelme, a  pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmények építése, illetve a  római-parti árvízvédelmi mű 
előkészítése.” szöveg,

6.14. D:69c mezőjében a „2,90” szövegrész helyébe a „3,10” szöveg,
6.15. B:69d mezőjében a  „fejlesztésének befejezése” szövegrész helyébe a  „fejlesztésének befejezése  

(projekt-előkészítés)” szöveg,
6.16. D:71 mezőjében az „1,91” szövegrész helyébe az „1,90” szöveg,
6.17. B:76a mezőjében a „Dombvidéki tározók Magyarország területén (Zápor, Többcélú, Árvíz csúcs csökkentő  

– tározók)” szövegrész helyébe a „Dombvidéki tározók Magyarország területén (Zápor, Többcélú, Árvíz csúcs 
csökkentő – tározók) (projekt-előkészítés)” szöveg,

6.18. D:80 mezőjében a „0,72” szövegrész helyébe a „0,77” szöveg,
6.19. D:267 mezőjében a „0,34” szövegrész helyébe a „0,37” szöveg,
6.20. E:267 mezőjében a „0,04” szövegrész helyébe a „0,03” szöveg,
6.21. F:297c mezőjében a „2020” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2020-ban.” szöveg,
6.22. C:297l mezőjében a  „Budapest Főváros Önkormányzata a  339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint” 

szövegrész helyébe a „Budapest Főváros Önkormányzata” szöveg,
6.23. B:326 mezőjében a „Hulladékelemzés, hulladékstatisztika, hulladék-eszközfelmérés és digitális nyilvántartás 

létrehozása” szövegrész helyébe a  „Vegyes és elkülönítetten gyűjtött települési hulladék összetételének 
vizsgálata (hulladékanalízis elvégzése)” szöveg,

6.24. D:326 mezőjében az „5,00” szövegrész helyébe a „0,80” szöveg,
6.25. D:416 mezőjében a „0,30” szövegrész helyébe a „0,33” szöveg,
6.26. B:444b mezőjében a „természetvédelmi célú beavatkozások” szövegrész helyébe a „természetvédelmi célú 

beavatkozások (projekt-előkészítés)” szöveg,
6.27. B:444c mezőjében a  „invazív fajok visszaszorítása” szövegrész helyébe az  „invazív fajok visszaszorítása 

(projekt-előkészítés)” szöveg,
6.28. B:444d mezőjében az  „infrastruktúra-fejlesztések” szövegrész helyébe az  „infrastruktúra-fejlesztések  

(projekt-előkészítés)” szöveg,
6.29. B:444e mezőjében a  „bemutatási célú fejlesztése” szövegrész helyébe a  „bemutatási célú fejlesztése  

(projekt-előkészítés)” szöveg,
6.30. B:444f mezőjében a  „műszaki-szakmai tervezése” szövegrész helyébe a  „műszaki-szakmai tervezése  

(projekt-előkészítés)” szöveg,
6.31. B:444g mezőjében a „természeti értékek bemutatása” szövegrész helyébe a „természeti értékek bemutatása 

(projekt előkészítés)” szöveg,
6.32. B:444h mezőjében a „beruházások” szövegrész helyébe a „beruházások (projekt-előkészítés)” szöveg,
6.33. B:444i mezőjében az „a Hanságban” szövegrész helyébe az „a Hanságban (projekt-előkészítés)” szöveg,
6.34. B:444j mezőjében a  „rehabilitációs programja” szövegrész helyébe a  „rehabilitációs programja  

(projekt-előkészítés)” szöveg,
6.35. B:444k mezőjében a „rekonstrukciója” szövegrész helyébe a „rekonstrukciója (projekt-előkészítés)” szöveg,
6.36. B:444l mezőjében a  „Nagy-széksóstó térségében” szövegrész helyébe a  „Nagy-széksóstó térségében  

(projekt-előkészítés)” szöveg,
6.37. B:444m mezőjében a „helyreállítása és monitorozása” szövegrész helyébe a „helyreállítása és monitorozása 

(projekt-előkészítés)” szöveg,
6.38. B:444n mezőjében az  „invazív fajok visszaszorítása” szövegrész helyébe az  „invazív fajok visszaszorítása 

(projekt-előkészítés)” szöveg,
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6.39. B:444o mezőjében a  „helyszínek korszerűsítése” szövegrész helyébe a  „helyszínek korszerűsítése  
(projekt-előkészítés)” szöveg,

6.40. B:444q mezőjében a „korszerűsítése” szövegrész helyébe a „korszerűsítése (projekt előkészítés)” szöveg,
6.41. B:444r mezőjében a „helyzetének javítása” szövegrész helyébe a „helyzetének javítása (projekt-előkészítés)” 

szöveg,
6.42. B:444s mezőjében a  „természeti értékeinek bemutatása” szövegrész helyébe a  „természeti értékeinek 

bemutatása (projekt-előkészítés)” szöveg,
6.43. B:456a mezőjében a „komplex fejlesztése” szövegrész helyébe a „komplex fejlesztése (projekt-előkészítés)” 

szöveg,
6.44. A:457a mezőjében „KEHOP-4.3.0” szövegrész helyébe a „KEHOP-4.3.0-VEKOP-15” szöveg,
6.45. B:457a mezőjében a „megalapozása” szövegrész helyébe a „megalapozása (projekt-előkészítés)” szöveg,
6.46. A:457b mezőjében a „KEHOP-4.3.0” szövegrész helyébe a „KEHOP-4.3.0-VEKOP-15” szöveg,
6.47. B:457b mezőjében a „megteremtése” szövegrész helyébe a „megteremtése (projekt-előkészítés)” szöveg,
6.48. A:457c mezőjében a „KEHOP-4.3.0” szövegrész helyébe a „KEHOP-4.3.0-VEKOP-15” szöveg,
6.49. B:457c mezőjében a „projekt” szövegrész helyébe a „projekt (projekt-előkészítés)” szöveg,
6.50. C:470 mezőjében a  „Csongrád Megyei Kormányhivatal” szövegrész helyébe a  „Csongrád-Csanád Megyei 

Kormányhivatal” szöveg,
6.51. B:518 mezőjében az  „AM Kelet-magyarországi Agrárszakképző Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése” szövegrész helyébe a  „Jánoshalmai 
Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése” szöveg,

6.52. C:518 mezőjében az  „AM Kelet-magyarországi Agrárszakképző Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium” szövegrész helyébe a „Déli Agrárszakképzési Centrum” szöveg,

6.53. B:520 mezőjében a  „Kenderesi Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
épületenergetikai fejlesztése” szövegrész helyébe a „Kenderesi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola 
és Kollégium épületenergetikai fejlesztése” szöveg,

6.54. C:520 mezőjében a „Kenderesi Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium” szövegrész 
helyébe az „Alföldi Agrárszakképzési Centrum” szöveg,

6.55. C:521 mezőjében a „Baross László Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium” szövegrész 
helyébe az „Északi Agrárszakképzési Centrum” szöveg,

6.56. B:524 mezőjében az „AM Dunántúli Agrárszakképző Központ, Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése” szövegrész helyébe a  „Csapó Dániel 
Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése” szöveg,

6.57. C:524 mezőjében az „AM Dunántúli Agrárszakképző Központ, Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium” szövegrész helyébe a „Déli Agrárszakképzési Centrum” szöveg,

6.58. B:525 mezőjében az  „AM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma épületenergetikai fejlesztése” szövegrész helyébe a „Közép-magyarországi 
ASzC Dr. Szepesi László Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium épületenergetikai 
fejlesztése” szöveg,

6.59. C:525 mezőjében az „AM Közép-magyarországi Agrárszakképző Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium” szövegrész helyébe a „Közép-magyarországi Agrárszakképzési 
Centrum” szöveg,

6.60. B:527 mezőjében a  „Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Magyar Hajózási Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája energetikai korszerűsítése” szövegrész helyébe a  „Budapesti Gépészeti Szakképzési 
Centrum Magyar Hajózási Technikum energetikai korszerűsítése” szöveg,

6.61. B:529 mezőjében a  „Debreceni Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája energetikai korszerűsítése” szövegrész helyébe a  „Debreceni Szakképzési Centrum 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola energetikai korszerűsítése” szöveg,

6.62. B:538 mezőjében a „Miskolci Szakképzési Centrum Mezőkövesdi Szent László Gimnáziuma és Közgazdasági 
Szakgimnáziuma energetikai korszerűsítése” szövegrész helyébe a  „Miskolci Szakképzési Centrum 
Mezőkövesdi Szent László Gimnáziuma és Közgazdasági Technikum energetikai korszerűsítése” szöveg,

6.63. B:541 mezőjében az  „Ózdi Szakképzési Centrum Bródy Imre Szakgimnáziuma energetikai korszerűsítése” 
szövegrész helyébe az „Ózdi Szakképzési Centrum Bródy Imre Technikum energetikai korszerűsítés” szöveg,
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6.64. B:542 mezőjében a  „Pécsi Szakképzési Centrum Zsolnay Vilmos Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
energetikai korszerűsítése” szövegrész helyébe a  „Baranya Megyei Szakképzési Centrum Zsolnay Vilmos 
Technikum és Szakképző Iskola energetikai korszerűsítése” szöveg,

6.65. C:542 mezőjében a „Pécsi Szakképzési Centrum” szövegrész helyébe a „Baranya Megyei Szakképzési Centrum” 
szöveg,

6.66. B:547 mezőjében a „Vas Megyei Szakképzési Centrum Savaria Közlekedési Szakgimnáziuma és Kollégiuma 
energetikai korszerűsítése” szövegrész helyébe a „Vas Megyei Szakképzési Centrum Savaria Technikum és 
Kollégium energetikai korszerűsítése” szöveg,

6.67. B:548 mezőjében a  „Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakgimnáziuma energetikai korszerűsítése” 
szövegrész helyébe a „Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Technikum energetikai korszerűsítése” szöveg,

6.68. B:557 mezőjében a „Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” szövegrész 
helyébe a „Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” szöveg,

6.69. C:557 mezőjében a  „Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság” szövegrész helyébe a  „Csongrád-Csanád 
Megyei Rendőr-főkapitányság” szöveg,

6.70. B:573a mezőjében az  „A Bársony István Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
épületeinek energetikai fejlesztése” szövegrész helyébe a  „Bársony István Mezőgazdasági Technikum, 
Szakképző Iskola és Kollégium épületeinek energetikai fejlesztése” szöveg,

6.71. C:573a mezőjében a  „Bársony István Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium” 
szövegrész helyébe az „Alföldi Agrárszakképzési Centrum” szöveg,

6.72. B:573b mezőjében az  „A Roth Gyula Erdészeti, Faipari, Kertészeti, Környezetvédelmi Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium épületeinek energetikai fejlesztése” szövegrész helyébe a „Kisalföldi ASzC Roth 
Gyula Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium épületeinek energetikai fejlesztése” szöveg,

