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IV.

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

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2021. (X. 1.) MNB rendelete
a „Magyar agár” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §

(1) A Magyar Nemzeti Bank „Magyar agár” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás időpontja: 2021. október 4.

2. §

(1) Az emlékérme 75% réz, 4% nikkel és 21% cink ötvözetéből készült, súlya 16 gramm, átmérője 34 mm, széle recézett.
(2) Az emlékérme előlapján egy magyar agár balra néző félprofil ábrázolása látható. Az előlap alsó részén, egymás
alatti két sorban a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. Az előlap szélén, fent, félköriratban
a „MAGYARORSZÁG” felirat, jobb oldalon, egymás alatti két sorban a „BP.” verdejel és a „2021” verési évszám
olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapján két magyar agár ábrázolása látható vadászat közben egy füves pusztán, háttérben egy
lovasagarásszal. A hátlap szélén, fent, félköriratban a „MAGYAR AGÁR” felirat olvasható, lent, jobb oldalon – a füves
puszta ábrázolásába illesztve – Imrei Boglárka tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét
a 2. melléklet tartalmazza.

3. §		
Az emlékérméből 15 000 darab készíthető, különleges – ún. proof-like – technológiával.
4. §		
Ez a rendelet 2021. október 4-én lép hatályba.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 40/2021. (X. 1.) MNB rendelethez
Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 40/2021. (X. 1.) MNB rendelethez
Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 41/2021. (X. 1.) MNB rendelete
a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása
érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 41/2020. (XI. 18.) MNB rendelet
módosításáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében
teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 41/2020. (XI. 18.) MNB rendelet [a továbbiakban: 41/2020. (XI. 18.)
MNB rendelet]
a)
1. melléklete az 1. melléklet szerint,
b)
2. melléklete a 2. melléklet szerint,
c)
3. melléklete a 3. melléklet szerint
módosul.
2. §		
Ez a rendelet 2021. október 4-én lép hatályba.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 41/2021. (X. 1.) MNB rendelethez
A 41/2020. (XI. 18.) MNB rendelet 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a következő 2a sorral egészül ki:
(MNB
azonosító

Az adatszolgáltatás
Megnevezés

Az adatszolgáltatók köre

kód

2a

AL12

Az NHP Zöld Otthon
Program keretében
a lakossági ügyfeleknek
nyújtott hitelek adatai

az NHP Zöld Otthon Programban
(a továbbiakban: NHP ZOP) részt
vevő hitelintézet, az ezen típusú
EGT-fióktelep

gyakorisága

eseti

teljesítésének módja

határideje)

elektronikus úton
(GiroHálóMail)

az NHP ZOP keretében az MNB-től
refinanszírozni kért lakossági hitelek adatai
tekintetében:
– a refinanszírozási hitel kívánt folyósítási
napját megelőző munkanap 15 óra
(szombati munkanap esetén 12 óra);
– a jelentett adatokban beállt változás esetén:
a kitöltési előírások eltérő rendelkezése
hiányában a változás adatszolgáltató által előre
ismert napján 15 óra, szombati munkanap
esetén 12 óra;
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A 41/2020. (XI. 18.) MNB rendelet 2. melléklet II. pontja az AL8 MNB azonosító kódú, „Az egyes NHP-szakaszok és -konstrukciók keretében a kis- és középvállalkozásoknak
nyújtott hitelek adatai” megnevezésű adatszolgáltatás kitöltési előírásait követően a következő rendelkezésekkel egészül ki:
„MNB azonosító kód: AL12
Az NHP Zöld Otthon Program keretében a lakossági ügyfeleknek nyújtott hitelek adatai
01. tábla
Magánszemély adósra vonatkozó információk
Az adóstárs2
Az adóstárs1 HITREG
Az adóstárs3 HITREG
HITREG
LAKEV_AN_AZON
LAKEV_AN_AZON
LAKEV_AN_AZON
azonosítója
azonosítója
azonosítója
bb
bc
bd

Adatszolgáltatás típusa

Pillér

Az adós HITREG
LAKEV_AN_AZON
azonosítója

aa

ab

ba

A hitelszerződés azonosítója

A hitelszerződés
HITREG INSTR_AZON
azonosítója

Kamattámogatott
hitel?

Kapcsolódó
ZOP ügylet
hitelszerződés
azonosítója

A hitelszerződés
kelte

A folyósítás dátuma

A hitel lejárata

Az éves kamat
mértéke

THM

A hitel célja

Részletekben
történik-e a
folyósítás?

Hitelszerződésben
szereplő hitelösszeg

A hitel fennálló
(aktuális)
állománya

ca

cb

cc

cd

ce

cf

cg

ch

ci

cj

ck

cl

cm

Sorszám

1
…
n
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2. melléklet a 41/2021. (X. 1.) MNB rendelethez

tábla folytatása
NHP Zöld Otthon Program keretében nyújtott hitelre vonatkozó információk
A hitel
Fedezeti értéket
fedezetének
befolyásoló
tényező
jellege
cn

co

Legrégebben
fennálló
késedelem
kezdete

Átstrukturálás
dátuma

A tőketörlesztés
gyakorisága

A hitellel
kapcsolatos
megjegyzés

cp

cq

cr

cs

tábla folytatása
Lakáshitel Szerződésből finanszírozott ingatlanra vonatkozó információk

Kiváltott hitelre vonatkozó információk

Az ingatlan irányítószáma

Az ingatlan címe
(település)

Az ingatlan típusa

Az ingatlan
energetikai besorolása

Az ingatlan
energiaigénye

Az ingatlan forgalmi
értéke

Az ingatlan hasznos
alapterülete (m²)

A kiváltott hitel
célja

da

db

dc

dd

de

df

dg

ea

A kiváltott hitelt
folyósító
A kiváltott hitelt Részkiváltás esetén
hitelintézet azonos
folyósító
a kiváltott hitel
A kiváltott hitel
a kiváltó hitelt
hitelintézet GIRO kiváltáskori összege folyósítási dátuma
nyújtó
kódja
(Ft)
hitelintézettel?
eb

ec

ed

ee

A kiváltott hitel
azonosítója

A kiváltott
hitel eredeti
összege

ef

eg

A kiváltott hitel
legrégebben
A kiváltott hitel
A kiváltott hitel
A kiváltott hitel
fennálló
éves kamatának
lejárati dátuma
THM-e
késedelmének
mértéke
kezdete
eh

ei

ej

ek

A kiváltott hitel
tőketörlesztési
gyakorisága

A kiváltott hitel
legutóbbi
átstrukturálási
dátuma

el

em
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MNB azonosító kód: AL12
Kitöltési előírások
Az NHP Zöld Otthon Program keretében a lakossági ügyfeleknek nyújtott hitelek adatai
I. Általános előírások
1. Az NHP ZOP-ban részt vevő adatszolgáltató az NHP ZOP keretében az MNB felé fennálló bármely tartozása
megszűnéséig köteles adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatásban a 2021. október 4-én indult NHP ZOP keretében
az MNB által refinanszírozásra kerülő, a lakossági ügyfélnek (a továbbiakban: Adós), az MNB-vel kötött NHP ZOP
Keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) és annak részét képező Terméktájékoztató szerinti feltételekkel
nyújtott hitel (a továbbiakban: Lakáshitel) adatait, valamint a Lakáshitel lejelentett adataiban beállt minden
változást jelenteni kell. Az NHP ZOP keretében közvetett úton, ún. ernyőbankon keresztül részt vevő hitelintézet
által nyújtott Lakáshitel adatairól az MNB-vel kötött Keretszerződés alapján ernyőbanki szerepet betöltő hitelintézet
teljesít adatszolgáltatást.
2. A táblában felhasználható kódokat a 3. melléklet 4.10a. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai
segédlet (a továbbiakban: kódlista) tartalmazza.
3. Időpontra vonatkozó adat esetén az adatot ÉÉÉÉ.HH.NN formátumban szükséges megadni.
4. Az adatokat CSV formátumban, pontosvessző („;”) karakterrel elválasztva kell megküldeni.
5. Kiváltott hitelre vonatkozó adatot [ea–em oszlop] – a jelen kitöltési előírások eltérő rendelkezése hiányában –
abban az esetben kell jelenteni, ha a hitel NHP ZOP keretében nyújtott Lakáshitelt vált ki, vagy ha a Lakáshitel
állományátruházás keretében kerül átvételre. Az átvett hitelről teljesített adatszolgáltatásban a kiváltott hitel
adataira vonatkozó ea–em oszlopban feltüntetendő adatok az átvett Lakáshitel adataiként értelmezendők.
Amennyiben a kiváltott hitelre vonatkozóan jelentendő adatok egyéb forrásból – az adatszolgáltató saját
nyilvántartása, az adatszolgáltató által hozzáférhető egyéb nyilvántartások, így különösen a központi
hitelinformációs rendszer – nem állnak az adatszolgáltató rendelkezésére, ezen adatok vonatkozásában
az adatszolgáltatásnak a hitelt felvevő Adós nyilatkozatán kell alapulnia.
6. A tábla helyes kitöltését segítő módszertani útmutatást a 3. melléklet 9. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett
technikai segédlet tartalmazza.

