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Kormányrendeletek

A Kormány 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelete
a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről
A Kormány
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 3a. pontjában és (1a) bekezdésében,
a 3. alcím tekintetében a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1a) bekezdésében,
a 8. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A hulladékgazdálkodási hatóság jogállása
1. §

(1) A Kormány közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hulladékgazdálkodási hatóságként
a)
a megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási hatóság) és
b)
a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kijelölt szervezeti egységet
(a továbbiakban: minisztériumi hulladékgazdálkodási hatóság)
jelöli ki.
(2) A területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki azzal az eltéréssel, hogy
a Pest Megyei Kormányhivatal illetékessége Pest megyére és Budapest főváros területére terjed ki.
(3) Jogszabályban meghatározott esetben – országos illetékességgel – a Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban:
országos hulladékgazdálkodási hatóság) jár el.
(4) A minisztériumi hulladékgazdálkodási hatóság országos illetékességgel jár el.
(5) Az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről
szóló miniszteri rendelet szerinti kiemelt létesítményekkel összefüggő hulladékgazdálkodási hatósági ügyekben
a Baranya Megyei Kormányhivatal országos illetékességgel jár el.

2. §

(1) Hulladékgazdálkodási hatósági ügy – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a területi hulladékgazdálkodási
hatóság hatáskörébe tartozik.
(2) A hulladékkezelő létesítmény telephelye szerint illetékes területi hulladékgazdálkodási hatóság jár el,
ha a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 15–17. §-a szerinti hulladékkezeléssel
kapcsolatos hatósági engedély megszerzése több megye területét érinti.
(3) A Ht. 86. § (11) bekezdésében meghatározott közreműködő hatóság a Ht. 61. §-a szerinti illegális hulladékelhagyás
esetén hulladékgazdálkodási hatósági hatáskörében szabja ki a hulladékgazdálkodási bírságot.

3. §

(1) Az országos hulladékgazdálkodási hatóság jár el
a)
a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 3/A. §-ában és 27. § (2) bekezdésében
meghatározott hulladékgazdálkodási hatóságként,
b)
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerinti
hulladékgazdálkodási hatóságként,
c)
a Ht. 12. § (2) bekezdésében, 13. §-ában és 14. §-ában meghatározott tevékenységgel kapcsolatos hatósági
eljárásban hulladékgazdálkodási hatóságként, ha a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági engedély
megszerzése vagy a nyilvántartásba vétel iránti kérelem több területi hulladékgazdálkodási hatóság
hatáskörét érintő illetékességi területére terjed ki,
d)
a Ht. 20., 29., 68–69/C. §-ában, valamint 81. §-ában meghatározott hulladékgazdálkodási hatóságként,
e)
a Ht. 47/C. § (4) bekezdésében foglalt hulladékgazdálkodási hatóságként,
f)
a Ht. 73. § (1) bekezdésében foglalt hulladékgazdálkodási hatóságként,
g)
a Ht. 78/B. § (2) bekezdés 15., 22., 23. pontjában, valamint hatásköréhez kapcsolódóan az 1., 2.,
30–32. pontjában foglalt hulladékgazdálkodási hatóságként,

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 40. szám

1723

h)

a Ht. 86. § (1) bekezdésében foglalt hulladékgazdálkodási hatóságként, ha a bírság jogalapja a d) pontban
meghatározott hatáskörhöz tartozó jogsértés,
i)
hulladékgazdálkodási szakkérdés vizsgálata során, ha az engedélyező hatóság az országos környezetvédelmi
és természetvédelmi hatóság.
(2) A minisztériumi hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörébe tartozik
a)
a Ht. 92/G. §-a szerinti előzetes jóváhagyás,
b)
a Ht. 53/K. §-a szerinti gördülő fejlesztési rendszerterv jóváhagyás
hulladékgazdálkodási hatóságként.
(3) A területi hulladékgazdálkodási hatóság, illetve az országos hulladékgazdálkodási hatóság a piacfelügyeletre,
a tanúsításra, a megfelelőségre és a minőségbiztosításra vonatkozó végrehajtási jogszabályokban meghatározott
hatáskörébe tartozó kérdéseket vizsgálja a Ht. 78/B. § (2) bekezdés 7., 8., 19. pontja szerinti feladatkörében.

2. Egyes felügyeleti, törvényességi és szakszerűségi hatáskörök gyakorlása
4. §

(1) A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. § (1) bekezdés e)–h) pontjában meghatározott, valamint
a törvényességi és a szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket az országos hulladékgazdálkodási hatóság és a területi
hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben – szakmai
irányító miniszterként – a miniszter gyakorolja.
(2) Az országos hulladékgazdálkodási hatóság és a területi hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörébe tartozó
közigazgatási hatósági ügyek vonatkozásában a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e) és f ) pontjában, valamint kizárólag
ezekhez kapcsolódva a Ksztv. 2. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott hatásköröket a miniszter gyakorolja.
(3) Hulladékgazdálkodási tevékenységekkel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyekben az országos
környezetvédelmi hatóság és a területi környezetvédelmi hatóság felügyeleti szerve a miniszter, az országos
hulladékgazdálkodási hatóság és a területi hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörébe tartozó közigazgatási
hatósági ügyek vonatkozásában az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti felügyeleti jogkört
a miniszter gyakorolja.

3. Hulladékgazdálkodási igazgatási szerv kijelölése
5. §		
A miniszter az általa kijelölt szervezeti egység útján látja el
a)
a területi hulladékgazdálkodási hatóság és az országos hulladékgazdálkodási hatóság felügyeletével, szakmai
irányításával, a Ht.-ben meghatározott országos szintű hulladékgazdálkodási feladatok koordinációjával
kapcsolatos,
b)
a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényben az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet
számára meghatározott
hulladékgazdálkodási igazgatási feladatokat.