6.73. C:573b mezőjében a  „Roth Gyula Erdészeti, Faipari, Kertészeti, Környezetvédelmi Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium” szövegrész helyébe a „Kisalföldi ASzC Roth Gyula Mezőgazdasági Technikum, 
Szakképző Iskola és Kollégium” szöveg,

6.74. B:573d mezőjében a  „Győri Szakképzési Centrum Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája energetikai fejlesztése” szövegrész helyébe a  „Győri Szakképzési Centrum Pattantyús- 
Ábrahám Géza Technikum energetika fejlesztése” szöveg,

6.75. B:573f mezőjében a  „Debreceni Szakképzési Centrum Irinyi János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
energetikai fejlesztése” szövegrész helyébe a  „Debreceni Szakképzési Centrum Irinyi János Technikum 
energetikai fejlesztése” szöveg,

6.76. B:573g mezőjében a „Soproni Szakképzési Centrum Vas- és Villamosipari Szakképző Iskolája és Gimnáziuma 
energetikai fejlesztése” szövegrész helyébe a „Soproni Szakképzési Centrum Vas- és Villamosipari Technikum 
energetikai fejlesztése” szöveg,

6.77. B:573t mezőjében az „Országos Vízügyi Főigazgatóság épületeinek energetikai korszerűsítése” szövegrész 
helyébe az  „Országos Vízügyi Főigazgatóság és a  Vízügyi Igazgatóságok épületeinek energetikai 
korszerűsítése” szöveg,

6.78. C:573t mezőjében az  „Országos Vízügyi Főigazgatóság” szövegrész helyébe az  „Országos Vízügyi 
Főigazgatóság és a Vízügyi Igazgatóságok” szöveg,

6.79. B:640f mezőjében a  „Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség épületeinek energetikai 
fejlesztése” szövegrész helyébe az  „Alma utcai Szeretetotthon épületenergetikai fejlesztései megújuló 
energiaforrás hasznosításának lehetősége” szöveg,

6.80. B:640g mezőjében a  „Balatonfüredi Református Egyházközség épületeinek energetikai korszerűsítése” 
szövegrész helyébe az „A balatonfüredi Mogyoró úti óvoda épületének energetikai korszerűsítése” szöveg

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 2062/2020. (XII. 31.) Korm. határozathoz

 A  B  C  D  E  F  G  H

1.

Projekt  

azonosító száma
Projekt megnevezése

Kedvezményezett 

neve

Eredeti  

támogatás  

(forint)

Többlettámogatás legfeljebb 

(forint) Megnövelt 

összköltség 

legfeljebb  

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.

Az KEHOP keretében 

finanszírozandó 

összeg

Magyarország központi költségvetéséről szóló 

törvényben meghatározott Uniós fejlesztések 

fejezete terhére finanszírozni tervezett összeg

3.
KEHOP-1.6.0-15-

2016-00006

A Magyar 
Honvédség 

Egészségügyi 
Központ 

katasztrófa-
egészségügyi 
képességének 

fejlesztése

Magyar 
Honvédség 

Egészségügyi 
Központ

715 810 000 52 427 546 0 768 237 546

A projekttel szembeni 
szakmai elvárás a Magyar 
Honvédség katasztrófa-
egészségügyi képességeinek 
fejlesztése moduláris 
katasztrófa-egészségügyi 
képesség kialakításával (mobil 
egészségvédelmi eszközök 
beszerzése útján), a kapcsolódó 
egészségügyi beavatkozó 
csoportok felszerelésével.

2. melléklet a 2062/2020. (XII. 31.) Korm. határozathoz

 1. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 6f. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E)

(1.)
(Felhívás azonosító 

jele)
(Felhívás neve)

[Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)]

(Felhívás meghirdetésének 

módja)
(Felhívás meghirdetésének tervezett ideje)

6f. KEHOP-2.1.11.
Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, 
hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek 
műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására

85,00 standard 2021. február
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 2.  Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 10a. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E)

(1.)
(Felhívás azonosító 

jele)
(Felhívás neve)

[Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)]

(Felhívás meghirdetésének 

módja)
(Felhívás meghirdetésének tervezett ideje)

10a. KEHOP-2.2.7.
Felhívás a 2000 lakosnál kisebb települések szennyvíz 
mintaprojektjeinek megvalósítására

5,00 kiemelt 2021. január

 3.  Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat a következő 2a. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E)

(1.)
(Felhívás azonosító 

jele)
(Felhívás neve)

[Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)]

(Felhívás meghirdetésének 

módja)
(Felhívás meghirdetésének tervezett ideje)

2a. KEHOP-3.1.5.
Szemléletformálás a hulladékgazdálkodás és a körforgásos 
gazdaság területén

2,00 kiemelt 2021. január

 4.  Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat a következő 5g. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E)

(1.)
(Felhívás azonosító 

jele)
(Felhívás neve)

[Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)]

(Felhívás meghirdetésének 

módja)
(Felhívás meghirdetésének tervezett ideje)

5g. KEHOP-3.2.11.
A települési hulladékok gyűjtési és válogatási rendszerének 
fejlesztése, illetve az illegális hulladéklerakással kapcsolatos 
felszámolási, megelőzési és ingatlanvédelmi feladatok

37,00 egyszerűsített 2021. február

 5.  Hatályát veszti az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 1. melléklet
a) 2. pontjában foglalt táblázat 6a., 6c., 6d., 6e. és 10. sora,
b) 3. pontjában foglalt táblázat 5., 5a., 5b., 5c., 5d., 5e. és 5f. sora.
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3. melléklet a 2062/2020. (XII. 31.) Korm. határozathoz

 1.  Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 11d. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)

 (1.)
(Felhívás 

azonosító jele)
(Projekt megnevezése) (Támogatást igénylő neve)

[Projekt 

indikatív 

támogatási 

kerete

(Mrd Ft)]

[Magyarország 

központi 

költségvetéséből 

megtéríthető 

indikatív önerő

(Mrd Ft)]

(Projekt 

benyújtásának 

várható ideje)

(Szakmai elvárások)

11d. KEHOP-1.1.0
Vízgazdálkodási Információs 

Rendszer és téradatbázis 
fejlesztése

Országos Vízügyi 
Főigazgatóság 

2,99 – 2021

A projekt célja a vízügyi igazgatóságokon 
végzett felmérések feldolgozásához szükséges 
informatikai háttér fejlesztése, térinformatikai 
alkalmazások futtatására és a megnövekedett 
vízügyi adatmennyiség tárolására alkalmas 
szerverek beszerzése.

 2.  Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 48j. és 48k. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)

 (1.)
(Felhívás 

azonosító jele)
(Projekt megnevezése) (Támogatást igénylő neve)

[Projekt 

indikatív 

támogatási 

kerete

(Mrd Ft)]

[Magyarország 

központi 

költségvetéséből 

megtéríthető 

indikatív önerő

(Mrd Ft)]

(Projekt 

benyújtásának 

várható ideje)

(Szakmai elvárások)
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48j. KEHOP-1.3.0

A Duna–Tisza közi 
Homokhátság vízhiányos 

ökológiai állapotának javítása, 
helyreállítása  

c. projekt előkészítése (projekt 
előkészítés)

Országos Vízügyi 
Főigazgatóság 

1,70 – 2021

A projekt célja a Duna–Tisza közi Homokhátság 
vízhiányos ökológiai állapotának javítása, 
helyreállítása című projekt I. üteméhez 
kapcsolódó előkészítési feladatok végrehajtása.

48k. KEHOP-1.3.0
Ráckevei- (Soroksári-) Duna 

revitalizáció – előkészítés
(projekt előkészítés)

BFK Budapest 
Fejlesztési Központ 

Nonprofit Zrt. 
(konzorciumvezető), 

Országos Vízügyi 
Főigazgatóság

1,00 – 2021

A „Ráckevei- (Soroksári-) Duna revitalizációja” 
projekt magában foglalja a mederből az iszap 
eltávolítását, a partfalaknak városi kék-zöld 
infrastruktúra-fejlesztésbe ágyazott rendezését, 
az újraiszaposodás megelőzését és a vízminőség 
javítását. Az előkészítési projekt e célok 
megvalósításához, a teljes folyamatszakaszra 
és a vízgyűjtő területére kiterjedő környezeti 
hatástanulmány és megvalósíthatósági 
tanulmány előkészítését tartalmazza.

 3.  Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 69e. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)

 (1.)
(Felhívás 

azonosító jele)
(Projekt megnevezése) (Támogatást igénylő neve)

[Projekt 

indikatív 

támogatási 

kerete

(Mrd Ft)]

[Magyarország 

központi 

költségvetéséből 

megtéríthető 

indikatív önerő

(Mrd Ft)]

(Projekt 

benyújtásának 

várható ideje)

(Szakmai elvárások)

69e. KEHOP-1.4.0 Ágazati eszközbeszerzés
Országos Vízügyi 

Főigazgatóság
2,08 – 2021

A projekt célja az árvíz és belvízvédekezés 
háttérszolgáltatásának, továbbá a fenntartási 
munkák elvégzésének és biztonságának 
növelése érdekében, védelmi és fenntartási célt 
szolgáló gépek, szárazföldi és úszó munkagépek 
beszerzése.
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 4.  Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 99g–99i. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)

 (1.)
(Felhívás 

azonosító jele)
(Projekt megnevezése) (Támogatást igénylő neve)

[Projekt 

indikatív 

támogatási 

kerete

(Mrd Ft)]

[Magyarország 

központi 

költségvetéséből 

megtéríthető 

indikatív önerő

(Mrd Ft)]

(Projekt 

benyújtásának 

várható ideje)

(Szakmai elvárások)

99g. KEHOP-1.6.0
Magasabb szintű 

iparbiztonsági beavatkozások 
kapacitásfejlesztése 2.

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

2,01 – 2021

A projekt keretében 5 db nagyfelépítményes 
katasztrófavédelmi mobil labor beszerzése és  
65 db veszélyes áru szállítás hatósági 
felügyeletét elősegítő eszköz („ADR 100” 
bőröndök, robbanásbiztos tabletek) beszerzése 
valósul meg.

99h. KEHOP-1.6.0
Kritikus Infrastruktúra védelmi 
Bevetési Egységek helyi szintű 

bővítése

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

1,09 – 2021

A projekt keretében 22 db Kritikus Infrastruktúra 
védelmi Bevetési Egység (gépjármű),  
20 db áramfejlesztő és szünetmentes tápegység 
beszerzése valósul meg.

99i. KEHOP-1.6.0

Hivatásos és önkormányzati 
tűzoltóságok  műveltirányítási 
tevékenységének hatékonyság 

növelése

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

1,13 – 2021

A projekt keretében a műveletirányítás 
fejlesztésének érdekében mobileszköz, asztali 
munkakörnyezet, oktatási környezet, kiszolgáló 
infrastruktúra, szünetmentes tápegység és 
videofal beszerzése valósul meg.