II. A tábla kitöltésével kapcsolatos részletes előírások
01. tábla: Az NHP Zöld Otthon Program keretében a lakossági ügyfeleknek nyújtott hitelek adatai
Az egyes oszlopok kitöltésére vonatkozó előírások:
aa
Az adatszolgáltatás típusa attól függ, hogy az adatszolgáltató az MNB által refinanszírozni kért Lakáshitel
adatairól küld adatot, vagy a Lakáshitel korábban már megadott adataiban beállt változást jelenti. A kódlista
szerint kell kitölteni.
ab
Ebben az oszlopban kell feltüntetni, hogy az adatszolgáltató a Lakáshitel refinanszírozását az NHP ZOP
keretében kéri az MNB-től. A kódlista szerint kell kitölteni.
ba–bd Ezekben az oszlopokban az adós és az adóstársak tekintetében a jegybanki információs rendszerhez
a hitelügyletek egyes adataira vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségről szóló 35/2018. (XI. 13.)
MNB rendelet 1. melléklet 17. pontja szerinti „UGYFL Ügyfél – háztartás – lakosság, önálló vállalkozók” adatkör
2. sorszám alatti „Lakosság – önálló vállalkozó ügyfél anonim azonosító” attribútumaként jelentett adatot kell
szerepeltetni.
ca
A Lakáshitelre vonatkozó szerződésnek (a továbbiakban: Lakáshitel Szerződés) az adatszolgáltatónál
alkalmazott egyedi szerződésazonosítója.
cb
Ebben az oszlopban a Lakáshitel Szerződés tekintetében a jegybanki információs rendszerhez a hitelügyletek
egyes adataira vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségről szóló 35/2018. (XI. 13.)
MNB rendelet 1. melléklet 4. pontja szerinti „INSTR Instrumentum – nem speciális keretjellegű és nem
keretjellegű” adatkör 2. sorszám alatti „Instrumentum (nem speciális keret és nem keret) szervezeti azonosító”
attribútumaként jelentett adatot kell szerepeltetni.
cc
Ebben az oszlopban kell jelenteni, hogy a Lakáshitel állami kamattámogatással érintett Lakáshitel-e.
A kódlista szerint kell kitölteni.
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Állami kamattámogatással érintett Lakáshitel esetén, amennyiben ahhoz állami kamattámogatással nem
érintett ZOP Lakáshitel is kapcsolódik, annak hitelszerződés-azonosítója.
A Lakáshitel Szerződés aláírásának időpontja. Szerződésmódosítás esetén az eredeti szerződés aláírásának
időpontját kell megadni.
A Lakáshitel folyósítási időpontja. Amennyiben a folyósítás több részletben történik, az első részlet
folyósításának időpontját kell megadni. A további részletek folyósításakor ez az oszlop nem módosítandó,
csak a ck oszlopban szereplő összeget kell megnövelni az újabb folyósított részlet összegével, az újabb
folyósítást megelőző munkanapon. Az adott Lakáshitelre vonatkozó első adatszolgáltatás a folyósítás
napjának ismeretében teljesíthető, munkanapokon 15 óráig (szombati munkanap esetén 12 óráig),
legkésőbb a refinanszírozási hitel kívánt folyósítási napját megelőző munkanapon.
A Lakáshitel Szerződésben meghatározott lejárati időpont.
A Keretszerződésben foglaltaknak megfelelően a Lakáshitelt folyósító hitelintézet által az Adós felé
felszámított éves ügyleti kamat bázispontban kifejezve, állami kamattámogatással érintett Lakáshitel esetén
a kamattámogatás mértékével növelt kamat értéke.
A hitelintézet által az Adóssal kötött Lakáshitel Szerződésben foglaltaknak megfelelően felszámított teljes
hiteldíj mutató értéke, bázispontban kifejezve.
A Lakáshitel célja. A kódlista szerint kell kitölteni.
Ebben az oszlopban kell jelenteni, hogy a Lakáshitel folyósítása több részletben történik-e. A kódlista szerint
kell kitölteni.
A Lakáshitel Szerződésben meghatározott teljes hitelösszeg. Részletekben történő folyósításnál is a teljes
hitelösszeget kell megadni.
A Lakáshitel összegének folyósított részletekkel növelt, illetve tőketörlesztésekkel csökkentett értéke.
Az oszlop értékének módosítását a folyósítást, illetve a törlesztést megelőző munkanapon 15 óráig
(szombati munkanap esetén 12 óráig) kell teljesítenie az adatszolgáltatónak, amennyiben az Adós számára
való folyósítás feltételei fennállnak. Ha a várt törlesztés mégsem folyik be az adatszolgáltatóhoz, akkor
sem állítható vissza az oszlop értéke. Ha a Lakáshitelre vonatkozó szerződés bármely okból megszűnik
vagy megszüntetésre kerül, akkor az oszlopban „0” értéket feltüntetve kell a változásról teljesítendő
adatszolgáltatást megküldeni, a cq oszlopnál megadott határidőben.
A Lakáshitel fedezetének jellegeként legfeljebb három típusú fedezetet lehet megadni. A kódlista szerint kell
kitölteni. Több típusú fedezet esetében az egyes fedezetek kódját egymást követően, szóköz alkalmazása
nélkül kell megadni.
A fedezeti értéket befolyásoló tényező. A Terméktájékoztató szerint fedezetként el nem fogadott ügyletek
esetén a mezőt a kódlista szerint kell kitölteni.
A legrégebben fennálló késedelem beálltának naptári nap szerinti időpontját kell megadni. A Lakáshitel
Szerződésben előírt törlesztés napját követő nap, ha az összeg nem folyik be az adatszolgáltató által
megadott bankszámlára. Az adatszolgáltatást a késedelem beálltát követő 5. adatszolgáltatási napon kell
teljesíteni.
Az átstrukturálás tervezett, naptári nap szerinti időpontját kell megadni.
A Lakáshitel Szerződésben szereplő tőketörlesztési gyakoriság. A kódlista szerint kell kitölteni.
A Lakáshitellel kapcsolatos megjegyzésként egy legfeljebb 128 karakter hosszúságú szöveg írható be. Itt kell
megadni a Lakáshitel Szerződés módosítása esetén az új hitelszerződés-azonosítót, amennyiben a szerződés
új azonosítót kap. Itt kell jelenteni, amennyiben a beküldésre korábban hibásan beküldött adat javítása miatt
kerül sor. Itt kell jelenteni, amennyiben a Lakáshitelt levelezett hitelintézet nyújtja.
A Lakáshitelből finanszírozni kívánt ingatlan típusát kell megadni, a kódlista szerint.
A Lakáshitelből finanszírozni kívánt ingatlan energetikai besorolását kell megadni, amennyiben elkészült
az ingatlan energetikai tanúsítványa. A kódlista szerint kell kitölteni.
A Lakáshitelből finanszírozni kívánt ingatlan primer energiaigényét kell megadni az ingatlan energetikai
tanúsítványa alapján, annak hiányában a tervdokumentációban foglaltak szerint.
A kiváltott Lakáshitel célját a kódlista szerint kell megadni.
Ezt az oszlopot abban az esetben kell kitölteni, ha a kiváltott hitelt folyósító hitelintézet nem azonos
az eredeti Lakáshitelt folyósító hitelintézettel.
A részben kiváltott hitel kiváltás időpontjában fennálló teljes állományát kell jelenteni akkor, ha a részben
kiváltott hitel kiváltás időpontjában fennálló teljes állománya nagyobb, mint a cj oszlopban megadott
hitelösszeg.
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A kiváltott hitel folyósítási időpontja. Részletekben történő folyósítás esetén az első folyósítás időpontját kell
megadni.
A kiváltott hitelre vonatkozó szerződésnek a kiváltott hitelt folyósító hitelintézetnél alkalmazott egyedi
szerződésazonosítója.
A kiváltott hitel esetében a legrégebben fennálló késedelem beálltának naptári nap szerinti időpontját kell
megadni. Ha a kiváltott hitel nem esett késedelembe, akkor az oszlopot üresen kell hagyni.
A kiváltott hitel esetén az éves ügyleti kamat mértékét kell megadni, bázispontban kifejezve.
A kiváltott hitel esetén a hitelt folyósító hitelintézet által felszámított teljes hiteldíj mutató értékét kell
megadni, bázispontban kifejezve.
A tőketörlesztés évenkénti gyakoriságát kell megadni. A kódlista szerint kell kitölteni.
A kiváltott hitel legutóbbi átstrukturálásának időpontját kell megadni. Ha a kiváltott hitel nem került
átstrukturálásra, akkor az oszlopot üresen kell hagyni.”