4. A hulladékgazdálkodási hatóság feladatai
6. §

(1) A minisztériumi hulladékgazdálkodási hatóság az országos hulladékgazdálkodási hatóság bevonásával látja el
a Ht. 78/B. § (2) bekezdés 3–5., 9–14., 16–18., 20–22. és 24. pontjában meghatározott feladatokat.
(2) A minisztériumi hulladékgazdálkodási hatóság indokolt esetben a területi hulladékgazdálkodási hatóság
bevonásával látja el a Ht. 78/B. § (2) bekezdés 4., 5., 11., 13., 16., 17. pontjában meghatározott feladatokat.
(3) A minisztériumi hulladékgazdálkodási hatóság, az országos hulladékgazdálkodási hatóság és a területi
hulladékgazdálkodási hatóság a Ht. 78/C. és 78/D. §-a szerint létrehozza és működteti a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Információs Rendszert, valamint összegyűjti és az Országos Környezetvédelmi Információs
Rendszer rendelkezésére bocsátja az annak működéséhez szükséges – feladatkörével összefüggő – adatokat,
továbbá együttműködik más ellenőrző és információs rendszerekkel.
(4) A minisztériumi hulladékgazdálkodási hatóság, az országos hulladékgazdálkodási hatóság és a területi
hulladékgazdálkodási hatóság
a)
hozzáférhetővé teszi a környezet állapotával kapcsolatos hulladékgazdálkodási adatokat, és megfelelő
tájékoztatást ad azokról,
b)
részt vesz a környezeti tudat- és szemléletformáló feladatok ellátásában,
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c)
ellátja a miniszter által rábízott feladatokat.
(5) A minisztériumi hulladékgazdálkodási hatóság és az országos hulladékgazdálkodási hatóság közreműködik
a nemzetközi feladatok végrehajtásában.
(6) Az országos hulladékgazdálkodási hatóság véleményezi a kiemelt térségre és a megyére készülő területfejlesztési
koncepciót és programot, valamint területrendezési tervet, továbbá a településrendezési eszközöket.

5. A hulladékgazdálkodási hatóság eljárásaiban vizsgálandó szakkérdések
7. §

(1) Az országos hulladékgazdálkodási hatóság, illetve a területi hulladékgazdálkodási hatóság az 1. mellékletben
meghatározott szakkérdéseket vizsgálja, ha az egyes hulladékgazdálkodással összefüggő eljárásokban
az 1. mellékletben meghatározott feltételek fennállnak.
(2) Az országos hulladékgazdálkodási hatóság, illetve a területi hulladékgazdálkodási hatóság a 2. mellékletben
meghatározott szakkérdéseket vizsgálja, ha a nem veszélyes hulladék kereskedelme, közvetítése, szállítása, gyűjtése,
előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezésével összefüggő eljárásokban a 2. mellékletben
meghatározott feltételek fennállnak.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti eljárásban hozott határozatot a megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a főváros
területén a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal közölni kell.
(4) Az országos hulladékgazdálkodási hatóság, illetve a területi hulladékgazdálkodási hatóság a hulladék mintázásához,
illetve bevizsgálásához a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti laboratóriumot bevonhatja.

6. Hatósági feladatellátásra vonatkozó speciális rendelkezés
8. §		
A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekkel összefüggő
hulladékgazdálkodási ügyek elintézésében csak olyan személy vehet részt, aki rendelkezik a Nemzeti Biztonsági
Felügyelet által kiállított személyi biztonsági tanúsítvánnyal.

7. Záró rendelkezések
9. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – 2021. március 16-án lép hatályba.
(2) A 3. § (2) bekezdés b) pontja 2021. március 28-án lép hatályba.

10. §

(1) A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet] 29. §-a a következő (2) és
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A területi környezetvédelmi hatóság a 10. mellékletben meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja,
ha a 10. melléklet szerinti felszámolással összefüggő környezetvédelmi eljárásokban a 10. mellékletben megjelölt
feltételek fennállnak.
(3) A területi környezetvédelmi hatóság a 11. mellékletben meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja,
ha a 11. melléklet szerinti levegő védelmével összefüggő eljárásokban a 11. mellékletben megjelölt feltételek
fennállnak.”
(2) A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(3) A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 6. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(4) A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(5) A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a 6. melléklet szerinti 10. melléklettel és a 7. melléklet szerinti 11. melléklettel
egészül ki.

11. §		
Hatályát veszti a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
a)
8/C. § (2) bekezdés a) pontja,
b)
8/C. § (3) bekezdésében az „ , a (6) bekezdés szerinti esetben a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter”
szövegrész,
c)
8/C. § (5) bekezdés a) pontja,
d)
8/C. § (6) bekezdése,
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

9. § (1) bekezdés a) pontjában a „hulladékgazdálkodás tekintetében a hulladékgazdálkodásért felelős
minisztert,” szövegrész,
10. § c) és f )–i) pontja,
11. és 12. §-a,
20. § (1) bekezdés b) pontja,
21. §-a,
30. és 31. §-a,
34. § a) és d) pontjában a „ , hulladékgazdálkodás tekintetében a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter”
szövegrész,
7. és 8. melléklete.

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelethez
Egyes hulladékgazdálkodással összefüggő eljárásokban vizsgálandó szakkérdések
A
1.

Eljárás megnevezése

Hulladék hivatalbóli
2. besorolására irányuló
eljárás.
A veszélyes hulladékkal
kapcsolatos engedélyezési
eljárás (a minősítési eljárás
3. és a bírság kiszabásának
kivételével, a területi
hulladékgazdálkodási
hatóság eljárása).

A veszélyes hulladékkal
kapcsolatos engedélyezési
eljárás (a minősítési eljárás
4. és a bírság kiszabásának
kivételével, a területi
hulladékgazdálkodási
hatóság eljárása).

A veszélyes hulladékkal
kapcsolatos engedélyezési
eljárás (a minősítési eljárás
5. és a bírság kiszabásának
kivételével, az országos
hulladékgazdálkodási
hatóság eljárása).