 5.  Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 217i–217k. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)

 (1.)
(Felhívás 

azonosító jele)
(Projekt megnevezése) (Támogatást igénylő neve)

[Projekt 

indikatív 

támogatási 

kerete

(Mrd Ft)]

[Magyarország 

központi 

költségvetéséből 

megtéríthető 

indikatív önerő

(Mrd Ft)]

(Projekt 

benyújtásának 

várható ideje)

(Szakmai elvárások)



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2020. évi 298. szám

 
11797

217i. KEHOP-2.1.3.
Közép-Duna Menti Kiemelt 

térség víziközmű fejlesztésének 
előkészítése

Közép-Duna Menti 
Fejlesztési Tanács és 

munkaszervezete
1,50 – 2021

A projekt célja a Közép-Duna Menti Kiemelt 
Térség fejlesztési céljainak eléréséhez 
hozzájáruló komplex víziközmű-fejlesztés 
előkészítési feladatainak elvégzése.

217j. KEHOP-2.1.3.
Gulács és Tivadar település 
szennyvízelvezetésének és 
-tisztításának előkészítése

Gulács Község 
Önkormányzata 

és Tivadar Község 
Önkormányzata

0,11 – 2021
A projekt célja Gulács és Tivadar községek 
szennyvízelvezetésének és -tisztításának 
előkészítése.

217k. KEHOP-2.1.3.
Csegöld és Jánkmajtis település 

szennyvízelvezetésének és 
-tisztításának előkészítése

Csegöld Község 
Önkormányzata és 
Jánkmajtis Község 

Önkormányzata

0,16 - 2021
A projekt célja Csegöld és Jánkmajtis községek 
szennyvízelvezetésének és -tisztításának 
előkészítése.

 6.  Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 316e–316j. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)

 (1.)
(Felhívás 

azonosító jele)
(Projekt megnevezése) (Támogatást igénylő neve)

[Projekt 

indikatív 

támogatási 

kerete

(Mrd Ft)]

[Magyarország 

központi 

költségvetéséből 

megtéríthető 

indikatív önerő

(Mrd Ft)]

(Projekt 

benyújtásának 

várható ideje)

(Szakmai elvárások)

316e. KEHOP-2.2.2.

Ráckeve–Újtelep településrész 
szennyvízelvezetésének 

fejlesztése, 
csatornahálózatának bővítése

Ráckeve Város 
Önkormányzata  

a 339/2014.  
(XII. 19.)  

Korm. rendelet 
szerint

0,34 0,04 2021

A beruházás keretében az érintett  
2000 lakosegyenérték terhelést meghaladó 
kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció 
megfelelő szennyvízkezelésének feltételei 
teljesülnek, annak érdekében, hogy  
a szennyvízközművel való lefedettség 
megközelítse a közműves ivóvízzel ellátott 
fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel 
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország 
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek  
a kijelölt határidőig.
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316f. KEHOP-2.2.2.

Pécs és térsége 
szennyvízelvezetésének 

fejlesztése, 
csatornahálózatának bővítése

Pécs Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata és 
Kozármisleny Város 
Önkormányzata a 

339/2014.  
(XII. 19.)  

Korm. rendelet 
szerint

0,59 0,07 2021

A beruházás keretében az érintett  
2000 lakosegyenérték terhelést meghaladó 
kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció 
megfelelő szennyvízkezelésének feltételei 
teljesülnek, annak érdekében, hogy  
a szennyvízközművel való lefedettség 
megközelítse a közműves ivóvízzel ellátott 
fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel 
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország 
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek  
a kijelölt határidőig.

316g. KEHOP-2.2.2.
Tamási város szennyvíztisztító 

telep korszerűsítése és bővítése

Tamási Város 
Önkormányzata  

a 339/2014.  
(XII. 19.)  

Korm. rendelet 
szerint

0,45 0,05 2021

A beruházás keretében az érintett  
2000 lakosegyenérték terhelést meghaladó 
kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció 
megfelelő szennyvízkezelésének feltételei 
teljesülnek, annak érdekében, hogy  
a szennyvízközművel való lefedettség 
megközelítse a közműves ivóvízzel ellátott 
fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel 
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország 
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek  
a kijelölt határidőig.
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316h. KEHOP-2.2.2.
Kunsziget és térsége 

szennyvíztisztító telep 
korszerűsítése és bővítése

Dunaszeg Község 
Önkormányzata, 

Dunaszentpál Község 
Önkormányzata, 

Győrladamér Község 
Önkormányzata, 

Győrzámoly Község 
Önkormányzata, 
Kunsziget Város 
Önkormányzata, 

Lébény Város 
Önkormányzata, 
Mecsér Község 

Önkormányzata, 
Mosonszentmiklós 

Község 
Önkormányzata, 
Öttevény Község 
Önkormányzata  

a 339/2014.  
(XII. 19.)  

Korm. rendelet 
szerint

1,88 0,21 2021

A beruházás keretében az érintett  
2000 lakosegyenérték terhelést meghaladó 
kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció 
megfelelő szennyvízkezelésének feltételei 
teljesülnek, annak érdekében, hogy  
a szennyvízközművel való lefedettség 
megközelítse a közműves ivóvízzel ellátott 
fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel 
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország 
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek  
a kijelölt határidőig.

316i. KEHOP-2.2.2.
Csorvás város szennyvíztisztító 

telep fejlesztése

Csorvás Város 
Önkormányzata  

a 339/2014.  
(XII. 19.)  

Korm. rendelet 
szerint

1,94 0,22 2021

A beruházás keretében az érintett  
2000 lakosegyenérték terhelést meghaladó 
kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció 
megfelelő szennyvízkezelésének feltételei 
teljesülnek, annak érdekében, hogy  
a szennyvízközművel való lefedettség 
megközelítse a közműves ivóvízzel ellátott 
fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel 
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország 
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek  
a kijelölt határidőig.
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316j. KEHOP-2.2.2.
Jászszentlászló és térsége 
szennyvízelvezetésének és 

tisztításának fejlesztése

Jászszentlászló 
Község 

Önkormányzata 
és Szank Községi 
Önkormányzat  

a 339/2014.  
(XII. 19.)  

Korm. rendelet 
szerint

1,35 0,15 2021

A beruházás keretében az érintett  
2000 lakosegyenérték terhelést meghaladó 
kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció 
megfelelő szennyvízkezelésének feltételei 
teljesülnek, annak érdekében, hogy  
a szennyvízközművel való lefedettség 
megközelítse a közműves ivóvízzel ellátott 
fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel 
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország 
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek  
a kijelölt határidőig.

 7.  Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 326e. és 326f. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)

 (1.)
(Felhívás 

azonosító jele)
(Projekt megnevezése) (Támogatást igénylő neve)

[Projekt 

indikatív 

támogatási 

kerete

(Mrd Ft)]

[Magyarország 

központi 

költségvetéséből 

megtéríthető 

indikatív önerő

(Mrd Ft)]

(Projekt 

benyújtásának 

várható ideje)

(Szakmai elvárások)

326e. KEHOP-3.1.5.
Szemléletformálás, oktatás, 

tudatosítás

Innovációs és 
Technológiai 
Minisztérium, 

illetve az Innovációs 
és Technológiai 

Minisztérium 
tulajdonosi 

joggyakorlása alá 
tartozó gazdasági 

társaság, illetve 
költségvetési szerve

1,00 – 2021

A projekt célja a környezet, a társadalom és 
a gazdaság érdekeit együttesen figyelembe 
vevő körforgásos gazdaság alapelveinek 
és a fenntarthatóság elérésében betöltött 
szerepének megismertetése, egyéni és 
gazdasági döntéseink környezeti hatásának 
tudatosítása a magyar társadalom és a hazai 
gazdaság szereplőinek minél szélesebb 
körében.

326f. KEHOP-3.1.5.
Térségi hulladék 

szemléletformálási és 
innovációs mintaprojekt

Széchenyi István 
Egyetem

1,00 – 2021

A projekt célja a Széchenyi István Egyetem által 
Győrre és agglomerációjára kiterjedő térségi 
hulladék-kommunikációs és szemléletformálási 
mintaprojekt előkészítése és megvalósítása.
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 8.  Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 351h. és 351i. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)

 (1.)
(Felhívás 

azonosító jele)
(Projekt megnevezése) (Támogatást igénylő neve)

[Projekt 

indikatív 

támogatási 

kerete

(Mrd Ft)]

[Magyarország 

központi 

költségvetéséből 

megtéríthető 

indikatív önerő

(Mrd Ft)]

(Projekt 

benyújtásának 

várható ideje)

(Szakmai elvárások)

351h. KEHOP-3.2.1.

Közép-Duna Menti Kiemelt 
térségi hulladékgazdálkodási 

fejlesztések stratégiai 
megalapozása

Közép-Duna Menti 
Fejlesztési Tanács és 

munkaszervezete
1,50 – 2021

A projekt célja a Közép-Duna Menti Kiemelt 
Térség fejlesztési céljainak eléréséhez 
hozzájáruló komplex, korszerű, a körforgásos 
gazdaság irányába történő elmozdulást 
elősegítő hulladékgazdálkodási fejlesztés 
előkészítési feladatainak elvégzése.

351i. KEHOP-3.2.1.

Hulladékkezeléssel összefüggő 
környezeti kockázatnyilvántartó 
és elemző információs rendszer 

kialakításának előkészítése

Innovációs és 
Technológiai 
Minisztérium, 

illetve az Innovációs 
és Technológiai 

Minisztérium 
tulajdonosi 

joggyakorlása alá 
tartozó gazdasági 

társaság, illetve 
költségvetési szerve

0,50 – 2021

A projekt célja egy hulladékkezeléssel 
összefüggő környezeti kockázatnyilvántartó 
és elemző információs rendszer kialakításának 
előkészítése, ennek keretében a szükséges 
műszaki-szakmai tartalmi elvárások, valamint 
a megvalósítást követően létrejövő eredmény 
termékek és azok eléréséhez szükséges 
feladatok meghatározása, a szükséges 
hatósági engedélyek és egyéb dokumentáció 
szükséglet felmérése, valamint ezek beszerzési 
folyamatának megtervezése és előkészítése.

 9.  Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 362c. és 362d. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)

 (1.)
(Felhívás 

azonosító jele)
(Projekt megnevezése) (Támogatást igénylő neve)

[Projekt 

indikatív 

támogatási 

kerete

(Mrd Ft)]

[Magyarország 

központi 

költségvetéséből 

megtéríthető 

indikatív önerő

(Mrd Ft)]

(Projekt 

benyújtásának 

várható ideje)

(Szakmai elvárások)
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362c. KEHOP-3.3.0.