3. melléklet a 41/2021. (X. 1.) MNB rendelethez
A 41/2020. (XI. 18.) MNB rendelet 3. melléklet 4. pontja a következő 4.10a. alponttal egészül ki:
(Kódlisták)
„4.10a. Kódlista az AL12 MNB azonosító kódú adatszolgáltatáshoz”

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének 1/2021. (X. 1.) SZTFH rendelete
a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének rendelet kiadásában való helyettesítéséről
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 29. § a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a 13. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnöke rendeletének kiadásában az elnököt – akadályoztatása
esetén – dr. Nagy László elnökhelyettes helyettesíti.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Biró Marcell s. k.,
elnök
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V.

A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 19/2021. (X. 1.) NVTNM rendelete
egyes közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, valamint alapítványi fenntartásba kerülő
felsőoktatási intézmények javára történő vagyonjuttatásokra tekintettel az egyes állami tulajdonban álló
gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló
személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és
kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklet VII. pont 15:A mezőjében a „Molekuláris-Ujjlenyomat Kutató Közhasznú”
szövegrész helyébe a „Molekuláris-Ujjlenyomat Kutató Központ” szöveg lép.
2. §		
Hatályát veszti a Rendelet
a)
1. melléklet IV. pontjában foglalt táblázat 16., 19. és 20. sora;
b)
1. melléklet VII. pontjában foglalt táblázat 12. és 16. sora;
c)
2. melléklet X., XI. és XII. pontja;
d)
2. melléklet XIX. pontja;
e)
2. melléklet XX. pontjában foglalt táblázat 5. sora;
f)
4. mellékletében foglalt táblázat 1. sora.
3. §

(1)
(2)
(3)
(4)

Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A 2. § e) pontja 2021. december 20. napján lép hatályba.
A 2. § f ) pontja a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány nyilvántartásba vételének napján lép hatályba.
A (3) bekezdés szerinti rendelkezés hatálybalépésének naptári napját az állami vagyon felügyeletéért felelős
miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával
állapítja meg.

		

Mager Andrea s. k.,

		
		

nemzeti vagyon kezeléséért felelős
tárca nélküli miniszter
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A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 20/2021. (X. 1.) NVTNM rendelete
a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése
érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi
jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló
1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és
kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Mager Andrea s. k.,

		
		
		

nemzeti vagyon kezeléséért felelős
tárca nélküli miniszter

1. melléklet a 20/2021. (X. 1.) NVTNM rendelethez
A Rendelet 3. melléklet III. pontjában foglalt táblázat a következő 3. sorral egészül ki:

3.

(A

B

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt
Felelősségű Társaság

01-09-389831

C
Tulajdonosi joggyakorlás
időtartamának vége)

2022. december 31.
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A belügyminiszter 33/2021. (X. 1.) BM rendelete
a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás
útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett
informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet és a nem a Kormány irányítása vagy
felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott központosított infokommunikációs
közszolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló 41/2019. (XI. 19.) BM rendelet módosításáról
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12/A. § a) és
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 1. § a), c) és d) pontja tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
144. § 1. és 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterrel
egyetértésben,
az 1. § b) pontja tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144. §
6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterrel egyetértésben,
a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény 106. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási
megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett
vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosítása
1. §		
Hatályát veszti a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási
megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett
informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet
a)
2. § i) pontja,
b)
2. § q) pontja,
c)
1. melléklet 1. pont 1.31. alpontja és
d)
1. melléklet 1. pont 1.49. alpontja.

2. A nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott
központosított infokommunikációs közszolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló
41/2019. (XI. 19.) BM rendelet módosítása
2. §

(1) A nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott központosított
infokommunikációs közszolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló 41/2019. (XI. 19.) BM rendelet
(a továbbiakban: R1.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az R1. melléklet
a)
1. pontjában foglalt táblázat E:9 mezőjében a „9. § (1) bekezdés szerint az egyes informatikai tárgyú
rendeletek módosításáról szóló 12/2021. (V. 10.) BM rendelet hatálybalépésének napja” szövegrész helyébe
a „2021. 07. 01.” szöveg,
b)
2. pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében a „Központi internetszolgáltatás” szövegrész helyébe a „Központi
internetszolgáltatás” szöveg,
c)
4. pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében az „internet hozzáférés szolgáltatás” szövegrész helyébe
a „Központi internetszolgáltatás” szöveg
lép.
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3. Záró rendelkezések
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetése napján 23 órakor lép hatályba.
4. §

(1) E rendelet 1. és 2. alcíme a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) A rendelet 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.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

1. melléklet a 33/2021. (X. 1.) BM rendelethez
Az R1. 1. melléklete a következő 5–8. ponttal egészül ki:
„5. Az Országgyűlés Hivatala részére nyújtott közszolgáltatások
A
Ssz.

B
Központi szolgáltató
megnevezése

C

D

A közszolgáltatás tárgya

A közszolgáltatási feladat

E
A szolgáltatás nyújtásának
kezdete

1.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Integrált adatszolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés)

9. § (1) bekezdése
szerint

2.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Központi internetszolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés)

9. § (1) bekezdése
szerint

3.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Alközponti szolgáltatás

alközponti szolgáltatás
(üzemeltetés)

9. § (1) bekezdése
szerint

6. Az Országgyűlési Őrség részére nyújtott közszolgáltatások
A
Ssz.

B
Központi szolgáltató
megnevezése

C
A közszolgáltatás tárgya

D
A közszolgáltatási feladat

alkalmazásüzemeltetés
1.

IdomSoft Informatikai Zrt.

NOVA.DOLGJUT szakrendszer

alkalmazásfejlesztési
szolgáltatás
alkalmazásüzemeltetés

2.

IdomSoft Informatikai Zrt.

Robotzsaru NEO szakrendszer

3.

IdomSoft Informatikai Zrt.