B
Vizsgálat
feltétele

C
Szakkérdés

állati
hulladék
esetén

Annak vizsgálata, hogy az állati hulladék rendelkezik-e
a Ht. 1. melléklete szerinti HP 9 veszélyességi jellemzővel.

minden
esetben

Az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások, a gyorsan
bomló szerves és szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes
hulladék gyűjtése módjának és mennyiségének jóváhagyása,
tárolása, közegészségügyi feltételeinek érvényesítésének
vizsgálata.

minden
esetben

Ha a hulladékgazdálkodási tevékenység nem előzetes vizsgálat,
környezeti hatásvizsgálat, vagy nem egységes környezethasználati
engedély köteles, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem
követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak,
a földtani közeg védelme követelményeinek, valamint ha
a hulladékgazdálkodási tevékenység külterületen, illetve belterület
esetén természeti területen, országos jelentőségű védett
természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén
folyik, továbbá ha barlangot, egyedi tájértéket közvetlenül érint,
a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós
jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített
követelményeinek való megfelelés vizsgálata.

minden
esetben

Az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások, a gyorsan
bomló szerves és szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes
hulladék gyűjtése módjának és mennyiségének jóváhagyása,
tárolása, közegészségügyi feltételeinek érvényesítésének
vizsgálata.
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A veszélyes hulladékkal
kapcsolatos engedélyezési
eljárás (a minősítési eljárás
6. és a bírság kiszabásának
kivételével, az országos
hulladékgazdálkodási
hatóság eljárása).

minden
esetben

Ha a hulladékgazdálkodási tevékenység nem előzetes vizsgálat,
környezeti hatásvizsgálat, vagy nem egységes környezethasználati
engedély köteles, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem
követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak,
a földtani közeg védelme követelményeinek, valamint ha
a hulladékgazdálkodási tevékenység külterületen, illetve belterület
esetén természeti területen, országos jelentőségű védett
természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén
folyik, továbbá ha barlangot, egyedi tájértéket közvetlenül érint,
a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós
jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített
követelményeinek való megfelelés vizsgálata.

2. melléklet a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelethez
A hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladék kereskedelme, közvetítése, szállítása,
gyűjtése, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásában
vizsgálandó szakkérdések
A

B

C
Kereskedelem,

1.

Vizsgálat feltétele

Szakkérdés

közvetítés,
szállítás,
gyűjtés

D

E

Hasznosítás,

Ártalmatlanítás,

illetve

illetve

kapcsolódó

kapcsolódó

előkezelés,

előkezelés,

tárolás

tárolás

Környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így
különösen az egészségkárosító kockázatok
és esetleges hatások felmérésére, a fertőző
betegségek terjedésének megakadályozására,
Minden esetben
a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes
(a területi
2.
hulladékgazdálkodási készítményekkel végzett tevékenység
vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal
hatóság eljárása).
kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi
vonatkozású követelmények érvényesítésére
kiterjedően.

IGEN

IGEN

IGEN

Ha a hulladékgazdálkodási tevékenység nem
előzetes vizsgálat, környezeti hatásvizsgálat,
vagy nem egységes környezethasználati
engedély köteles, a környezeti zaj és rezgés
elleni védelem követelményeinek,
a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak,
a földtani közeg védelme követelményeinek,
Minden esetben
valamint ha a hulladékgazdálkodási
(a területi
tevékenység külterületen, illetve belterület
3.
hulladékgazdálkodási esetén természeti területen, országos
jelentőségű védett természeti területen,
hatóság eljárása).
Natura 2000 területen, barlang védőövezetén
folyik, továbbá ha barlangot, egyedi
tájértéket közvetlenül érint, a természet
védelmére vonatkozó nemzeti és európai
uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem
jogszabályban rögzített követelményeinek
való megfelelés vizsgálata.

IGEN

IGEN

IGEN
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Földtani környezet, földtani veszélyforrások,
földgátak és az ásványvagyon-védelem
értékelése, a fizetendő bányajáradék
mértékének meghatározása, az építésföldtani
megalapozottság vizsgálata, a földtani
veszélyeztetettség vizsgálata, figyelemmel
a vízzáró rétegre, a felszínen folyásra
alkalmas képződmények meglétére,
tektonikai jelenségekre (vetők, csúszásra
alkalmas felületek), védelemre érdemes
földtani képződményekre, a felszínmozgás
veszélyeztetésének vizsgálata.

NEM

IGEN

IGEN

Környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így
különösen az egészségkárosító kockázatok
Kereskedelem,
és esetleges hatások felmérésére, a fertőző
közvetítés,
betegségek terjedésének megakadályozására,
szállítás, gyűjtés
a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes
5. engedélyezése
készítményekkel végzett tevékenység
(az országos
vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal
hulladékgazdálkodási
kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi
hatóság eljárása).
vonatkozású követelmények érvényesítésére
kiterjedően.

IGEN

NEM

NEM

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem
követelményeinek, a levegőtisztaságvédelmi előírásoknak, a földtani közeg
védelme követelményeinek, valamint
ha a hulladékgazdálkodási tevékenység
Kereskedelem,
külterületen, illetve belterület esetén
közvetítés,
természeti területen, országos jelentőségű
szállítás, gyűjtés
védett természeti területen, Natura 2000
6. engedélyezése
területen, barlang védőövezetén folyik,
(az országos
hulladékgazdálkodási továbbá ha barlangot, egyedi tájértéket
közvetlenül érint, a természet védelmére
hatóság eljárása).
vonatkozó nemzeti és európai uniós
jogi követelményeknek, a tájvédelem
jogszabályban rögzített követelményeinek
való megfelelés vizsgálata.

IGEN

NEM

NEM

Nyilvántartott
ásványinyersanyaglelőhely, bányatelek
érintettsége,
4. ásványi nyersanyag
kitermelése és
annak használata,
értékesítése,
hasznosítása esetén.
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3. melléklet a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelethez
A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. melléklet „I. Az előzetes vizsgálati, a környezeti hatásvizsgálati, az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásban, az összevont eljárásban valamint a felülvizsgálati eljárásban
vizsgálandó szakkérdések” pontjában foglalt táblázat a következő 18. sorral egészül ki:
(A
1.
2.

18.