A barnamezős területeket is 
magában foglaló, a szennyezett 
területek térinformatikai alapú 

adatbázisának elkészítése

Agrárminisztérium 1,50 – 2021

A projekt célja egy olyan térinformatikai alapú 
adatbázis elkészítése és üzembe helyezése, 
amely a barnamezős területekre vonatkozó 
környezeti, foglalkoztatási, gazdasági és 
építésügyi adatokat a településfejlesztési 
tervekkel, a helyi építési szabályzat előírásaival, 
valamint a tulajdonviszonyokkal és  
a hatósági döntésekkel együtt tudja elemezni, 
szemléltetni. A fejlesztés révén  
az adatbázis egy sokrétű térképi felhasználói 
felületen keresztül segítséget tud nyújtani  
a térségi fejlesztések kijelöléséhez, meg fogja 
könnyíteni a fejleszthető barnamezős területek 
lehatárolását, valamint biztosítani fogja  
a szennyezett területek további felszámolását 
megalapozó állami intézkedések fontossági 
sorrendjét, szakpolitikai prioritását. A fejlesztés 
eredményeként a beruházói oldal számára is 
vonzó szolgáltatás biztosítható a befektetésre 
alkalmas barnamezős területek adatainak 
részletes bemutatásával.

362d. KEHOP-3.3.0.

Kármentesítési beavatkozási 
tervek készítése olyan 
ismerten szennyezett 

területekre vonatkozóan, ahol 
a szennyezettség lehatárolása, 

felmérése, a lehetséges 
beavatkozások tervezése még 

nem történt meg

Agrárminisztérium 4,00 – 2021

A projekt célja kármentesítési beavatkozási 
tervek készítése olyan, a múlt századból örökölt 
szennyezett iparterületek esetében, ahol  
az ott folytatott kohászati, fémmegmunkálási, 
hadiipari és vegyipari tevékenységek 
következtében jelentős környezetkárosodás 
halmozódott fel a felszín alatti térrészben  
az évtizedek során, ugyanakkor a 
szennyezettség lehatárolása, felmérése, 
a kockázatok számítása, a beavatkozási 
intézkedések tervezése és azok költségeinek 
kalkulációja még nem történt meg.
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 10.  Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 640i. és 640j. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)

 (1.)
(Felhívás 

azonosító jele)
(Projekt megnevezése) (Támogatást igénylő neve)

[Projekt 

indikatív 

támogatási 

kerete

(Mrd Ft)]

[Magyarország 

központi 

költségvetéséből 

megtéríthető 

indikatív önerő

(Mrd Ft)]

(Projekt 

benyújtásának 

várható ideje)

(Szakmai elvárások)

640i. KEHOP-5.2.3.
MMSZ Egyesület Gondviselés 

házának energetikai 
korszerűsítés

Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat 

Egyesület

0,29 – 2021

A fejlesztés célja a 2012/27/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkében 
foglaltak teljesítése. A korszerűsítésre kerülő 
épületek fejlesztése során szem előtt kell tartani 
a költségoptimalizált követelményszintnek való 
megfelelést, amelyet a 2010/31/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, valamint  
a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet ír elő.

640j. KEHOP-5.2.3.
MMSZ Egyesület Integrált ellátó 

intézményének energetikai 
korszerűsítése

Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat 

Egyesület

0,19 – 2021

A fejlesztés célja a 2012/27/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkében 
foglaltak teljesítése. A korszerűsítésre kerülő 
épületek fejlesztése során szem előtt kell tartani 
a költségoptimalizált követelményszintnek való 
megfelelést, amelyet a 2010/31/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, valamint  
a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet ír elő.

 11.  Hatályát veszti az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 223a., 223b, 325., 326a., 326c, 354., 354a., 354b., 414., 418., 423., 428., 432., 440., 443., 
valamint 444p. sora.
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A Kormány 2063/2020. (XII. 31.) Korm. határozata
a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 
szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány egyetért
a) a  KÖFOP-3.2.1-16-2016-00001 azonosító jelű, „Az Audit Hatóság által végzett ellenőrzések színvonalának 

fenntartása” című projekt támogatásának növelésével, a 4. pont h) alpontjában foglaltak szerint,
b) a KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 azonosító jelű, „A pályázók és kedvezményezettek kapacitásainak támogatása” 

című projekt támogatásának növelésével, a 4. pont i) alpontjában foglaltak szerint.
 2. A  Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 

1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat]
a) 1. melléklete az 1. melléklet szerint,
b) 2. melléklete a 2. melléklet szerint
módosul.

 3. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet
a) 1. pontjában foglalt táblázat

aa) C:4 mezőjében a „14,500 (ebből VEKOP: 2,770)” szövegrész helyébe a „13,991 (ebből VEKOP: 2,672)” 
szöveg,

ab) C:14 mezőjében a „10,625 (ebből VEKOP: 2,029)” szövegrész helyébe a „10,745 (ebből VEKOP: 2,052)” 
szöveg,

ac) C:21 mezőjében az „5,984 (ebből VEKOP: 1,143)” szövegrész helyébe a „6,470 (ebből VEKOP: 1,236)” 
szöveg,

ad) C:24 mezőjében a „7,418 (ebből VEKOP: 1,417)” szövegrész helyébe a „7,421 (ebből VEKOP: 1,418)” 
szöveg,

ae) C:28 mezőjében a „22,596 (ebből VEKOP: 4,316)” szövegrész helyébe a „14,754 (ebből VEKOP: 2,818)” 
szöveg,

af ) C:32 mezőjében a „3,946 (ebből VEKOP: 0,754)” szövegrész helyébe a „3,948 (ebből VEKOP: 0,754)” 
szöveg,

ag) C:36 mezőjében a „10,453 (ebből VEKOP: 1,997) szövegrész helyébe a „9,100 (ebből VEKOP: 1,738)” 
szöveg,

ah) C:36c mezőjében a „4,300 (ebből VEKOP: 0,821) szövegrész helyébe a „4,359 (ebből VEKOP: 0,833)” 
szöveg,

ai) C:38 mezőjében a „0,344 (ebből VEKOP: 0,080) szövegrész helyébe a „0,944 (ebből VEKOP: 0,195)” 
szöveg,

b) 2.  pontjában foglalt táblázat C:18 mezőjében a „4,546 (ebből VEKOP: 0,868) szövegrész helyébe a „4,593 
(ebből VEKOP: 0,877)” szöveg,

c) 3. pontjában foglalt táblázat
ca) C:3 mezőjében a „8,689” szövegrész helyébe a „8,835” szöveg,
cb) C:15 mezőjében a „10,621” szövegrész helyébe a „11,321” szöveg

lép.
 4. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat

a) D:4 mezőjében a „14,500 (ebből VEKOP: 2,770)” szövegrész helyébe a „13,991 (ebből VEKOP: 2,672)” szöveg,
b) D:14 mezőjében a „10,625 (ebből VEKOP: 2,029)” szövegrész helyébe a „10,745 (ebből VEKOP: 2,052)” szöveg,
c) D:21 mezőjében az „5,984 (ebből VEKOP: 1,143)” szövegrész helyébe a „6,470 (ebből VEKOP: 1,236)” szöveg,
d) D:24 mezőjében a „7,418 (ebből VEKOP: 1,417)” szövegrész helyébe a „7,421 (ebből VEKOP: 1,418)” szöveg,
e) D:32 mezőjében a „3,946 (ebből VEKOP: 0,754)” szövegrész helyébe a „3,948 (ebből VEKOP: 0,754)” szöveg,
f ) D:32g mezőjében a „4,300 (ebből VEKOP: 0,821) szövegrész helyébe a „4,359 (ebből VEKOP: 0,833)” szöveg,
g) D:48a mezőjében a „4,546 (ebből VEKOP: 0,868) szövegrész helyébe a „4,593 (ebből VEKOP: 0,877)” szöveg,
h) D:50 mezőjében a „8,689” szövegrész helyébe a „8,835” szöveg,
i) D:63 mezőjében a „10,13” szövegrész helyébe a „10,830” szöveg,
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j) C:12, C:23, C:24, C:38 és C:59 mezőjében a  „Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szövegrész helyébe a „Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság” szöveg

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 2063/2020. (XII. 31.) Korm. határozathoz

 1. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 36f. sora helyébe a következő sor lép:

(A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve
Felhívás keretösszege  

(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének 

módja

Felhívás meghirdetésének 

tervezett ideje)

36f.
KÖFOP-1.0.0- 

VEKOP-15
Adatváltozás-kezelési 

szolgáltatás bevezetése
1,445 

(ebből VEKOP: 0,276)
kiemelt

Meghirdetve: 
2015. szeptember
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2. melléklet a 2063/2020. (XII. 31.) Korm. határozathoz

 1. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat F:13 mezője helyébe a következő mező lép:

(A) (B) (F)

(1.) (Felhívás azonosító jele) (Projekt megnevezése) (Szakmai elvárások)

(13.) (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15)

(Közigazgatás informatikai 
infrastruktúrájának 

konszolidálása a költségek 
csökkentése érdekében)

1. A projekt célja az informatikai infrastruktúrák 
összerendezése és konszolidációja annak érdekében, hogy 
alacsonyabb költségek mellett lehessen működtetni, mint
az egyedi infrastruktúrák üzemeltetésével.
2. A projekt biztosítja a kialakításra kerülő felhőalapú 
informatikai rendszer keretein belül a működési környezetet, 
illetve rendszerkomponenseket a következő projektek 
számára azok megvalósíthatósági tanulmányában 
részletezettek szerint:
2.1. hatósági eljárások és hatósági jogalkalmazási gyakorlat 
felülvizsgálata és egyszerűsítése,
2.2. területi államigazgatás egységes működését támogató 
rendszerfejlesztések,
2.3. ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése,
2.4. a kormányhivatal irányításának hatékonyabbá tételét 
biztosító háttér kialakítása,
2.5. a hatáskör-átcsoportosításból adódó szakrendszeri 
integrációs feladatok,
2.6. az EKEIDR egységes irat- és folyamatkezelő rendszer 
területi közigazgatásra történő kiterjesztése,
2.7. a Belügyminisztérium által kezelt nemzeti adatvagyon-
nyilvántartások továbbfejlesztése, magas szintű 
szolgáltatóképesség megteremtése a KÖFOP-1.1.1.,
KÖFOP-1.1.2. és KÖFOP-1.2.3. intézkedések támogatása 
érdekében, az érintett adatvagyon-nyilvántartások 
Kormányzati Adatközpontba történő integrálásával,
2.8. közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez 
és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű 
szolgáltatások biztosítása,
2.9. elektronikus megoldás az eltérő földrajzi 
helyszíneken történő ügyintézés munkaszervezésének és 
kommunikációjának fejlesztésére,
2.10. szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások 
(SZEÜSZ) továbbfejlesztése, bővítése, bevezetése,
2.11. egyéb, a Kormányzati Adatközpontba beköltöző 
rendszerek speciális igényeinek kiszolgálásához, 
szerverkörnyezetek adatközponti migrációjához szükséges 
feladatok megvalósítása.
3. A projekt biztosítja a kialakításra kerülő felhőalapú 
informatikai rendszer keretein belül a belügyi ágazati 
intézmények központi iktató és ügykezelő rendszerei számára 
a működési környezetet, illetve rendszerkomponenseket.
4. A projekt működési környezetet, illetve 
rendszerkomponenseket biztosít a 2. pontban felsorolt 
projektek által fejlesztett rendszerekhez kapcsolódó SZEÜSZ 
szolgáltatások számára is.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 298. szám 11807