NOVA.RZSID szakrendszer

4.

IdomSoft Informatikai Zrt.

NOVA.IRAT szakrendszer

alkalmazásfejlesztési
szolgáltatás
alkalmazásüzemeltetés
alkalmazásfejlesztési
szolgáltatás
alkalmazásüzemeltetés
alkalmazásfejlesztési
szolgáltatás

E
A szolgáltatás nyújtásának
kezdete

9. § (1) bekezdése
szerint
9. § (1) bekezdése
szerint
9. § (1) bekezdése
szerint
9. § (1) bekezdése
szerint
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7. Az Állami Számvevőszék részére nyújtott közszolgáltatások
A
Ssz.

B
Központi szolgáltató
megnevezése

C

D

A közszolgáltatás tárgya

A közszolgáltatási feladat

E
A szolgáltatás nyújtásának
kezdete

1.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Integrált adatszolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése
szerint

2.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Központi internetszolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése
szerint

3.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Hangforgalmi szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése
szerint

4.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Zártcélú rendvédelmi hálózat
szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése
szerint

8. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága részére nyújtott közszolgáltatások
A
Ssz.

B
Központi szolgáltató

C

D

E
A szolgáltatás nyújtásának

A közszolgáltatás tárgya

A közszolgáltatási feladat

1.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Integrált adatszolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

2021. október 1.

2.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Központi internetszolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

2021. október 1.

3.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Menedzselt LAN szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

2021. október 1.

4.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Hangforgalmi szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

2021. október 1.

5.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Alközponti szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

2021. október 1.

6.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Wifi szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

2021. október 1.

7.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Call Center szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

2021. október 1.

8.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

eFax szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

2021. október 1.

9.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Menedzselt munkaállomásüzemeltetési szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

2021. október 1.

10.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Alkalmazástámogatás
szolgáltatás – felszámolási
elektronikus értékesítési rendszer

alkalmazásüzemeltetési
és alkalmazásfejlesztési
szolgáltatás

2021. október 1.

megnevezése

kezdete
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11.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Alkalmazástámogatás
szolgáltatás – a csődeljárásban
a vagyonfelügyelő, a felszámolási
eljárásban a felszámoló és
az ideiglenes vagyonfelügyelő
elektronikus kiválasztás
igénybevételével történő
kirendelésére szolgáló elektronikus
rendszer

12.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Alkalmazástámogatás
szolgáltatás –
az SZTFH Szerencsejáték
Felügyeleti szakrendszere

alkalmazásüzemeltetési
és alkalmazásfejlesztési
szolgáltatás

2021. október 1.

13.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Alkalmazástámogatás
szolgáltatás – Wintiszt

alkalmazásüzemeltetési
és alkalmazásfejlesztési
szolgáltatás

2021. október 1.

14.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Alkalmazástámogatás szolgáltatás
– Jogi és céginformáció
szakrendszer

alkalmazásüzemeltetési
és alkalmazásfejlesztési
szolgáltatás

2021. október 1.

15.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Alkalmazástámogatás
szolgáltatás – ND Nemzeti Dohány
szakrendszer

alkalmazásüzemeltetési
és alkalmazásfejlesztési
szolgáltatás

2021. október 1.

16.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Mobilkommunikációs szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

2021. október 1.

17.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Menedzselt irodatechnikai
szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

2021. október 1.

18.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Levelezés szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

2021. október 1.

19.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Tárhely szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

2021. október 1.

20.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Virtuális gép szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

2021. október 1.

21.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Komplex infrastruktúra
szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

2021. október 1.

22.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Szakértői szolgáltatás

üzemeltetés és fejlesztés

2021. október 1.

23.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

NTG webtárhely szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

2021. október 1.

24.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

KAK – virtuális infrastruktúra
szolgáltatás

hálózati és infrastruktúra
szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

2021. október 1.

alkalmazásüzemeltetési
és alkalmazásfejlesztési
szolgáltatás

2021. október 1.
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25.

IdomSoft Informatikai Zrt.

Fortuna szakrendszer
alkalmazásüzemeltetés
szolgáltatás

26.

IdomSoft Informatikai Zrt.

Fortuna szakrendszer
alkalmazásfejlesztés szolgáltatás

alkalmazásüzemeltetési
szolgáltatás

2022. január 1.

alkalmazásfejlesztési
szolgáltatás

2021. október 1.
”

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 49/2021. (X. 1.) ITM rendelete
egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 5. és 7. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (3) bekezdés 5. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 10. pontjában,
a 4. és 5. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 13. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 6. és
15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes
adatszolgáltatásokról szóló 6/2008. (VI. 18.) KHEM rendelet módosítása
1. §		
A villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról
szóló 6/2008. (VI. 18.) KHEM rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 1. § (2) bekezdés b) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet szabályozza)
„b) a termelők, a kereskedők, valamint az egyetemes szolgáltatók (a továbbiakban együtt: a villamos energia
eladója) által a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 3. § 17. pontja szerinti
felhasználónak értékesített villamos energia elsődleges energiaforrások szerinti megoszlásával kapcsolatos
adatszolgáltatást,”
2. §		
A miniszteri rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A villamos energia eladója, aki a villamos energiát a VET 3. § 17. pontja szerinti felhasználónak értékesíti,
a számlán a felhasználót tájékoztatja a számára előző tárgyévben értékesített villamos energia termeléséhez
ténylegesen felhasznált elsődleges energiaforrások részarányáról, valamint az értékesített villamos energia
termelése során felhasznált elsődleges energiaforrások környezeti hatásairól.
(2) A villamos energia eladója, aki a villamos energiát a VET 3. § 17. pontja szerinti felhasználónak értékesíti, minden
évben a számlán és a számlainformációs levélben, azokhoz csatoltan vagy azokon belül jelezve tájékoztatja
a felhasználót az eladó által az előző évben összesen értékesített villamos energia termeléséhez ténylegesen
felhasznált elsődleges energiaforrások részarányáról, valamint az értékesített villamos energia termelése során
felhasznált elsődleges energiaforrások környezeti hatásairól, de legalább a szén-dioxid-kibocsátásról és a keletkezett
radioaktív hulladék mennyiségéről.
(3) A Hivatal a rendelkezésére álló adatok alapján minden évre vonatkozóan a következő év május 31-ig
meghatározza és honlapján közzéteszi a hazai, származási garanciával nem igazolt villamosenergia-felhasználás
energiaforrások szerinti megoszlását, valamint a felhasznált villamos energia termelése során felhasznált elsődleges
energiaforrások környezeti hatásait.
(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti tájékoztatáshoz a villamos energia eladója, aki a villamos energiát a VET 3. §
17. pontja szerinti felhasználónak értékesíti, az általa a villamos energia eredetének igazolására felhasznált
származási garanciákat, valamint a (3) bekezdés szerinti adatokat használhatja fel.
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(5) A villamos energia eladója, aki a villamos energiát a VET 3. § 17. pontja szerinti felhasználónak értékesíti
– az értékesített villamos energia energiaforrások szerinti megoszlását tekintve felhasználói csoportonként –,
az (1) bekezdés és a (2) bekezdés szerinti tájékoztatást is megküldi a Hivatalnak.
(6) Az (1), (2) és (5) bekezdés szerinti tájékoztatást egyaránt minden évre vonatkozóan a következő év július 1-jéig
kell teljesíteni.
(7) A Hivatal a honlapján közzéteszi az (1) és (2) bekezdés szerinti tájékoztatás javasolt szerkezetét, formáját és
a tájékoztatás adattartalmának mélységét. Az (1) és (2) bekezdés szerinti tájékoztatást a Hivatal honlapján közzétett
formában és legalább a Hivatal honlapján közzétett adattartalommal kell végrehajtani.”
3. §		
A miniszteri rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ez a rendelet
a) a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló,
2019. június 5-i (EU) 2019/944 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b) a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018. december 11-i
(EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 19. cikkének
való megfelelést szolgálja.”
4. §		
A miniszteri rendelet 2. § (1) bekezdésében az „a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
(a továbbiakban: VET)” szövegrész helyébe az „a VET” szöveg lép.
5. §		
Hatályát veszti a miniszteri rendelet
a)
1. § (2) bekezdés c) pontja,
b)
7. §-a,
c)
2. számú melléklete és
d)
3. számú melléklete.