B

Vizsgálat feltétele
Előzetes

Környezeti

vizsgálat

hatásvizsgálat

Egységes

Szakkérdés)

környezethasználati
engedélyezés

A hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedéseket,
a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítését,
a hulladékgazdálkodási előírások alapján a technológiából származó
környezetterhelések kockázatát, a tevékenység végzése során képződő
hulladék elhelyezését, a hulladék kezelésének megfelelőségét, továbbá
a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatokat, valamint
építésnél az építési és a bontási hulladékok kezelését.

Minden esetben.

4. melléklet a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelethez
A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 6. melléklet „I. Egyes környezetvédelmi eljárásokban vizsgálandó szakkérdések”
pontjában foglalt táblázat a következő 6. sorral egészül ki:
1.

(A

B

C

Eljárás megnevezése

Vizsgálat feltétele

Szakkérdés)

A felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet
szerinti,
– a tényfeltárásra kötelezésre,
– a tényfeltárási terv elfogadására, a tényfeltárási
záródokumentáció elbírálására,
– az (E) egyedi szennyezettségi határérték megállapítására,
– a szennyezettséggel, károsodással kapcsolatos beavatkozás
szükségességének megítélésére,
– a beavatkozási terv elfogadására,
6.
– a (D) kármentesítési célállapot határérték megállapítására,
– a beavatkozás elégtelensége esetén annak folytatásáról,
a további tényfeltárás elrendelésére,
– a beavatkozási záródokumentáció elfogadásával való
befejezésére,
– a kármentesítési monitoring elrendelésére,
– a kármentesítési monitoring záródokumentáció elbírálására,
– a kármentesítés befejezésére
vonatkozó eljárás.

Ha hulladék
jogellenes
kezelése, elhagyása
feltételezhető, vagy
a kármentesítési
eljárások során
hulladék képződik.

A szükséges
hulladékgazdálkodási
beavatkozás
megállapításának
kérdésében.
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5. melléklet a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelethez
A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. melléklet „I. Egyes természetvédelmi eljárásokban vizsgálandó szakkérdések”
pontjában foglalt táblázat a következő 2a. sorral egészül ki:

1.

(A

B

C

Eljárás megnevezése

Vizsgálat feltétele

Szakkérdés)

A természetben okozott károsodás mértékének
megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól
szóló kormányrendelet szerinti tényfeltárási terv és
záródokumentáció elfogadására, valamint a természetben
okozott károsodással kapcsolatos beavatkozás elvégzésének
szükségessége megállapítására, a beavatkozás megvalósítási
tervének elkészítésére és benyújtására való kötelezésre
2a.
irányuló, a beavatkozási munkálatok ellenőrzésével
kapcsolatos, a beavatkozás elégtelensége esetén annak
folytatásáról, a további tényfeltárás elrendeléséről,
a beavatkozásnak a záródokumentáció elfogadásával való
befejezéséről, a kármentesítési monitoringról és
a kármentesítés befejezéséről szóló döntése meghozatalára
irányuló eljárásban.

A bekövetkezett
A természetben
kár helyreállítására
okozott károsodás
alkalmas
hulladék jogellenes
hulladékgazdálkodási
kezelése, elhagyása
beavatkozás
miatt következett be. megállapításának
kérdésében.

6. melléklet a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelethez
„10. melléklet a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

Felszámolási és végelszámolási eljárásban vizsgálandó szakkérdések

1.

A

B

C

Eljárás megnevezése

Vizsgálat feltétele

Szakkérdés

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezetHa a tevékenység
és természetvédelmi követelményeiről szóló
2.
jellemzői alapján hulladék
kormányrendelet szerinti környezetvédelmi
képződhetett.
hatósági eljárások

A szükséges
hulladékgazdálkodási
intézkedés
megállapításának
kérdésében.
”

7. melléklet a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelethez
„11. melléklet a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

Levegő védelmével kapcsolatos eljárásban vizsgálandó szakkérdések

1.

A

B

C

Eljárás megnevezése

Vizsgálat feltétele

Szakkérdés

2. A levegő védelmével kapcsolatos hatósági eljárás

Ha a tevékenység során
hulladékot használnak fel,
a tevékenység során
hulladék képződik, vagy
a levegővédelmi intézkedés
hulladék gyűjtése, kezelése
miatt szükséges.

A tevékenység
hulladékgazdálkodási
megfelelőségének
vizsgálata kérdésében.
”
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A Kormány 125/2021. (III. 12.) Korm. rendelete
az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának
meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:
1. §		
Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának
meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint
módosul.
2. §		
Hatályát veszti az R. 1. mellékletében foglalt táblázat E:103 mezőjében az „Oil Market” szövegrész.
3. §		
Ez a rendelet 2021. március 28-án lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 125/2021. (III. 12.) Korm. rendelethez
Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat G:103 mezője helyébe a következő mező lép:
(G)
Az 1998. január 1. előtt termelésbe állított szénhidrogén-mezőkön kitermelt földgáz esetében:
E = 6609 × k – K2 × I
Az 1998. január 1. után termelésbe állított szénhidrogén-mezőkön kitermelt földgáz esetében:
E = p × d – K2 × I

(103)