 2. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 28. sora helyébe a következő sor lép:

[A B C D E F

1.
Felhívás  

azonosító jele

Projekt  

megnevezése

Támogatást 

igénylő neve

Projekt indikatív 

támogatási kerete  

(Mrd Ft)

Projekt 

benyújtásának 

várható ideje

Szakmai elvárások]

28.
KÖFOP-1.0.0- 

VEKOP-15

A 21. század 
család- 

támogatási, 
nyugdíj és 
kincstári 

számlavezető 
rendszere

Magyar 
Államkincstár 
vagy az általa 

vezetett 
konzorcium

14,754  
(ebből VEKOP: 

2,818)
2020

1.1. Egységes Frontend rendszer 
kialakítása és ügyviteli folyamatok 
újraszervezése a nyugdíjbiztosítási 
és családtámogatási rendszer 
tekintetében, valamint 
az egészségbiztosítás pénzbeli 
ellátási rendszer létrehozása. 
A projekt elemei: Az ügyviteli 
folyamatok újraszervezése, az ügyfél 
és ügyintézői Frontend rendszer 
kifejlesztése és bevezetése; 
a nyugdíj jogszerzési adatok 
elektronikus elérését biztosító 
JAFO rendszer fejlesztése, illesztése 
a digitálisan újraszervezett 
folyamatokba, valamint 
a kapcsolódó digitalizációs 
feladatok; a Járási rendszer 
kialakítása kapcsán a jogszabályi 
megfelelőséget biztosító 
fejlesztések; az egészségbiztosítás 
pénzbeli ellátási rendszer 
létrehozása.
1.2. A Magyar Államkincstár 
számlavezető rendszerének 
megújítása: új, multidevizás, 
korszerű technológiai alapon 
működő banki számlavezető 
rendszer bevezetése, mely révén 
a Kincstár gyorsan, rugalmasan és 
szakszerűen tud reagálni a Kormány 
gazdaságpolitikai döntéseire, 
a pénzforgalmi szolgáltatásokkal 
szemben támasztott szabályozói 
és a számlavezetett ügyfelek által 
megfogalmazott elvárásokra.
2. A projektmenedzsmentre 
elszámolható költségek 1. pont 
m) alpontja szerinti csökkentésének 
mértéke 38 926 200 forint.
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 3. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat F:32b mezője helyébe a következő mező lép:

(A) (B) (F)

(1.) (Felhívás azonosító jele) (Projekt megnevezése) (Szakmai elvárások)

(32b.) (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15)

[Mesterséges intelligenciával 
támogatott ügyintézési 

pont (KIOSK) kiterjesztése 
a kormányhivatalokra, 

illetve más külső ügyintézési 
helyszínekre]

1. A projekt célja mesterséges intelligenciával 
támogatott ügyintézési pont – KIOSK – 
kiterjesztése a kormányhivatalokra, illetve 
más külső ügyintézési helyszínekre. A projekt 
keretében a mesterséges intelligencia 
legkorszerűbb vívmányai kihasználásával ki kell 
egészíteni a Belügyminisztérium által felügyelt 
szolgáltatásokat, hogy lehetővé váljon egyes 
közigazgatási folyamatok automatizálása. 
Különösképpen
a következő ügyeknél: állandó személyazonosító 
igazolvány igénylése; magánútlevél igénylése; 
valamint hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylése. 
A projekt keretében megtörténik:
1.1. univerzális, mesterséges intelligencia elemeit 
magába foglaló folyamattámogató alkalmazás 
elkészítése a bevezetni kívánt ügytípusok, 
háttérfolyamatok automatizálása érdekében,
1.2. 400 darab komplex perifériákkal kiegészített 
önkiszolgáló KIOSK oszlop eszköz kialakítása és 
kihelyezése,
1.3. az eszközök hardver és szoftver üzemeltetését 
támogató menedzsmentrendszer kialakítása,
1.4. minimum 10 új ügytípus bevezetése KIOSK 
eszközön.
2. A projekt megvalósításának feltételei:
2.1. 2020. december 15-ig a megvalósíthatósági 
tanulmányt be kell nyújtani,
2.2. 2021. április 30-ig a megvalósítás 
megkezdéséhez szükséges közbeszerzési eljárások 
dokumentumait ellenőrzésre be kell nyújtani.
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 4. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 32d. sora helyébe a következő sor lép:

[A B C D E F

1.
Felhívás  

azonosító jele

Projekt  

megnevezése

Támogatást 

igénylő neve

Projekt indikatív 

támogatási kerete  

(Mrd Ft)

Projekt 

benyújtásának 

várható ideje

Szakmai elvárások]

32d.
KÖFOP-1.0.0- 

VEKOP-15

A hatáskör 
átcsopor- 
tosításból 

adódó 
szakrendszeri 

integrációs 
feladatok

A fővárosi 
és megyei 
kormány- 
hivatalok 
(konzor- 

ciumvezető) 
és a Miniszter- 

elnökség 
részvételével 

alkotott 
konzorcium

9,100 
(ebből VEKOP: 

1,738)
2016

A projekt célja:
1. A regionális szerverközpontok 
konszolidációja.
2. A szerverközpontok 
konszolidációjához szükséges 
licencek beszerzése.
3. A kormányhivatali szakrendszert 
érintő fejlesztések megvalósítása 
az alábbi területeken:
3.1. Utazási költségtérítés eljárás 
elektronizálása,
3.2. Egységes Szociális Ellátások 
Ügyvitel-támogató Rendszer,
3.3. TAJ ügyek elektronizálása,
3.4. Nemzetközi ügyek 
elektronizálása, melyekhez kifizetés 
kapcsolódik,
3.5. Továbbfejlesztett Rehabilitációs 
Szakigazgatási Rendszer,
3.6. Rehabilitációs Adatelemző 
Rendszer,
3.7. OKIR rendszer továbbfejlesztése.
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 5. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletben foglalt táblázat 32j. sora helyébe a következő sor lép:

[A B C D E F

1.
Felhívás  

azonosító jele

Projekt  

megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Projekt indikatív 

támogatási kerete  

(Mrd Ft)

Projekt 

benyújtásának 

várható ideje

Szakmai elvárások]

32j.
KÖFOP-1.0.0- 

VEKOP-15

Adatváltozás- 

kezelési szolgáltatás 

bevezetése

Miniszter- 

elnökség vagy 

az általa vezetett 

konzorcium

1,445 

(ebből VEKOP: 

0,276)

Meghirdetve:  

2015. 

szeptember

1. A projekt célja, hogy a természetes 

személyek állami nyilvántartásokban tárolt 

név, cím és okmányazonosító adatainak 

változása esetén értesítést kapjanak azon 

szolgáltatók (közművek, telekommunikációs, 

biztosítási és pénzügyi szolgáltatók), amelyek 

az érintett természetes személlyel szerződéses 

jogviszonyban állnak, az adatváltozás-kezelési 

szolgáltatás bevezetéséről szóló 1795/2020. 

(XI. 13.) Korm. határozat 1. pontja alapján. 

Ennek keretében megvalósul:

1.1. az AVSZ működési és adatvédelmi 

modellje és folyamatmodellek

1.2. jogszabály-módosítási javaslatok 

elkészítése

1.3. új közigazgatási szolgáltatások kialakítása 

a Kormányablakokban, ill. új, elektronikusan 

intézhető ügy bevezetése  

a Magyarorszag.hu-n

1.4. közműszolgáltatók adatváltozásbejelentési 

és közműátírási ügyleírásainak nyilvántartása

1.5. ügyleírások, eljárásrendek, útmutatók 

a Kormányablak ügyintézők és az ügyfelek 

számára, képzés kormányablak ügyintézők 

számára,

1.6. közigazgatási informatikai alkalmazások, 

szoftverek (SW):AVSZ változás-bejelentő 

kisalkalmazás, AVSZ közműátírás alkalmazás

1.7. új adat- és rendszerkapcsolatok

2. A projekt megvalósításának feltételei:

2.1. 2021. március 1-ig a megvalósíthatósági 

tanulmányt be kell nyújtani,

2.2. 2021. augusztus 31-ig a megvalósítás 

megkezdéséhez szükséges közbeszerzési 

eljárások dokumentumait ellenőrzésre be kell 

nyújtani.
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 6. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 35. sora helyébe a következő sor lép:

[A B C D E F

1.
Felhívás  

azonosító jele

Projekt  

megnevezése

Támogatást 

igénylő neve

Projekt indikatív 

támogatási kerete  

(Mrd Ft)

Projekt 

benyújtásának 

várható ideje

Szakmai elvárások]

35.
KÖFOP-2.1.3- 

VEKOP-15

A területi 
államigaz- 

gatási szervek 
humán- 

erőforrásának 
fejlesztése

A fővárosi 
és megyei 
kormány- 
hivatalok 

(konzorcium- 
vezető) és 

a Miniszter- 
elnökség 

részvételével 
alkotott 

konzorcium

8,888 
(ebből VEKOP: 

1,698)
2016

A projekt céljai:
1. a közszolgáltató szervezetek 
átvilágítása,
2. a kormányablakokkal összefüggő 
képzési program megvalósítása 
a speciális munkaköri, feladatköri 
ismeretek, készségek fejlesztése 
érdekében,
3. a Mobilitási Program pilot 
jellegű megvalósítása a területi 
államigazgatásban a hatósági 
ellenőrzések terén,
4. a szervezeti kultúra és értékek 
megszilárdítása érdekében 
kompetenciafejlesztés, 
rendezvények, tréningek, 
műhelymunkák, képzések 
megvalósítása,
5. általános ügyintézői 
és ügyfélszolgálati 
kompetenciafejlesztés
6. általános digitális kompetencia 
fejlesztése a kormányhivatalokban,
7. korszerű e-ügyintézési 
megoldásokhoz szükséges képzések 
megvalósítása.
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 7. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat F:43c mezője helyébe a következő mező lép:

(A) (B) (F)

(1.) (Felhívás azonosító jele) (Projekt megnevezése) (Szakmai elvárások)

(43c.)
(KÖFOP-2.2.7- 

VEKOP-20)

[Automatikus Közigazgatási 
Döntéshozatali (AKD) rendszer 

SZEÜSZ kialakítása]