2. A villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló
2/2013. (I. 22.) NGM rendelet módosítása
6. §		
A villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.)
NGM rendelet (a továbbiakban: 2/2013. NGM rendelet) 13. § (2) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(A biztonsági övezetben)
„k) fa vagy más növény akkor telepíthető, hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában
ka) a gyökérzet a földben elhelyezett vezetéket vagy a föld feletti vezeték tartószerkezetét nem károsítja, és
kb) az üzemeltetést, az üzemzavar-elhárítást nem akadályozza.”
7. §		
A 2/2013. NGM rendelet 6. alcíme a következő 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A. § (1) A biztonsági övezetben lévő villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték vagy közvetlen vezeték
biztonságát a 13. § (2) bekezdés j) és k) pontja szerint veszélyeztető növényzetet, annak ágait, gyökérzetét
az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója – a hálózati engedélyes előzetes értesítésével – eltávolítja.
(2) A VET 137. § (3) bekezdése szerinti esetben az üzemeltető a növényzet eltávolítását megelőző 8 nappal értesíti
a munkálatokkal érintett ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonosát, közterület esetén az érintett helyi
önkormányzat jegyzőjét.”
8. §		
A 2/2013. NGM rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Gyümölcs- vagy egyéb fa akkor telepíthető, hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában fa vagy
növényzet esetében a szélerőmű rotorlapátokat 5 méternél jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében,
esetleges kidőlése esetében sem közelíti meg.”
9. §		
A 2/2013. NGM rendelet a következő 19/A. §-sal egészül ki:
„19/A. § E rendeletnek az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 49/2021. (X. 1.)
ITM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 13. § (2) bekezdés j) és k) pontját, 14/A. §-át, 15. §
(2) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor már telepített növényzetre is alkalmazni kell.”
10. §		
Hatályát veszti a 2/2013. NGM rendelet 13. § (2) bekezdés j) pontjában a „fa vagy növényzet esetében” szövegrész.
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3. A megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez
nyújtott támogatások igénybevételének műszaki követelményeiről szóló
55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet módosítása
11. §		
A megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott támogatások
igénybevételének műszaki követelményeiről szóló 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet (a továbbiakban: 55/2016.
NFM rendelet) 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Ez a rendelet a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló,
2018. december 11-i 2018/2001/EU európai parlamenti és a tanácsi irányelv 15. cikk (2) és (6) bekezdésének,
valamint a 29. cikk (11) bekezdésének való megfelelést szolgálja.”
12. §		
Az 55/2016. NFM rendelet 7. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
13. §		
Hatályát veszti az 55/2016. NFM rendelet 5. §-a.

4. A megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és
a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról szóló 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet
módosítása
14. §		
A megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és a prémium típusú
támogatásra irányuló pályázati eljárásról szóló 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet (a továbbiakban: 62/2016.
NFM rendelet) 4. § (2) bekezdése a következő g)–k) ponttal egészül ki:
(A Hivatal megkeresésére a pályázatok kiírását megelőzően a miniszter meghatározza a pályázati kiírás fontosabb
elemeit, különös tekintettel az alábbiakra:)
„g) benyújtható legmagasabb Ajánlati ár;
h) a villamosenergia-rendszer üzembiztonságát elősegítő részvételi követelmények;
i) a projektek előkészítettségével kapcsolatos követelmények;
j) a pályázóknak nyújtott támogatás időtartama; valamint
k) a támogatás igénybevételével összeegyeztethető egyéb támogatási típusok.”
15. §		
A 62/2016. NFM rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kiírási dokumentációt legalább a pályázat benyújtási határidejének kezdő napja előtt 20 nappal közzé kell
tenni.”
16. §		
A 62/2016. NFM rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Hivatal a pályázatok pályázati feltételeknek való megfelelőségének vizsgálatára és értékelésének
előkészítésére bizottságot hoz létre legalább három, de legfeljebb öt taggal, valamint legfeljebb nyolc póttaggal
(a továbbiakban: Értékelő Bizottság).”
17. §		
A 62/2016. NFM rendelet 12. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az Értékelő Bizottság az összefoglaló értékelést pályázati kategóriánként is elkészítheti.”
18. §		
A 62/2016. NFM rendelet 16. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Hivatal – az Értékelő Bizottság 12. § (5) bekezdésében meghatározott, adott pályázati kategóriára vonatkozó
összefoglaló értékelésének elkészítését követő 5 munkanapon belül – pályázati kategóriánként megállapítja
a pályázati eljárás eredményességét, és erről a honlapján közleményt tesz közzé.
(2) Ha a Hivatal az adott pályázati kategóriában a pályázati eljárás eredményességét vagy a 15. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti eredménytelenségét állapítja meg, az (1) bekezdés szerinti közlemény közzétételét követő
15 munkanapon belül – a Hivatal eljárása során kibocsátott hiánypótlási felhívás esetén a hiányok pótlására
biztosított határidők lejártát követő 15 munkanapon belül –, hivatalból indított hatósági eljárás keretében
meghozott határozatokban az adott pályázati kategóriában benyújtott pályázatokat
a) a 13. § (2) bekezdésével összhangban, egészében vagy – a 4. § (7) bekezdésében meghatározott esetben –
részben nyertesnek nyilvánítja,
b) érvénytelenné nyilvánítja, vagy
c) az a) és b) pont alá nem tartozó esetben elutasítja.”
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(1) A 62/2016. NFM rendelet
a)
9. § (5c) bekezdésében a „legalább 30 nappal” szövegrész helyébe a „legalább 15 nappal” szöveg,
b)
13. § (3) bekezdésében a „kiírási dokumentáció” szövegrész helyébe a „4. § (2) bekezdése szerinti miniszteri
felkérőlevél alapján a kiírási dokumentáció” szöveg,
c)
15. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „eljárás eredménytelen” szövegrész helyébe az „eljárás az adott
pályázati kategóriában eredménytelen” szöveg
lép.
(2) A 62/2016. NFM rendelet 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat
a)
F:2 mezőjében a „2,5 Mrd Ft” szövegrész helyébe a „12,26 Mrd Ft” szöveg,
b)
G:2 mezőjében a „2,5 Mrd Ft” szövegrész helyébe az „548 M Ft” szöveg,
c)
H:2 mezőjében a „2,5 Mrd Ft” szövegrész helyébe az „548 M Ft” szöveg,
d)
I:2 mezőjében a „2,5 Mrd Ft” szövegrész helyébe az „548 M Ft” szöveg,
e)
J:2 mezőjében a „2,5 Mrd Ft” szövegrész helyébe az „548 M Ft” szöveg,
f)
K:2 mezőjében a „2,5 Mrd Ft” szövegrész helyébe az „548 M Ft” szöveg
lép.

20. §		
Hatályát veszti a 62/2016. NFM rendelet
a)
4. § (3) bekezdése,
b)
8. § (2) bekezdés h) pontja,
c)
13. § (4) bekezdése.