ahol
E = a szénhidrogén földgáz – bányajáradék szempontjából figyelembe vett – értéke (Ft/MWh)
k = (P1 × 7,55 × d1) / (P0 × 7,55 × d0)
P1 = a Platts Crude Oil Marketwire Brent (Dtd) bevallási időszak (hónap) napi árainak (USD/bbl)
számtani átlaga
P0 = a Platts Crude Oil Marketwire Brent (Dtd) 2007. december hónap napi árainak – (USD/bbl)
számtani átlaga
7,55 = USD/bbl ár és az USD/t ár viszonyszáma
d1 = az MNB devizaárfolyamainak bevallási időszakra (hónap) vonatkozó számtani átlaga Ft/USD
d0 = az MNB devizaárfolyamainak 2007. december hónapra vonatkozó számtani átlaga Ft/USD
p = a Platts Dutch TTF Day ahead bevallási időszak napi árainak (EUR/MWh) számtani átlaga
+ 1,05 EUR/MWh
d = az MNB devizaárfolyamainak bevallási időszakra (hónap) vonatkozó számtani átlaga Ft/EUR
K2 = fajlagos előkészítési költség 260 Ft/MWh
I = korrekciós tényező, amely évenként az előző évi ipari – élelmiszer nélküli – belföldi értékesítés
árindexével változik. Az I értéke 2008. évben 1,06.
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A Kormány 126/2021. (III. 12.) Korm. rendelete
az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló
549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15b. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013.
(XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdése a következő
2a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„2a. kétoldalú kapcsolatok alapja: az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus
2014–2021-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 121/2021. (III. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
121/2021. (III. 10.) Korm. rendelet] 3. § 20. pontja szerinti alap,”
(2) Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„9. nemzeti kapcsolattartó: az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009–2014-es időszak tekintetében
a 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. § 59. pontja szerinti szervezet, valamint az EGT és Norvég Finanszírozási
Mechanizmusok 2014–2021-es időszak tekintetében a 121/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 5. § 11. pontja szerinti
szervezet,”
(3) Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 10a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„10a. program menedzsment forrás: az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014–2021-es időszak
tekintetében a 121/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 3. § 33. pontja szerinti forrás,”
(4) Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„12. program operátor: az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009–2014-es időszak tekintetében
a 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. § 69. pontja szerinti szervezet, valamint az EGT és Norvég Finanszírozási
Mechanizmusok 2014-2021-es időszak tekintetében a 121/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 5. § 14. pontja szerinti
szervezet,”
(5) Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„14. szabálytalanság: a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 24. pontja, a Svájci–Magyar Együttműködési
Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 237/2008. (IX. 26.)
Korm. rendelet] 80. §-a, a 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. § 77. pontja, a 121/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 3. §
42. pontja, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 47. pontja, a 2007–2013 programozási időszakban
az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes,
a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdés 20. pontja, a 2014–2020 programozási
időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló
együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 126/2016.
(VI. 7.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdés 30. pontja, a 2007–2013. programozási időszakban az Európai Szomszédsági
és Partnerségi Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENPI Határon
Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdés g) pontja, a 2014–2020 programozási időszakban az Európai
Szomszédsági Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENI Határon
Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdés 14. pontja, a 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet, valamint
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti fogalom,”
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(6) Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„17. technikai segítségnyújtás: a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben, a 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendeletben,
a 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendeletben, a 121/2021. (III. 10.) Korm. rendeletben, a 228/2008. (IX. 12.)
Korm. rendeletben, a 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendeletben, a 2007–2013. programozási időszakban a DélkeletEurópai Transznacionális Együttműködési Program Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből
megvalósuló programkomponensének végrehajtásáról szóló 359/2013. (X. 11.) Korm. rendeletben [a továbbiakban:
359/2013. (X. 11.) Korm. rendelet], a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendeletben
meghatározott forrás,”
(7) Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„19. végrehajtó ügynökség: az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009–2014-es időszak tekintetében
a 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. § 100. pontja szerinti szervezet, valamint az EGT és Norvég Finanszírozási
Mechanizmusok 2014–2021-es időszak tekintetében a 121/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 5. § 16. pontja szerinti
szervezet,”
2. §		
Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 38/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„38/A. § Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014–2021 előirányzat (XIX. fejezet 3. cím 4. alcím)
vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló:
aa) a technikai segítségnyújtás kerete, a kétoldalú kapcsolatok alapja, a program menedzsment forrás esetén
a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
ab) az egyes programok és a kétoldalú kapcsolatok alapja keretében a projektek részére nyújtott támogatás esetén
a program operátor vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítés igazoló:
ca) a technikai segítségnyújtás kerete, a kétoldalú kapcsolatok alapja, a program menedzsment forrás esetén
a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
cb) az egyes programok és a kétoldalú kapcsolatok alapja keretében a projektek részére nyújtott támogatás esetén
a program operátor vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 9/2021. (III. 12.) AM rendelete
a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű
támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet, valamint a karácsonyfaültetvények után igénybe vehető támogatásról szóló 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet módosításáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket
rendelem el:

1. A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély
összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet módosítása
1. §		
A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű
támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet [a továbbiakban: 53/2015. (IX. 14.)
FM rendelet] 4. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(8) A (7) bekezdéstől eltérően, e rendelet vonatkozásában, ha a mezőgazdasági őstermelő a társadalombiztosítási
járulékot
a) legalább a Tbj. törvényben meghatározott járulékalap után fizette meg, úgy az teljes munkaidőben történő
foglalkoztatásnak minősül,
b) az a) pontban meghatározott járulékalapnál kevesebb összeg után fizette meg, úgy az elismert élőmunkaráfordítás arányosan csökken.
(9) E rendelet vonatkozásában, ha a mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adó fizetésére kötelezett és
a szociális hozzájárulási adót a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocho
törvény) alapján
a) legalább a Szocho törvényben meghatározott adóalap után fizette meg, úgy az teljes munkaidőben történő
foglalkoztatásnak minősül,
b) az a) pontban meghatározott adóalapnál kevesebb összeg után fizette meg, úgy az elismert élőmunka-ráfordítás
arányosan csökken.”
2. §		
Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a dohánytermelő által a 3. § (2) bekezdése alapján jelölt településen a dohánytermelő egységes területalapú
támogatásra jogosult területei közül a vis maior eseménnyel nem érintett szántó vagy ültetvény besorolású
területeinek hektárszáma kisebb, mint a dohánytermelő támogatási jogosultságainak darabszáma, úgy a vis maior
eseménnyel nem érintett szántó és ültetvényterület hektárszámának megfelelő számú támogatási jogosultság
után kell a dohánytermelőnek és a vele együttműködő termelőnek a szerkezetátalakítási program alapján vállalt
támogatási feltételeket teljesíteni azzal, hogy ha a vis maior eseménnyel érintett egységes területalapú támogatásra
jogosult, és a 4. § (1) bekezdés b) pontja alapján bejelentett településen található szántó vagy ültetvény besorolású
területe egyenlő vagy nagyobb, mint a támogatási jogosultságainak darabszáma, úgy a feltételek teljesítése
szempontjából az összes területet vis maior eseménnyel érintett területnek kell tekinteni.”
3. §