1. A projekt eredményeként megvalósul egy olyan 
integrált szolgáltatás, amelynek segítségével 
az ügy indítása és lezárása közötti ügyintézési 
lépések emberi beavatkozás nélkül történnek 
meg, amennyiben a döntéshez szükséges minden 
információ rendelkezésre áll. A projekt egy olyan 
továbbfejleszthető és kiterjeszthető szolgáltatási 
modellt valósít meg, amely révén a közigazgatási 
intézménynek lehetősége lesz a szolgáltatás 
integrálásával a saját ügyintézési folyamatait 
egyszerűsíteni és automatizálni.
A projekt keretében
1.1. elkészül az AKD igazgatási módszertan és 
kiválasztási szempontrendszer,
1.2. megvalósul az AKD modulok 
rendszertervezése és prototípus fejlesztése,
1.3. pilot készül,
1.4. szolgáltatás-bevezetési felmérés valósul meg, 
az AKD igazgatási módszertan elkészítése,
1.5. az AKD modell elterjesztését célzó oktatási 
anyagok készülnek, oktatási és tesztkörnyezet 
kerül kialakításra,
1.6. AKD modell képzések valósulnak meg,
1.7. megvalósul a kapcsolódó informatikai 
alapinfrastruktúra tervezése, beszerzése, üzembe 
helyezése.
2. A projekt megvalósításának feltételei:
2.1. 2020. december 15-ig a megvalósíthatósági 
tanulmányt be kell nyújtani,
2.2. 2021. április 30-ig a megvalósítás 
megkezdéséhez szükséges közbeszerzési eljárások 
dokumentumait ellenőrzésre be kell nyújtani.
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A Kormány 2064/2020. (XII. 31.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 3. és 6. prioritása keretében finanszírozott egyes 
projektek támogatásának növeléséről

A Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
 1. egyetért az 1. melléklet szerint az ott felsorolt projektek (a továbbiakban: projektek) támogatásának növelésével;
 2. az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló  

17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A.  §-a alapján hozzájárul, hogy 
az  1.  mellékletben foglalt táblázat 3., 5., 9., 12., 21., 23., 24. és 25. sora szerinti projekt keretemelése és annak 
végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra;

 3. egyetért a  projektek 1.  pont szerinti többlettámogatásának a  Terület- és Településfejlesztési Operatív Program  
1., 3. és 6. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával;

 4. egyetért a projektek támogatási szerződéseinek az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 2064/2020. (XII. 31.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Hatályos 

támogatás (forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(forint)

Megnövelt 

támogatás 

legfeljebb

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
TOP-1.1.1-15- 

SO1-2016-00002
Ipari terület fejlesztés 

Kaposmérőben
Kaposmérő Községi 

Önkormányzat
566 174 864 120 212 349 686 387 213

A projekt keretében iparterület fejlesztése valósul meg, 
amelynek keretében sor kerül az áramhálózat, gázhálózat, 
szennyvíz, csapadékvíz rendszerek kiépítésére, a belső 
úthálózat létesítésére, a csapadékvíz-elvezető rendszer 
fejlesztésére, emellett a projekt keretében sor kerül hűtőház 
építésére is.

3.
TOP-1.1.1-15- 

VE1-2016-00006

A Pápai Ipari Park 
infrastruktúrájának 

fejlesztése

Pápa Város 
Önkormányzata

800 000 000 406 153 167 1 206 153 167

A projekt célja az iparterület alap-infrastruktúrájának 
fejlesztése, gáz-, víz-, szennyvízhálózat, út, parkoló, 
elektromos vezetékrendszer, energiahálózat, távközlési 
és kommunikációs hálózat, hulladékkezelő létesítmények 
kiépítése, átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése, 
közlekedőfelületek kialakítása, valamint az ipari parkon 
kívüli, de ahhoz szorosan kapcsolódó alap-infrastruktúra 
fejlesztése, bővítése. 

4.
TOP-1.1.1-16- 

GM1-2017-00005
Keleti Iparterület 

fejlesztése Csornán
Csorna Város 

Önkormányzata
308 939 360 89 283 475 398 222 835

A beruházás során a csornai Keleti Iparterület északi 
részének alapinfrastruktúra fejlesztése valósul meg 
útépítéssel, közvilágítás, víz-, szennyvíz és csapadékvíz-
hálózat fejlesztésével, gáz, iparvágány, parkoló, elektromos 
vezetékrendszer, energia, távközlési és kommunikációs 
hálózat és hulladékkezelő-létesítmények kiépítésével.

5.
TOP-1.1.3-15- 

BS1-2016-00001 
Helyi piac kialakítása 

Pusztaföldváron

Pusztaföldvár 
Községi 

Önkormányzat
66 313 408 16 000 000 82 313 408

A projekt keretén belül egy épület teljes felújítása, 
átalakítása fog megtörténni, úgy, hogy az a későbbiekben 
piac-, piaccsarnok-funkciót lásson el. Új vizes berendezések, 
új rámpa kerül beépítésre teljeskörűen, amelyek  
a követelményeknek megfelelnek. A melléképület tetőzetére 
kerülnek a főépület áramellátását szolgáló napelemek.
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6.
TOP-1.1.3-15- 

BS1-2016-00023

Helyi termékek 
piacának fejlesztése 

Szarvason

Szarvas Város 
Önkormányzata 

(konzorciumvezető) 
Békés Megyei 

Önkormányzat

120 913 549 5 227 672 126 141 221

A projekt keretében a helyi termelők, helyi piacra 
jutásának támogatását elősegítő tevékenység valósul 
meg. Megtörténik az üzlethelyiség vagy szövetkezeti bolt 
átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése.

7.
TOP-1.1.3-16- 

CS1-2017-00008

Sághy konyha 
fejlesztése 

Csongrádon

Csongrád Városi 
Önkormányzat

100 000 000 24 110 890 124 110 890

A projekt célja, hogy előkészítse a jelenleg elavult technikai 
színvonalú gépek cseréjét, az elérhető, új, energetikai 
szempontból gazdaságosabban üzemeltethető eszközök, 
és a korszerű ételkészítési technológiákat alkalmazó 
megoldások beépíthetőségét.

8.
TOP-1.4.1-15- 

KO1-2018-00026

Új óvodai és bölcsődei 
épületegyüttes 
megvalósítása 

Bakonyszombathelyen

Bakonyszombathely 
Község 

Önkormányzata 
(konzorciumvezető) 

Komárom-
Esztergom Megyei 
Területfejlesztési 

Korlátolt 
Felelősségű 

Társaság 

247 523 315 73 019 378 320 542 693

A projekt során egy új épületet alakítanak ki, amely megfelel 
minden meglévő törvényi és szakmai szabályozásnak, 
előírásnak. Az épület felépítése során kialakításra kerülnek 
a foglalkoztató helyiségek (2 db 25 férőhelyes óvodai, 
valamint 15 férőhelyes bölcsődei foglalkoztató),  
a vizesblokkok, az étkezéshez szükséges melegítőkonyha, 
étkező, mosoda, mosogatószoba, az egyéb speciális szobák, 
szertárak, tornatér, öltözők, játszótér, kert stb. 

9.
TOP-1.4.1-16- 

BA1-2017-00010

Szentlőrinci Liszt 
Ferenc úti óvoda 

felújítása, bővítése

Szentlőrinc Város 
Önkormányzata  

(konzorciumvezető)  
Baranya Megyei 
Önkormányzati 

Hivatal

265 327 376 129 076 235 394 403 611

A fejlesztés során az intézmény székhelyének 
kapacitásbővítése, az épület bővítése, átalakítása, felújítása, 
az udvar, játszóudvar felújítása valósul meg. Az épületben 
kialakítása kerülnek szocializációt, mozgásfejlesztést, 
fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős programoknak 
lehetőséget biztosító terek, valamint orvosi szoba is. 
Eszközbeszerzés révén bútorok és egyéb berendezési 
tárgyak, eszközök kerülnek beszerzésre.

10.
TOP-1.4.1-16- 

BO1-2017-00022
Bölcsőde létesítése 

Sajóbábony Városban
Sajóbábony Város 
Önkormányzata

148 630 000 44 588 999 193 218 999

A fejlesztés célja a Sajóbábony, Kossuth út 59. szám alatti 
ingatlanon kétcsoportos bölcsőde építése és a nevelést 
szolgáló eszközök beszerzése. A település életében 
hiánypótló fejlesztés hatására az újonnan létrehozott 
bölcsődei férőhelyek száma 0-ról 24-re változik, melynek 
eredményeképp a szociális alapellátási rendszer 
infrastruktúrája területileg kiegyenlítődik.
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11.
TOP-1.4.1-16- 

HE1-2017-00007

Kerekharaszti 
Csillagfény Óvoda 

fejlesztése

Kerekharaszt Község 
Önkormányzata

30 521 910 7 694 332 38 216 242

A projekt keretében a Kerekharaszti úton működő 
Csillagfény Óvodához új, minden szakmai igényt kielégítő 
tornaszoba kerül kialakításra. A tervezett bővítmény az 
épület keleti homlokzatához csatlakozik majd egy kis 
nyaktaggal. A bővítményben a tornaterem és a funkcióhoz 
kapcsolódó szertár kap helyet, közvetlen kertkapcsolattal.

12.
TOP-1.4.1-19- 

BS1-2019-00001

Szeghalmi Tündérkert 
Bölcsőde Kossuth 
Utcai Épületének 

Bővítése és 
Fejlesztése

Szeghalom Város 
Önkormányzata 

(konzorciumvezető) 
Békés Megyei 

Önkormányzati 
Hivatal

100 000 000 38 501 726 138 501 726

A projekt keretében a jelenleg is működő bölcsődei 
telephely infrastruktúrájának minőségi fejlesztése, valamint 
12 fővel történő férőhelybővítése valósul meg, amely 
elősegíti a minőségi foglalkoztatás és mobilitás támogatását, 
illetve megszünteti a fennálló férőhelyhiányt.

13.
TOP-1.4.1-19- 

GM1-2019-00004

Mini bölcsőde 
létesítése a jövő 
nemzedékéért 

Tápszentmiklóson

Tápszentmiklós 
Község 

Önkormányzata 
(konzorciumvezető) 
Győr-Moson-Sopron 

Megyei 
Önkormányzati 

Hivatal

75 000 000 18 630 991 93 630 991

A projektben egy darab új csoportszobás mini bölcsőde 
építésére kerül sor. A csoportszobához vizesblokk és 
öltöző, szélfogó, babakocsi-tároló, akadálymentes mosdó, 
valamint a szükséges funkcionális helyiség kialakítása 
tervezett. A beruházás során akadálymentes parkoló, optikai 
vezetősávok és egyéb infokommunikációs eszközök is 
kialakításra kerülnek. Az udvaron elkülönített játszókert 
épül, melyen ütéscsillapított burkolatok, játékok, eszközök és 
árnyékolástechnikai eszközök kerülnek elhelyezésre.