5. A megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának
finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére
vonatkozó részletes szabályokról szóló 63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet módosítása
21. §

(1) A megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának
finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes
szabályokról szóló 63/2016 (XII. 28.) NFM rendelet (a továbbiakban: 63/2016. NFM rendelet) 1. § (1) bekezdés
5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„5. napi termelési menetrend: a Menetrendadásra kötelezett által a Befogadó részére előzetesen megadott, a KÁT
termelőnek vagy összevont menetrend esetén a Menetrend-csoportba tartozó KÁT termelőknek a nap minden
elszámolási mérési időintervallumára vonatkozó tervezett termelési adatait tartalmazó menetrendje a vonatkozó
kormányrendeletben meghatározott önálló kiegyenlítő menedzsment nélkül;”
(2) A 63/2016. NFM rendelet 1. § (1) bekezdése a következő 5a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„5a. napon belüli termelési menetrend: a napi termelési menetrend adott részeinek módosítása céljából
a Menetrendadásra kötelezett által a Befogadó részére előzetesen megadott, a KÁT termelőnek vagy összevont
menetrend esetén a Menetrend-csoportba tartozó KÁT termelőknek a nap minden elszámolási mérési
időintervallumára vonatkozó tervezett termelési adatait tartalmazó menetrendje a vonatkozó kormányrendeletben
meghatározott önálló kiegyenlítő menedzsment nélkül;”

22. §		
A 63/2016. NFM rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Menetrendadásra kötelezett KÁT termelőnként és a Premizált termelő minden naptári hónap
7. munkanapjáig villamosenergia-termelési tervet ad a Befogadó részére a következő 12 hónapra vonatkozóan havi
– kötelező átvétel esetén ezen felül zónaidőnkénti – bontásban.
(2) Ha a Menetrendadásra kötelezett vagy a Premizált termelő az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségét
határidőre nem teljesíti, a Befogadó a villamosenergia-termelési tervet a korábbi időszakok statisztikai elemzésén
alapuló adatokkal pótolja.
(3) A Menetrendadásra kötelezett KÁT termelőnként a hónap minden napjára a kereskedelmi szabályzatban
meghatározott feltételek szerint a Befogadó részére napi termelési menetrendet ad.
(4) A Menetrendadásra kötelezett jogosult a kereskedelmi szabályzatban meghatározott feltételek szerint napon
belüli termelési menetrendet adni a Befogadó részére.”
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23. §
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(1) A 63/2016. NFM rendelet 5. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A KÁT pénzeszköz mértékének meghatározása során a Befogadó a következő tételeket köteles előjelhelyesen figyelembe
venni:)
„d) a Menetrendadásra kötelezettekre a vonatkozó kormányrendelet alapján meghatározott tárgyhavi szabályozási
pótdíj összegét;”
(2) A 63/2016. NFM rendelet 5. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A KÁT pénzeszköz mértékének meghatározása során a Befogadó a következő tételeket köteles előjelhelyesen figyelembe
venni:)
„e) a Befogadó szervezett villamosenergia-piacon történő, származási garanciák értékesítéséből származó
bevételeinek összegét a Befogadó által a kereskedelmi szabályzat szerint meghatározott átváltási árfolyamon;”
(3) A 63/2016. NFM rendelet 5. § (3) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A KÁT pénzeszköz mértékének meghatározása során a Befogadó a következő tételeket köteles előjelhelyesen figyelembe
venni:)
„i) a szervezett villamosenergia-piacon történő ügyletkötésekkel összefüggő és a származási garanciákhoz
kapcsolódó ügyletkötésekkel összefüggő tárgyhavi technikai költségek összegét a Befogadó által a kereskedelmi
szabályzat szerint meghatározott átváltási árfolyamon;”
(4) A 63/2016. NFM rendelet 5. § (3) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(A KÁT pénzeszköz mértékének meghatározása során a Befogadó a következő tételeket köteles előjelhelyesen figyelembe
venni:)
„l) a Menetrendadásra kötelezetteknek a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott önálló kiegyenlítő
menedzsmentje során elszámolt villamos energia ellenértékének tárgyhavi összegét.”

24. §		
A 63/2016. NFM rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Befogadó a másnapi piacon történő ügylekötés során a Menetrendadásra kötelezettek adott napra érvényes
napi termelési menetrendjei, a napon belüli piacon történő ügylekötés során a Menetrendadásra kötelezettek
érvényes napon belüli termelési menetrendmódosításai alapján, az azonos időszakra vonatkozó ügyletkötés
figyelembevételével állapítja meg a KÁT mérlegkör szervezett villamosenergia-piaci ajánlati menetrendjeit.”
25. §		
A 63/2016. NFM rendelet 8. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Befogadó honlapjának üzemzavara esetén az (1) bekezdés szerinti adatokat a KÁT és Prémium pénzeszköz
fizetésre kötelezettek részére elektronikusan küldi meg a Hivatal egyidejű tájékoztatása mellett. A Befogadó
az üzemzavar megszűntét követően az adatokat a honlapján közzéteszi.”
26. §		
A 63/2016. NFM rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) A Befogadó a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett részére havonta állít ki egy-egy számviteli
bizonylatot a KÁT pénzeszköz és a Prémium pénzeszköz általa fizetendő összegéről, amelyet a KÁT és Prémium
pénzeszköz fizetésére kötelezetthez tartozó tárgyhavi tény értékesítési adat és a KÁT pénzeszköz és a Prémium
pénzeszköz tárgyhavi mértékének szorzataként kell kiszámítani. Ha a tárgyhónapra vonatkozó KÁT pénzeszköz vagy
Prémium pénzeszköz negatív értékű, a negatív érték alapján a Befogadó által fizetendő összegről a KÁT és Prémium
pénzeszköz fizetésére kötelezett állít ki számviteli bizonylatot a tárgyhónapot követő hónap 8. munkanapjától.
(2) A Befogadó jogosult arra, hogy az adott hónapban a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezettet terhelő,
a KÁT pénzeszköz és a Prémium pénzeszköz összegére vonatkozó számviteli bizonylatát a tárgyhónapot követő
hónap 6. munkanapjától a KÁT és a Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett részére benyújtsa.
(3) A KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett, és a vele kereskedelmi szabályzat alapján ellátás alapú
szerződéssel rendelkező felhasználók, valamint azon villamosenergia-kereskedők és termelői engedélyesek,
amelyek a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett mérlegkörébe tartozó felhasználási helyeket látnak el
a kereskedelmi szabályzat szerinti ellátás alapú szerződés alapján, továbbá az utóbbi villamosenergia-kereskedők
és termelői engedélyesek és az általuk kereskedelmi szabályzat szerinti ellátás alapú szerződés alapján ellátott
felhasználók a KÁT pénzeszközt és a Prémium pénzeszközt egy tételben – a VET 13. §-a szerinti értékesítés alapján –
a KÁT pénzeszköznek és a Prémium pénzeszköznek a Befogadó által a 8. § (1) bekezdés b) pontja szerint közzétett
mértékén számolják el.
(4) A Befogadó a számviteli bizonylatát a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett részére úgy nyújtja be,
hogy azt a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett a számviteli bizonylatban feltüntetett esedékesség
időpontját legalább hat munkanappal megelőzően kézhez vehesse. A KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére
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kötelezett a számviteli bizonylatát a Befogadó részére úgy nyújtja be, hogy azt a Befogadó a számviteli bizonylatban
feltüntetett esedékesség időpontját legalább tizenkettő munkanappal megelőzően kézhez vehesse.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott számviteli bizonylat szerinti ellenérték fizetésére kötelezett a számviteli
bizonylattal kapcsolatban kifogással élhet a jogosult felé a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett fizetési
kötelezettsége esetén a számviteli bizonylat kézhezvételétől számított öt munkanapon belül, a Befogadó fizetési
kötelezettsége esetén a számviteli bizonylat kézhezvételétől számított tizenegy munkanapon belül. A számviteli
bizonylatra vonatkozó kifogás esetén a nem vitatott részek esedékessége nem változik.
(6) A Befogadó, valamint a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett közötti fizetési kötelezettségek
késedelmes teljesítése esetén a késedelembe eső fél a késedelembe esés napjától a kifizetés napjáig terjedő
időszakra a Polgári Törvénykönyv által előírt mértékű késedelmi kamatot és a behajtási költségátalányról szóló
törvény szerinti behajtási költségátalányt fizet a másik fél részére.
(7) A Befogadó, továbbá a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére
kötelezettek villamosenergia-ellátási szabályzatoknak megfelelően korrigált tény értékesítési adatai alapján,
havi rendszerességgel az (1) bekezdés szerinti számviteli bizonylatot módosítja és a módosítás alapján elszámol
egymással.”
27. §		
A 63/2016. NFM rendelet a következő 12. §-sal egészül ki:
„12. § Ez a rendelet a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló,
2018. december 11-i (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 19. cikkének való megfelelést szolgálja.”
28. §		
A 63/2016. NFM rendelet
a)
1. § (1) bekezdés 6. pontjában az „a KÁT termelők” szövegrész helyébe az „a Menetrendadásra kötelezettek”
szöveg,
b)
5. § (1) bekezdés a) pontjában az „a KÁT termelőkkel” szövegrész helyébe az „a Menetrendadásra
kötelezettekkel” szöveg,
c)
7. § (1) bekezdésében az „a KÁT termelők” szövegrész helyébe az „a Menetrendadásra kötelezettek” szöveg,
d)
8. § (4) bekezdésében az „üzemzavar vagy válsághelyzet” szövegrész helyébe az „üzemzavar, válsághelyzet,
vagy a Befogadó honlapjának üzemzavara” szöveg
lép.