(1) Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 17/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az átmeneti támogatás vonatkozásában a 11. § (1) bekezdés c) pontjában, a 11. § (3) és (4) bekezdésében,
a 13. § (5), (5a) és (5b) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.”
(2) Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 17/A. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A dohánytermelőnek 2021. április 30-áig nyilatkoznia kell
a) arról, hogy 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,
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b) a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján
általa és a vele kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb átmeneti
támogatás összegéről euróban kifejezve,
c) a kapcsolt vállalkozások adatairól (név, adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító), ha a vállalkozása
a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 1. § i) pontja szerinti kapcsolt vállalkozásnak minősül.
(3b) A dohánytermelőnek a (3a) bekezdés szerinti nyilatkozatot nem kell megtennie, ha a 20/2020. (VI. 19.)
AM rendelet hatálya alá tartozó egyéb támogatás igénybevételéhez már ilyen adattartalmú nyilatkozatot tett, és
a nyilatkozatában foglaltak az átmeneti kérelem benyújtásáig nem változtak.”
4. §		
Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 17/A. § (1) bekezdésében a „2019. évre vonatkozóan 2020. február 15. napjáig”
szövegrész helyébe a „2020. évre vonatkozóan 2021. március 18. napjáig” szöveg lép.

2. A karácsonyfa-ültetvények után igénybe vehető támogatásról szóló 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet
módosítása
5. §

(1) A karácsonyfa-ültetvények után igénybe vehető támogatásról szóló 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet [a továbbiakban:
37/2020. (VII. 10.) AM rendelet] 1. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„2. fenyőnövény: erdészeti szaporítóanyagnak vagy dísznövénynek nem minősülő, tőtől elválasztott módon,
kereskedelmi forgalomba hozatal céljából termesztett, életképes közönséges lucfenyő (Picea abies), szerb luc
(Picea omorika), jegenyefenyő (Abies alba mil), ezüstfenyő (Picea pungens glauca), fekete fenyő (Pinus nigra) vagy
duglászfenyő (Pseudotsuga menziesii);”
(2) A 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet 1. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„5. karácsonyfa-ültetvény: legalább 0,25 hektár nagyságú, hálózatos rendszerben telepített, művelt kultúrállapotban
lévő, fenyőnövénnyel ténylegesen fedett terület, amelynek maghatározása során az ültetvény fenyőnövénnyel
beültetett területének fél sortávolsággal minden irányban megnövelt területnagyságát kell figyelembe venni;”
(3) A 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet 1. § 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„8. tárgyév: a támogatási kérelem benyújtásának naptári éve.”

6. §		
A 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az átmeneti támogatás alapja a kérelmező 5. § (1) bekezdése szerinti támogatási kérelmében hektárban
feltüntetett és fenyőnövénnyel ténylegesen fedett karácsonyfa-ültetvény nagysága.”
7. §

(1) A 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet 4. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az átmeneti támogatás igénybevételére az a kérelmező jogosult, aki vagy amely)
„b) a területet a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 44. § (7) bekezdésében
meghatározott jogcímen jogszerűen használja;”
(2) A 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet 4. § d) pont da) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az átmeneti támogatás igénybevételére az a kérelmező jogosult, aki vagy amely
a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik)
„da) arról, hogy közép-, illetve nagyvállalkozóként 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő
vállalkozásnak, vagy arról, hogy mikro- és kisvállalkozásként nem részesült az „Iránymutatás a nehéz helyzetben
lévő, nem pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott megmentési és szerkezetátalakítási állami támogatásról”
című, 2014. július 31-i 2014/C 246/01 számú bizottsági közlemény szerinti megmentési támogatásban vagy
szerkezetátalakítási támogatásban,”

8. §		
A 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet 5. § (3) bekezdése a következő c) és d) ponttal egészül ki:
(A támogatási kérelem tartalmazza)
„c) a kérelmező által használt karácsonyfa-ültetvény hektárban meghatározott nagyságát és elhelyezkedését
(megye, blokkazonosító, táblasorszám), valamint
d) a kérelmező nyilatkozatát a jogszerű földhasználatról.”
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9. §		
A 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Kincstár a 4. §-ban foglaltak teljesülését és az 5. § (3) bekezdés c) pontja szerinti területadatokat adminisztratív
úton, valamint az átmeneti támogatás kifizetését megelőzően a kérelmezők legalább 10%-ára kiterjedően helyszíni
ellenőrzés keretében vizsgálja.”
10. §		
A 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet
a)
5. § (1) bekezdésében az „augusztus 3. és augusztus 18. között” szövegrész helyébe a „április 15. és
április 30. között” szöveg,
b)
5. § (5) bekezdésében az „a 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet” szövegrész helyébe az „az Európai Mezőgazdasági
Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével
kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet” szöveg,
c)
6. § (1) bekezdésében a „2020.” szövegrész helyébe a „2021.” szöveg
lép.
11. §		
Hatályát veszti a 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet
a)
1. § 3. és 6. pontja,
b)
2. § (3) bekezdése.
12. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
13. §		
Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak
minősülő és az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01. számú európai
bizottsági közlemény hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
		

Dr. Nagy István s. k.,

		

agrárminiszter

Az igazságügyi miniszter 1/2021. (III. 12.) IM rendelete
a közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 29/2019. (XII. 20.) IM rendelet módosításáról
A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § d) pontjában, illetve a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi
L. törvény 60. § c) pontjában, valamint a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi
LXVI. törvény 35. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018.
(V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 12. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel
és a 92. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –
a következőket rendelem el:
1. §		
A közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 29/2019. (XII. 20.) IM rendelet (a továbbiakban: Küsz.) 24. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az „N” és „E” ügykategóriába tartozó ügy azon papíralapú iratát, amelyet a 16. § (3) bekezdése alapján nem kell
beszkennelni, iratborítóban kell tárolni, és ennek tényét, valamint az irat fellelhetőségi helyét a KÜR-ben fel kell
tüntetni. Az iratborítóban tárolt iratokat évszám szerinti bontásban, ügyszám szerint rendezve kell kezelni.”
2. §