14.
TOP-3.1.1-15- 

BK1-2016-00007

Kerékpárút építés 
Kerekdomb és 

Lakitelek között

Lakitelek 
Önkormányzata 

(konzorciumvezető) 
BKMFÜ Bács-Kiskun 
Megyei Fejlesztési 

Ügynökség 
Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű 
Társaság

240 000 000 35 976 000 275 976 000
A tervezett beruházás keretében Kerekdomb és Lakitelek 
települések között épül összefüggő kerékpárforgalmi 
létesítmény 3,4827 km hosszan. 

15.
TOP-3.1.1-15- 

HE1-2016-00003

Füzesabony– 
Szihalom között 

kerékpáros 
infrastruktúra építése

Füzesabony Városi 
Önkormányzat  

(konzorciumvezető) 
Szihalom Községi 

Önkormányzat

230 000 000 45 537 712 275 537 712

A beruházás során Füzesabony és Szihalom települések 
között épül összefüggő kerékpárforgalmi létesítmény 
4913 méter hosszan, mely biztosítja a két település 
hivatásforgalmi kerékpárúttal valamint a Zsóry fürdővel 
történő turisztikai összeköttetését.
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16.
TOP-3.1.1-15- 

HE1-2016-00004
Kerékpárút fejlesztése 

Adácson
Adács Község 

Önkormányzata
83 700 000 24 662 900 108 362 900

A projekt tervezett tartalma Adács község határától a 
szomszédos település – Gyöngyöshalász – közigazgatási 
területén létesülő kiemelt kormányzati beruházásként épülő 
Apolló gumigyár kerékpárforgalmi létesítménnyel való 
összeköttetésének megoldása, a biztonságos közlekedés 
körülményeinek megteremtése. A beruházás során  
2,1 km kerékpárút építése valósul meg. 

17.
TOP-3.1.1-15- 

SO1-2016-00003

Ságvár és Som 
község fenntartható 

települési közlekedés- 
fejlesztése

Ságvár Község 
Önkormányzata 

(konzorciumvezető) 
Som Község 

Önkormányzata, 
Somogy Megyei 
Önkormányzat

499 970 000 120 000 000 619 970 000

A projekt célja a fenntartható közlekedési módok közül a 
kerékpáros közlekedés előnybe helyezése a túlzott mértékű 
gépjármű forgalom egyidejű csillapítása mellett Ságvár és 
Som települések belterületén és a két települést összekötő 
65. számú főúton. A beruházás eredményeként az érintett 
települések között összefüggő kerékpáros útvonal épül  
10,7 km hosszan. 

18.
TOP-3.1.1-15- 

ZA1-2016-00004

Zala kétkeréken –  
Kerékpárút-

fejlesztés Kisrécse és 
Nagykanizsa között

Zala Megyei 
Önkormányzat 

(konzorciumvezető) 
Kisrécse Község 
Önkormányzata,

Nagyrécse Község 
Önkormányzata,

Zala Megyei 
Területfejlesztési 

Ügynökség 
Közhasznú 

Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű 

Társaság

162 920 294 42 567 314 205 487 608

A beruházás során Nagykanizsa közigazgatási határa és 
a Kisrécsei bekötőút között épül 2315,82 méter hosszú 
önálló, kétirányú kerékpárút. A Kisrécsei bekötő úttól 
Kisrécse, Szentkirályi út belterületi szakaszon 379,5 méter 
hosszan, a meglévő útburkolaton történik kerékpárforgalmi 
létesítmény kijelölése. A tevékenység megvalósítása során 
2,4 méter hosszban útburkolat építés is történik a hozzá 
kapcsolódó árok- és padkarendezéssel és forgalomtechnikai 
megoldásokkal.
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19.
TOP-3.2.1-15- 

CS1-2016-00038

Zsombói 
polgármesteri 

hivatal és közösségi 
ház energetikai 
korszerűsítése

Zsombó 
Nagyközség 

Önkormányzata
49 933 350 14 979 999 64 913 349

A projekt keretében a polgármesteri hivatal és a közösségi 
ház energetikai célú fejlesztése valósul meg az alábbiak 
szerint: padlásfödém hőszigetelése, hőszivattyús 
fűtőberendezés létesítése fan-coilos szekunder rendszer 
kiépítésével, napkollektorok telepítése és hőközlőrendszerre 
kötése, fosszilisenergiahordozó-alapú hőtermelő 
berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó 
fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, akadálymentesítés, 
nyilvánosság biztosítása.

20.
TOP-3.2.1-16- 

BS1-2017-00029

Elek város 
Naplemente 

Idősek Otthonának 
épületenergetikai 

korszerűsítése

Elek Város 
Önkormányzata

49 712 766 10 603 934 60 316 700

A projekt keretében az önkormányzat tulajdonában lévő 
idősek otthona energetikai fejlesztése valósul meg.  
A projekt keretében homlokzati hőszigetelés, 
nyílászárócsere, fűtési rendszer korszerűsítése, napelemes 
rendszer kiépítése, a beépített inverter, továbbá napkollektor 
telepítése valósul meg.

21.
TOP-6.1.4-15- 

MI1-2016-00003

Herman Ottó 
Múzeum bővítése és 

környezetének 
fejlesztése

Miskolc Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata
703 500 000 271 052 974 974 552 974

A projekt keretében a Herman Ottó Múzeum új 
épületszárnnyal bővül, és felújításra kerül a múzeum 
gyűjteményeinek helyt adó kiszolgáló épület.

22.
TOP-6.1.5-16- 

MI1-2017-00001
Bogáncs utca 

felújítása  

Miskolc Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata
306 171 677 73 155 755 379 327 432

A projekt keretében a Miskolci Déli Ipari Park (MIDIP) 
megközelítését szolgáló Bogáncs utca felújítására kerül sor. 
Megtörténik az útburkolat felújítása és szélesítése,  
az útpadka kiépítése, a csapadékvíz-elvezetés, a kerékpáros 
nyom kialakítása, forgalomtechnikai felújítás, az út által 
keresztezett árkokon átvezető híd felújítása, az ivóvízvezeték 
rekonstrukciója, valamint a járdakapcsolat és közvilágítás 
megépítése. A felújítási munkák 878 méter hosszan érintik  
a Bogáncs utcát. 
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23.
TOP-6.3.1-15- 

NY1-2016-00001

Barnamezős területek 
rehabilitációja 
Nyíregyháza 
 Tiszavasvári 
úti laktanyák 
tekintetében

Nyíregyháza 
Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
1 740 000 000 575 565 087 2 315 565 087

A barnamezős fejlesztéssel érintett terület a város egy 
több mint 31 hektáros, jelenleg alulhasznosított katonai 
objektuma, a volt Báthory- és Vay- laktanyák területe.  
A terület épületállománya leromlott, az épületek többsége 
lebontásra kerül, a fejlesztés keretében egy épület felújítása 
valósul meg, valamint a terület belső közlekedési és 
közmű infrastruktúrái kerülnek kiépítésre. A fejlesztés 
keretében Üzleti Park és a Technológiatranszfer Központ 
kerül kialakításra, hozzájárulva ezzel a városon belül új 
munkahelyek létesítéshez. 

24.
TOP-6.4.1-15- 

NY1-2016-00001

„Fenntartható városi 
közlekedésfejlesztés 

Nyíregyházán”

Nyíregyháza 
Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
2 033 374 925 16 947 613 2 050 322 538

A projekt célja a Debreceni út – Kígyó utca csomópontjának, 
a Törzs utca három csomópontjának átépítése,  
a közlekedésbiztonság feltételeinek megteremtése, valamint 
a Törzs utcán járda kiépítése. A Kígyó utcától induló, 
Debreceni út – Tünde utca – Kállói út – Szent István utca Kert 
utcáig tartó szakaszon épülő kerékpárutak révén az érintett 
Borbánya városrész kerékpárosbaráttá válik.

25.
TOP-6.5.1-16- 

MI1-2017-00007

Miskolc, Mesevár 
Óvoda energetikai 

korszerűsítése

Miskolc Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata
65 088 073 32 213 679 97 301 752

A projekt keretében megvalósul a miskolci Mesevár 
Óvoda épülete külső határoló szerkezeteinek utólagos 
hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, a világítás és a hőleadók 
korszerűsítése, cseréje, valamint napelemes rendszer 
telepítése. Az épület energetikai besorolása a korszerűsítés 
után „HH-Gyenge” besorolásról „CC-Korszerű” energetikai 
minőségi besorolásra változik.
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A Kormány 2065/2020. (XII. 31.) Korm. határozata
a Fudan Egyetem és kapcsolódó egyéb kormányzati felsőoktatási létesítményfejlesztések megvalósításához 
szükséges ingatlanok biztosításával kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a  Fudan Egyetem elhelyezéséhez és a  Budapest és az  agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami 

feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a  Magyarország 
filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő 
módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény 1.  melléklet 4.  pontjában meghatározott létesítményfejlesztés 
megvalósításához szükséges ingatlanok tulajdonjogának – legfeljebb a  független szakértő által meghatározott 
forgalmi értéken, per-, teher- és igénymentesen – az állam javára történő megszerzésével;

 2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
engedélyezi, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zártkörűen működő Részvénytársaság útján – az  1.  pont szerinti feladat végrehajtása érdekében a  2021. évben 
a  szabad előirányzatot meghaladó mértékű, legfeljebb 821 492 000 forint összegben kötelezettséget vállaljon 
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos 
bevételek és kiadások cím, 2. Az  MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások alcím, 1. Ingatlanokkal és 
ingóságokkal kapcsolatos kiadások jogcímcsoport, 1. Ingatlan beruházások, ingatlan és egyéb eszközök vásárlása 
jogcím terhére;

 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter kezdeményezése 
alapján gondoskodjon a  2.  pont szerinti kötelezettségvállalás fedezetéül szolgáló forrás ütemezett biztosításáról 
a  Kvtv. 1.  melléklet XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. Az  MNV Zrt. rábízott 
vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások alcím, 
1. Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások jogcímcsoport, 1. Ingatlan beruházások, ingatlan és egyéb 
eszközök vásárlása jogcím javára.

Felelős: pénzügyminiszter
 nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 2066/2020. (XII. 31.) Korm. határozata
a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztési koncepciójáról és az Egészséges Budapest 
Program keretében megvalósuló járóbetegszakellátás-fejlesztésekhez szükséges feladatokról szóló 
1673/2017. (IX. 23.) Korm. határozat és a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztésének 
az Egészséges Budapest Program, valamint a Pest Megyei Területfejlesztési Program keretében történő 
további megvalósításáról szóló 1970/2017. (XII. 19.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány egyetért azzal, hogy a  fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztési koncepciójáról és 
az  Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló járóbeteg-szakellátás-fejlesztésekhez szükséges 
feladatokról szóló 1673/2017. (IX. 21.) Korm. határozat (a  továbbiakban: H1.) 1.  melléklete az  1.  melléklet szerint 
módosul.