6. Záró rendelkezések
29. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. alcím az e rendelet kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.
(3) A 2. § és a 21–28. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

30. §		
Ez a rendelet a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló,
2018. december 11-i (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		
		

Dr. Palkovics László s. k.,
innovációért és technológiáért felelős miniszter
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1. melléklet a 49/2021. (X. 1.) ITM rendelethez
„7. melléklet az 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelethez

A biomasszából előállított tüzelőanyagokból termelt villamos energia megfelelési követelmények
1. A biomasszából előállított tüzelőanyagokból termelt villamos energiának meg kell felelnie az alább felsorolt egy
vagy több követelménynek:
1.1. 50 MW-nál alacsonyabb teljes névleges bemenő hőteljesítményű létesítményben állítják elő;
1.2. ha 50 és 100 MW közötti teljes névleges bemenő hőteljesítményű létesítményben állítják elő, akkor
az előállítás nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléssel történik, vagy ha pedig csak villamos energiára
épülő létesítményben, akkor az megfelel az (EU) 2017/1442 bizottsági végrehajtási határozatban
meghatározott elérhető legjobb technikákhoz (BAT-AEEL-ek) kapcsolódó energiahatékonysági szintnek;
1.3. ha 100 MW feletti teljes névleges bemenő hőteljesítményű létesítményben állítják elő, akkor az előállítás
nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléssel történik, vagy ha pedig csak villamos energiára épülő
létesítményben, akkor az legalább 36%-os nettó elektromos hatásfokot ér el;
1.4. biomassza-szén-dioxid-leválasztás és -tárolás mellett állítják elő.
2. Csak villamos energiára épülő létesítmények csak akkor támogathatók, ha fő tüzelőanyagként nem fosszilis
tüzelőanyagokat használnak, és ha a 2012/27/EU irányelv 14. cikke szerinti értékelés azt állapítja meg, hogy nem áll
rendelkezésre költséghatékony lehetőség a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelési technológia alkalmazására.
3. Az e melléklet szerinti követelmények nem alkalmazandók az Európai Bizottság által 2021. december 25-ig
jóváhagyott támogatási rendszerek keretében nyújtott támogatások esetében, ha az erőműegység
üzembehelyezése vagy biomasszából előállított tüzelőanyag felhasználására való átalakítása 2021. december 25-ig
megtörténik.
4. Az 1. pont nem alkalmazandó az olyan létesítményekből származó villamos energiára, amelyek tekintetében
a tagállamok külön értesítést tesznek a Bizottság felé azon az alapon, hogy bizonyíthatóan kockázatok állnak fenn
a villamosenergia-ellátás biztonságára nézve. A Bizottság az értesítés vizsgálatát követően, az abban szereplő
elemek figyelembevételével határozatot hoz.”
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 498/2021. (X. 1.) 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. Karácsony Mónika Emőkét 2021. október 16-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2021. szeptember 17.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04024-2/2021.

A köztársasági elnök 499/2021. (X. 1.) 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. Zsáky Mária Zsuzsannát 2022. március 12-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2021. szeptember 17.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04024-3/2021.

A köztársasági elnök 500/2021. (X. 1.) 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. Dóczi Mártát 2022. március 16-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2021. szeptember 17.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04024-4/2021.

8391

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 181. szám

A köztársasági elnök 501/2021. (X. 1.) 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. Vezekényi Ursulát 2022. március 16-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2021. szeptember 17.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04024-5/2021.

A köztársasági elnök 502/2021. (X. 1.) 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. Kiss Juditot 2022. március 17-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2021. szeptember 17.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04024-6/2021.

A köztársasági elnök 503/2021. (X. 1.) 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. Szilasné dr. Mosonyi Hedviget 2022. március 20-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2021. szeptember 17.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04024-7/2021.
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A köztársasági elnök 504/2021. (X. 1.) 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. Makai Lajost 2022. április 15-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2021. szeptember 17.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04024-8/2021.

A köztársasági elnök 505/2021. (X. 1.) 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. Hammer Sándort 2022. április 23-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2021. szeptember 17.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04024-9/2021.

A köztársasági elnök 506/2021. (X. 1.) 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 Lukácsné dr. Nagy Zsuzsannát 2022. április 23-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2021. szeptember 17.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04024-10/2021.
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A köztársasági elnök 507/2021. (X. 1.) 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 Krajcsovics Józsefné dr. Illés Ibolyát 2022. április 24-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2021. szeptember 17.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04024-11/2021.

A köztársasági elnök 508/2021. (X. 1.) 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 Müllerné dr. Hradszky Erzsébet Annát 2021. december 30-ai hatállyal bírói tisztségéből
felmentem.
Budapest, 2021. szeptember 17.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04024-12/2021.

A köztársasági elnök 509/2021. (X. 1.) 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 dr. Vozák Hermin Mariannt 2022. április 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2021. szeptember 17.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04024-13/2021.
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A köztársasági elnök 510/2021. (X. 1.) 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. Vadlek Krisztina
Zsuzsannát a 2021. október 1. napjától 2024. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2021. szeptember 17.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04024-14/2021.

A köztársasági elnök 511/2021. (X. 1.) 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. Bagdi-Nagy Olga
Annamáriát 2021. október 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2021. szeptember 17.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04024-15/2021.

A köztársasági elnök 512/2021. (X. 1.) 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. Hajdú Márta
Máriát 2021. október 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2021. szeptember 17.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04024-16/2021.
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A köztársasági elnök 513/2021. (X. 1.) 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. Jancsó-Tóth Esztert
2021. október 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2021. szeptember 17.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04024-17/2021.

A Kormány 1694/2021. (X. 1.) Korm. határozata
az Őrhalom – Vrbovka (Ipolyvarbó) (SK) közötti határkapcsolat megvalósításához szükséges egyes
intézkedésekről
A Kormány a 2014–2020. évek közötti határ menti közúti infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1007/2016. (I. 18.) Korm. határozat
6. pont c) alpontjának végrehajtása érdekében
1. egyetért az „Őrhalom – Vrbovka (Ipolyvarbó) (SK) közötti határ menti kapcsolat fejlesztése” tárgyú projekt
(a továbbiakban: projekt) 1. melléklet szerinti forrásszerkezetével;
2. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
95. § (5) bekezdése szerinti jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a projekt összköltségének emelése és annak
végrehajtása során az Ávr. 95. § (2)–(4) bekezdésében foglalt eljárási szabályokat nem kell alkalmazni;
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával –
gondoskodjon az 1. pont szerinti cél megvalósítása érdekében a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének
közúti fejlesztéseket finanszírozó előirányzatán 676 025 330 forint forrás rendelkezésre állásáról;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a 2023. évi központi költségvetés tervezése során
4. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy szükség esetén gondoskodjon a projekt
megvalósításához fel nem használt támogatási összegnek a központi költségvetés Uniós támogatások utólagos
megtérülése előirányzata javára történő befizetéséről.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a projekt pénzügyi zárását követő 60 napon belül
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1694/2021. (X. 1.) Korm. határozathoz
A
1.