(1) A Küsz. 29. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A papíralapú iratról készített hiteles papíralapú másolatot – az (5a) bekezdésben foglaltak kivételével –
„A másolat hiteléül” záradékkal, a másolatot készítő aláírásával, a közjegyző bélyegzőjének lenyomatával kell ellátni,
továbbá a másolaton a készítés idejét is fel kell tüntetni.”
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(2) A Küsz. 29. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A (2) és (3) bekezdés szerinti iratról a Kjnp. 15/B. § (3) bekezdésében meghatározott módon hiteles
másolat kiadásának van helye azzal, hogy a hiteles másolaton utalni kell arra, hogy az a közjegyző aláírása és
bélyegzőlenyomata nélkül is hiteles.”
3. §

(1) A Küsz. 35. § (3) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) és (2) bekezdésben említett ügyön kívül befejezett az az ügy is]
„3. a végrehajtási eljárásban, amelyben a közjegyző vagy a közjegyzőhelyettes
a) a végrehajtás elrendelését megtagadta,
b) biztosítási intézkedést rendelt el,
c) fizetési meghagyás alapján indult végrehajtási eljárásban a díjfeljegyzési kérelemről döntött;”
(2) A Küsz. 35. § (3) bekezdés 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) és (2) bekezdésben említett ügyön kívül befejezett az az ügy is]
„12. a fizetési meghagyásos eljárásban, amelyben a közjegyző vagy a közjegyzőhelyettes
a) a fizetési meghagyást kibocsátotta,
b) helyett a MOKK elnökének kizárás miatt meghozott határozata alapján más közjegyző került kijelölésre,
c) a díjfeljegyzési kérelemről döntött;”

4. §		
A Küsz. 37. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Az iratról a Kjnp. 15/B. § (1) bekezdése szerint készített hiteles kiadmányt el kell látni a Kjnp. 15/B. §
(3) bekezdése szerinti egyedi vonalkóddal, és a hiteles kiadmányon utalni kell arra, hogy az a közjegyző aláírása és
bélyegzőlenyomata nélkül is hiteles közokirat.”
5. §		
A Küsz. 38. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az iratnak a közjegyző hivatali helyiségében jelen lévő címzett részére való átadása esetén a címzett
a papíralapú irat átvételét átadóíven vagy aláírást rögzítő technikai eszközzel igazolja, amelyen nyilatkozhat
a fellebbezési jogáról történő lemondásról is. Az átadóívet, illetve az aláírást rögzítő technikai eszközzel rögzített
adatot az ügyintéző rögzíti az ügy digitális aktájában.”
6. §		
A Küsz. 41. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A befejező határozat jogerőre emelkedését követő harminc napon belül az ügyintéző megteszi mindazokat
az intézkedéseket, amelyek nélkül az ügy nem kezelhető befejezett és további intézkedést nem igénylő ügyként.”
7. §

(1) A Küsz. 45. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kjtv. 166/A. § (1) bekezdése alapján archiválni kell]
„b) a papíralapú és elektronikus jegyzőkönyvi ténytanúsítványt, a Kjtv. 158–161/B. §-a, valamint 163. §-a szerint
felvett jegyzőkönyvet (a III. és IV. fejezet alkalmazásában a továbbiakban együtt: közjegyzői okirat),”
(2) A Küsz. 45. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kjtv. 166/A. § (1) bekezdése alapján archiválni kell]
„d) a hagyatéki eljárásban hozott jogerős,
da) ideiglenes hatályú hagyatékátadó, illetve részhagyatékátadó végzést a teljes hatályúvá válást vagy az eljárás
befejezését megállapító végzéssel együtt,
db) teljes hatályú hagyatékátadó, illetve részhagyatékátadó végzést,
dc) egyezséget jóváhagyó végzést tartalmazó iratot, illetve ha ez az irat az egyezséget nem tartalmazza, az egyezség
szövegét tartalmazó iratot is, valamint – ha ilyen határozat hozatalára sor került – a da)–db) alpont szerinti
határozattal együtt,
dd) öröklési bizonyítványt,
de) a haszonélvezeti jog megváltása tárgyában hozott külön végzést – ha az eljárásban ilyen határozat hozatalára
sor került – a da)–db) alpont szerinti határozattal együtt,
df ) a da)–de) alpont szerinti végzésekkel szembeni jogorvoslati eljárást befejező határozatot,”
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8. §		
A Küsz. 54. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A MOKK, a területi kamara és a közjegyző köteles gondoskodni az iratoknak az Irattári Tervben foglalt őrzési
idő letelte után a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvény, valamint
a Közjegyzői Levéltár tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló rendelet rendelkezései
szerint történő selejtezéséről. Ha a papíralapú iratanyagot az ügyintéző rendezetten, elektronikus úton elkészített
jegyzékkel átadta a Levéltárnak, a közjegyző akadályoztatása vagy kérelme alapján a selejtezést a Levéltár végzi el.”
9. §

(1) A Küsz. 55. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az irattári tételszám az IT betűkből, kötőjelből és az őrzési időre utaló két számjegyből áll. Az egyes tételszámok
jelentése a következő:
a) IT-00 jelöli a nem selejtezhető iratokat,
b) IT-02 jelöli a 2 év őrzési idő után selejtezhető iratokat,
c) IT-05 jelöli az 5 év őrzési idő után selejtezhető iratokat,
d) IT-08 jelöli a 8 év őrzési idő után selejtezhető iratokat,
e) IT-10 jelöli a 10 év őrzési idő után selejtezhető iratokat,
f ) IT-15 jelöli a 15 év őrzési idő után selejtezhető iratokat,
g) IT-20 jelöli a 20 év őrzési idő után selejtezhető iratokat,
h) IT-25 jelöli a 25 év őrzési idő után selejtezhető iratokat,
i) IT-30 jelöli a 30 év őrzési idő után selejtezhető iratokat,
j) IT-50 jelöli az 50 év őrzési idő után selejtezhető iratokat.”
(2) A Küsz. 55. § (8) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(Az iratok őrzési ideje)
„k) a fizetési meghagyásos üggyel összefüggésben a MOKK-hoz érkezett tértivevény esetén az iratanyag irattárba
helyezésének időpontjától”
(kezdődik.)