 2. A Kormány egyetért azzal, hogy a  fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az  Egészséges 
Budapest Program, valamint a Pest Megyei Területfejlesztési Program keretében történő további megvalósításáról 
szóló 1970/2017. (XII. 19.) Korm. határozat (a továbbiakban: H2.) 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

 3. A Kormány felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy az  1–2.  pontban meghatározott módosításoknak 
megfelelően intézkedjen.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 2066/2020. (XII. 31.) Korm. határozathoz

 1. A H1. 1. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő sor lép:

[Fejlesztést igénylő 

szakrendelő és fejlesztés 

megnevezése

Fejlesztés rövid tartalma Fejlesztés bruttó összege (Ft)]

1

Észak-Közép-budai 
Centrum, Új Szent 

János Kórház és 
Szakrendelő 

A járóbeteg-szakrendelő épület teljes 
építészeti felújítása, klimatizálása, 
energetikai korszerűsítése. A Szent János 
Kórház szakrendeléseinek ütemezett 
átköltöztetése az Észak-Közép-budai 
Centrum, Új Szent János Kórház és 
Szakrendelő járóbeteg-szakrendelőibe. 
Diagnosztikai és terápiás eszközpark cseréje 
és fejlesztése (digitális RTG, ultrahang), 
szakrendelők bútorzatának modernizálása. 
Informatikai rendszer eszközparkjának 
korszerűsítése, beteghívó rendszer kiépítése.

15 501 660 560 Ft

 2. A H1. 1. mellékletében foglalt táblázat „ÖSSZESEN” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

[Fejlesztést igénylő szakrendelő és fejlesztés megnevezése Fejlesztés rövid tartalma Fejlesztés bruttó összege (Ft)]

ÖSSZESEN 22 910 785 840
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2. melléklet a 2066/2020. (XII. 31.) Korm. határozathoz

 1. A H2. 1. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő sor lép:

[Fejlesztést igénylő szakrendelő és 

fejlesztés megnevezése
Fejlesztés rövid szakmai tartalma

Fejlesztési források megoszlása (Ft)
Fejlesztés teljes bruttó 

összege (Ft)]Önkormányzat
Egészséges Budapest 

Program

5.

A XVII. kerület 
(Rákosmente) 
Szakorvosi 
Rendelőintézetének 
fejlesztése – 
Bajcsy-Zsilinszky 
Kórház

A rendelőintézet 
bővítése, belső felújítása, 
gasztroenterológiai 
és képalkotó 
diagnosztika fejlesztése, 
orvostechnológiai és 
informatikai eszközök 
beszerzése

100 000 000 
(XVII. kerület 
Rákosmente 

Önkormányzata)

4 342 899 857 4 442 899 857

 2. A H2. 1. mellékletében foglalt táblázat „ÖSSZESEN” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

[Fejlesztést igénylő szakrendelő és 

fejlesztés megnevezése
Fejlesztés rövid szakmai tartalma

Fejlesztési források megoszlása (Ft)
Fejlesztés teljes 

bruttó összege (Ft)]Önkormányzat
Egészséges Budapest 

Program

ÖSSZESEN 2 738 846 120 18 401 176 672 21 140 022 792

A Kormány 2067/2020. (XII. 31.) Korm. határozata
a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztési koncepciójáról és az Egészséges Budapest 
Program keretében megvalósuló járóbetegszakellátás-fejlesztésekhez szükséges feladatokról szóló 
1673/2017. (IX. 23.) Korm. határozat és a fővárosi járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges 
Budapest Program keretében történő további megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló  
1286/2018. (VI. 25.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány egyetért azzal, hogy a  fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztési koncepciójáról és 
az  Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló járóbeteg-szakellátás-fejlesztésekhez szükséges 
feladatokról szóló 1673/2017. (IX. 21.) Korm.  határozat (a  továbbiakban: H1.) 1.  melléklete az  1.  melléklet szerint 
módosul.

 2. A Kormány egyetért azzal, hogy a  fővárosi járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az  Egészséges Budapest Program 
keretében történő további megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 1286/2018. (VI. 25.) Korm.  határozat 
(a továbbiakban: H2.) 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

 3. A Kormány visszavonja a H2. 1. mellékletében foglalt táblázat 3. sorát.
 4. A Kormány felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  1–3.  pontban meghatározott módosításoknak 

megfelelően a vonatkozó támogatási szerződések módosítása iránt intézkedjen.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 2067/2020. (XII. 31.) Korm. határozathoz

 1. A H1. 1. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő sor lép:

[Fejlesztést igénylő szakrendelő  

és fejlesztés megnevezése
Fejlesztés rövid tartalma

Fejlesztés bruttó összege  

(Ft)]

2
II. kerület Egészségügyi 

Szolgálat – integrált járóbeteg-
szakellátás megvalósítása

A II. kerületi Frankel Leó utcában 
új, többemeletes, korszerű 

szakrendelő-épület megépítése, 
külső telephelyek átköltöztetése, 

az orvostechnikai eszközök 
modernizálása, egynapos 

sebészet és kúraszerű ellátások 
fejlesztése, informatikai rendszer 
eszközparkjának korszerűsítése.

1 873 700 000 Ft 
(ebből az önkormányzat 
által biztosítandó forrás:  

1 201 200 000 Ft)

 2. A H1. 1. mellékletében foglalt táblázat „ÖSSZESEN” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

[Fejlesztést igénylő szakrendelő  

és fejlesztés megnevezése
Fejlesztés rövid tartalma

Fejlesztés bruttó összege  

(Ft)]

ÖSSZESEN 16 774 658 710

2. melléklet a 2067/2020. (XII. 31.) Korm. határozathoz

 1. A H2. 1. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő sor lép:

[Fejlesztést igénylő szakrendelő 

és fejlesztés megnevezése
Fejlesztés rövid szakmai tartalma

Fejlesztési források megoszlása 

(Ft)
Fejlesztés teljes 

bruttó összege 

(Ft)]Önkormányzat
Egészséges 

Budapest Program

1.

Budapest 
III. kerület – 

Szent Margit 
Rendelőintézet

A Vörösvári úti telephely felújítása, 
az épület gépészeti és műszaki 

korszerűsítése, orvostechnológiai 
és informatikai eszközpark cseréje

480 000 000 1 687 592 000 2 167 592 000

 2. A H2. 1. mellékletében foglalt táblázat „ÖSSZESEN” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

[Fejlesztést igénylő szakrendelő 

és fejlesztés megnevezése
Fejlesztés rövid szakmai tartalma

Fejlesztési források megoszlása 

(Ft)
Fejlesztés teljes 

bruttó összege 

(Ft)]Önkormányzat
Egészséges 

Budapest Program

ÖSSZESEN 526 163 230 1 872 244 920 2 398 408 150
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Németh Balázs ügyvezető.


	A Kormány 721/2020. (XII. 31.) Korm. rendelete
	egyes villamosenergetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelete
	egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 723/2020. (XII. 31.) Korm. rendelete
	a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 
107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 724/2020. (XII. 31.) Korm. rendelete
	a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Ko

	A Kormány 725/2020. (XII. 31.) Korm. rendelete
	az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, 
valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilv

	A Kormány 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelete
	az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról

	A Kormány 727/2020. (XII. 31.) Korm. rendelete
	a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény szerinti koncessziós eljárások egyes szabályairól

	A Kormány 728/2020. (XII. 31.) Korm. rendelete
	az egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében az illetékes ágazati miniszteri feladatok ellátásáról szóló 495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 729/2020. (XII. 31.) Korm. rendelete
	a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölé

	A Kormány 730/2020. (XII. 31.) Korm. rendelete
	a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 731/2020. (XII. 31.) Korm. rendelete
	a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum 2021. évi megállapításával kapcsolatos eltérő szabályokról

	A Kormány 732/2020. (XII. 31.) Korm. rendelete
	a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes egyszerűsített közjegyzői eljárási szabályokról

	Az igazságügyi miniszter 21/2020. (XII. 31.) IM rendelete
	a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról

	A köztársasági elnök 584/2020. (XII. 31.) KE határozata
	rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

	A köztársasági elnök 585/2020. (XII. 31.) KE határozata
	rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

	A köztársasági elnök 586/2020. (XII. 31.) KE határozata
	rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

	A köztársasági elnök 587/2020. (XII. 31.) KE határozata
	rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

	A köztársasági elnök 588/2020. (XII. 31.) KE határozata
	rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

	A köztársasági elnök 589/2020. (XII. 31.) KE határozata
	rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

	A köztársasági elnök 590/2020. (XII. 31.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 591/2020. (XII. 31.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 592/2020. (XII. 31.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 593/2020. (XII. 31.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 594/2020. (XII. 31.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 595/2020. (XII. 31.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 596/2020. (XII. 31.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 597/2020. (XII. 31.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 598/2020. (XII. 31.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 599/2020. (XII. 31.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 600/2020. (XII. 31.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 601/2020. (XII. 31.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 602/2020. (XII. 31.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 603/2020. (XII. 31.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 604/2020. (XII. 31.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 605/2020. (XII. 31.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 606/2020. (XII. 31.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 607/2020. (XII. 31.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 608/2020. (XII. 31.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 609/2020. (XII. 31.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 610/2020. (XII. 31.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 611/2020. (XII. 31.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 612/2020. (XII. 31.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 613/2020. (XII. 31.) KE határozata
	katonai bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 614/2020. (XII. 31.) KE határozata
	a 24/2018. (I. 15.) KE határozat módosításáról

	A Kormány 2061/2020. (XII. 31.) Korm. határozata
	a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról létrehozott közös egyezmény szerinti hetedik Nemzeti Jelentésről és a részes államok nemzeti jelentéseit megvitató felülvizsgálati értekezleten való részvé

	A Kormány 2062/2020. (XII. 31.) Korm. határozata
	a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 2063/2020. (XII. 31.) Korm. határozata
	a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 2064/2020. (XII. 31.) Korm. határozata
	a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 3. és 6. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

	A Kormány 2065/2020. (XII. 31.) Korm. határozata
	a Fudan Egyetem és kapcsolódó egyéb kormányzati felsőoktatási létesítményfejlesztések megvalósításához szükséges ingatlanok biztosításával kapcsolatos intézkedésekről

	A Kormány 2066/2020. (XII. 31.) Korm. határozata
	a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztési koncepciójáról és az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló járóbetegszakellátás-fejlesztésekhez szükséges feladatokról szóló 1673/2017. (IX. 23.) Korm. határozat és a fővárosi és Pest

	A Kormány 2067/2020. (XII. 31.) Korm. határozata
	a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztési koncepciójáról és az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló járóbetegszakellátás-fejlesztésekhez szükséges feladatokról szóló 1673/2017. (IX. 23.) Korm. határozat és a fővárosi járóbet
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