Év

B
A projekt teljes költsége
(bruttó, forint)

C

D

Uniós támogatás keretében

Igényelt költségvetési

finanszírozható összeg

többletforrás

(bruttó, forint)

(bruttó, forint)

2.

2022

995 636 250

995 636 250

0

3.

2023

676 025 330

0

676 025 330

1 671 661 580

995 636 250

676 025 330

Összesen

A Kormány 1695/2021. (X. 1.) Korm. határozata
a Drégelypalánk – Ipel’ské Predmostie (Ipolyhídvég) (SK) közötti határkapcsolat megvalósításához
szükséges egyes intézkedésekről
A Kormány a 2014–2020. évek közötti határ menti közúti infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1007/2016. (I. 18.) Korm. határozat
6. pont c) alpontjának végrehajtása érdekében
1. egyetért a „Drégelypalánk – Ipel’ské Predmostie (Ipolyhídvég) közötti határ menti kapcsolat fejlesztése” tárgyú
projekt (a továbbiakban: projekt) 1. melléklet szerinti forrásszerkezetével;
2. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
95. § (5) bekezdése szerinti jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a projekt összköltségének emelése és annak
végrehajtása során az Ávr. 95. § (2)–(4) bekezdésében foglalt eljárási szabályokat nem kell alkalmazni;
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – az 1. pont
szerinti cél megvalósítása érdekében gondoskodjon a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének közúti
fejlesztéseket finanszírozó előirányzatán 466 760 844 forint forrás rendelkezésre állásáról;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a 2023. évi központi költségvetés tervezése során
4. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy szükség esetén gondoskodjon a projekt
megvalósításához fel nem használt támogatási összegnek a központi költségvetés Uniós támogatások utólagos
megtérülése előirányzata javára történő befizetéséről.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a projekt pénzügyi zárását követő 60 napon belül
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1695/2021. (X. 1.) Korm. határozathoz
A
1.

Év

B
A projekt teljes költsége
(bruttó, forint)

C

D

Uniós támogatás keretében

Igényelt költségvetési

finanszírozható összeg

többletforrás

(bruttó, forint)

(bruttó, forint)

2.

2022

1 225 713 003

1 225 713 003

0

3.

2023

466 760 844

0

466 760 844

1 692 473 847

1 225 713 003

466 760 844

Összesen
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A Kormány 1696/2021. (X. 1.) Korm. határozata
a Debrecen 2030-ig szóló fejlesztési koncepciója 2020–2023. évi pénzügyi támogatásának megvalósításáról
szóló 1292/2020. (VI. 10.) Korm. határozat módosításáról
1. A Debrecen 2030-ig szóló fejlesztési koncepciója 2020–2023. évi pénzügyi támogatásának megvalósításáról szóló
1292/2020. (VI. 10.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„3. egyetért azzal, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére az alábbi szakterületek szerinti projektek
2021–2023. évi előkészítése és megvalósítása céljára összesen 27 862 200 000 forint központi költségvetési támogatás
kerüljön biztosításra, az alábbiak szerint:
3.1. 2021. évi előkészítési költségeire:
a) közlekedésfejlesztésre 572 000 000 forint;
b) kulturális fejlesztésre 2 413 000 000 forint;
3.2. 2021. évi megvalósítási költségeire:
a) közlekedésfejlesztésre 848 500 000 forint;
b) gazdaságfejlesztésre 2 000 000 000 forint;
c) kulturális fejlesztésre 5 080 000 000 forint;
3.3. 2022. évi előkészítési költségeire:
a) közlekedésfejlesztésre 1 957 300 000 forint;
b) közműfejlesztésre 899 000 000 forint;
c) energetikai fejlesztésre 80 000 000 forint;
3.4. 2022. évi megvalósítási költségeire:
a) közlekedésfejlesztésre 1 984 700 000 forint;
b) gazdaságfejlesztésre 4 112 400 000 forint;
c) közműfejlesztésre 2 650 000 000 forint;
3.5. 2023. évi előkészítési költségeire:
a) közlekedésfejlesztésre 374 700 000 forint;
b) közműfejlesztésre 220 000 000 forint;
c) energetikai fejlesztésre 200 000 000 forint;
d) kulturális fejlesztésre 127 000 000 forint;
3.6. 2023. évi megvalósítási költségeire:
a) közlekedésfejlesztésre 3 138 000 000 forint;
b) gazdaságfejlesztésre 805 600 000 forint;
c) közműfejlesztésre 400 000 000 forint;”
2. A Korm. határozat 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„8. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, valamint az emberi erőforrások miniszterét,
hogy a 3. pont szerinti forrásokat támogatási jogviszony keretében biztosítsa Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata számára elszámolási és a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a források rendelkezésre állását követően 60 napon belül
Az elszámolás és visszafizetés tekintetében
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 3. pont 3.1. alpontja tekintetében 2021. december 31.
a 3. pont 3.2. alpont a) pontja tekintetében 2023. február 28.
a 3. pont 3.2. alpont b) pontja tekintetében 2023. december 31.
a 3. pont 3.3. és 3.4. alpontja tekintetében 2022. december 31.
a 3. pont 3.5. és 3.6. alpontja tekintetében 2023. december 31.”
3. A Korm. határozat 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„9. egyetért azzal, hogy a közlekedésfejlesztésre a 2021–2023. évi fejlesztések előkészítése és megvalósítása céljára
összesen 5 696 800 000 forint központi költségvetési támogatás kerüljön biztosításra, az alábbiak szerint:
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9.1. 2021. évi előkészítési költségeire – közlekedésfejlesztésre 349 000 000 forint;
9.2. 2021. évi megvalósítási költségeire – közlekedésfejlesztésre 127 000 000 forint;
9.3. 2022. évi előkészítési költségeire – közlekedésfejlesztésre 3 005 700 000 forint;
9.4. 2023. évi előkészítési költségeire – közlekedésfejlesztésre 2 215 100 000 forint;”
4. A Korm. határozat
a)
6. pontjában a „6 162 700 000” szövegrész helyébe az „5 265 300 000” szöveg,
b)
10. pont 10.3. alpontjában az „1 615 100 000” szövegrész helyébe a „2 215 100 000” szöveg
lép.
5. A Kormány visszavonja a Korm. határozat 4. és 5. pontját, valamint a 10. pont 10.1. és 10.2. alpontját.
6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 59/2021. (X. 1.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 236. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva,
az emberi erőforrások miniszterének előterjesztésére megállapítom, hogy
dr. Bathó Ferenc, az Emberi Erőforrások Minisztériuma helyettes államtitkárának e megbízatása – a kormányzati
igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel –
2021. szeptember 18. napján megszűnt.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 60/2021. (X. 1.) ME határozata
helyettes államtitkár felmentéséről
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228. § (2) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és
külügyminiszter javaslatára –
Mártonffy-Nagy Dorottyát, a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkárát e tisztségéből
– 2021. szeptember 30-ai hatállyal –
felmentem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 61/2021. (X. 1.) ME határozata
a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács tagjának felmentéséről és új tagjának kinevezéséről
A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról szóló 2018. évi CII. törvény 2. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben
eljárva
dr. Felső Gábort
a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács tagsági teendőinek ellátása alól
– 2021. szeptember 30-ai hatállyal –
felmentem, egyidejűleg
Ritter Dávidot
a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács tagjává
– 2021. október 1-jei hatállyal –
kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

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