10. §		
A Küsz. 62. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A hiteles kiadmány kiadását, valamint azt, hogy kinek, mikor és hány példányban adták ki, a KÜR-ben a hiteles
kiadmány alapjául szolgáló közjegyzői okirat ügyszáma alatt fel kell jegyezni.
(5) Ügyleti okirat esetén – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a felek a közjegyzői okiratban meghatározhatják
a törvényben meghatározotton túli azon személyi kört, akinek hiteles kiadmány kiadható.
(6) A felek a hiteles kiadmány kiadásának lehetőségét feltétel vagy időpont bekövetkezéséhez köthetik, és
meghatározhatják a feltétel vagy időpont bekövetkezése igazolásának módját, feltéve, hogy az nem köztudomású,
vagy a közjegyzőnek, illetve a közjegyzőhelyettesnek nincs róla tudomása. A feltétel vagy időpont bekövetkezéséig
a közjegyzői okirat nem adható le a Levéltárba. A feltétel vagy időpont kikötésének tényét és az időpontot fel kell
tüntetni a KÜR-ben.”
11. §		
A Küsz. a következő 62/A. §-sal egészül ki:
„62/A. § (1) A papíralapú közjegyzői okiratról papíralapú hiteles kiadmányt a Kjtv. 148. §-a és 154. §-a szerint kell
elkészíteni.
(2) A papíralapú okiratról készült elektronikus hiteles kiadmányt nem kell hitelesítési záradékkal ellátni, feltéve hogy
a kiadmány megfelel a Kjtv. 137. § (4) bekezdésében foglaltaknak.
(3) A Kjtv. 166/A. §-a szerint papíralapú közjegyző okiratról archiválás céljára készített elektronikus hiteles kiadmány
az ügyfél vagy képviselője, illetve a segédszemély névaláírásának vagy kézjegyének, valamint a közjegyző, illetve
közjegyzőhelyettes hivatali aláírásának a képét tartalmazza.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott eset kivételével a papíralapú közjegyzői okiratról készített elektronikus hiteles
kiadmány akként is elkészíthető, hogy az az ügyfél vagy képviselője, illetve a segédszemély névaláírásának vagy
kézjegyének, valamint a közjegyző, illetve a közjegyzőhelyettes hivatali aláírásának a képét nem tartalmazza, hanem
csak az arra való utalást, hogy az eredeti közjegyzői okiraton a névaláírás, kézjegy, illetve a hivatali aláírás szerepel.”
12. §		
A Küsz. a következő 63/A. §-sal egészül ki:
„63/A. § Külföldi hagyatéki eljárás céljára a közjegyző – ha a közjegyzői okirat a Levéltár őrizetében van, a Levéltár –
a végintézkedést tartalmazó közjegyzői okirat hiteles kiadmányát – ha a közjegyzői okirat a Levéltár őrizetében van,
a hiteles másolatát – küldi meg a megkereső külföldi bíróságnak, hatóságnak.”
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13. §		
A Küsz. a következő 67/A. §-sal egészül ki:
„67/A. § (1) Külföldi hagyatéki eljárás céljára a közjegyző a megkereső külföldi bíróságnak, hatóságnak az általa
letétbe vett magánvégrendelet letétbe helyezéséről felvett jegyzőkönyv hiteles kiadmányát, valamint az általa
letétbe vett magánvégrendeletnek a Kjtv. 137. §-a szerint hitelesített másolatát küldi meg.
(2) A közjegyző a magánvégrendeletet tartalmazó zárt borítékot – az (1) bekezdés szerinti cselekmények elvégzése
végett – felbontja.
(3) Az (1) bekezdés szerinti külföldi megkeresés teljesítését követően a közjegyző a magánvégrendelet letétbe
helyezéséről felvett jegyzőkönyvhöz hozzáfűzi a külföldi bíróság, hatóság megkeresését, az arra adott választ,
valamint az általa letétbe vett eredeti magánvégrendeletet.
(4) Ha a közjegyző által letétbe vett magánvégrendelet a Levéltár őrizetében van, a letétbe vett magánvégrendeletet
és az annak letétbe helyezéséről felvett jegyzőkönyvet a Levéltár megküldi a letétbe vevő közjegyzővel azonos
székhelyen működő közjegyzőnek, aki a továbbiakban az (1)–(3) bekezdés megfelelő alkalmazásával jár el.
A (3) bekezdés szerinti cselekmények elvégzését követően a közjegyző a magánvégrendelet letétbe helyezéséről
felvett jegyzőkönyvet az ahhoz fűzött iratokkal együtt visszaküldi a Levéltárnak.”
14. §		
A Küsz. 72. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Vht. 31/C. § (2) bekezdésében meghatározott, valamint egyéb, európai uniós jogforráson alapuló tanúsítvány,
kivonat, igazolás (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: tanúsítvány) kiállítása iránti kérelmet kezdőiratként
az „N” ügykategóriában kell nyilvántartásba venni.”
15. §		
A Küsz. 78. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a fél a beadványát az eljáró közjegyző helyett tévesen a MOKK részére küldi meg, a MOKK a beadványt
– ha az eljáró közjegyző abból beazonosítható – haladéktalanul, elektronikus úton továbbítja az eljáró közjegyző
részére. A beazonosíthatatlan beadványt a MOKK – ezzel a megjelöléssel – visszaküldi a feladónak.”
16. §

(1) A Küsz. 86. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Nem minősül kezdőiratnak a tárgyalás nélkül meghozott hagyatékátadó végzés esetén a hagyatéki tárgyalás
tartása iránti kérelem.”
(2) A Küsz. 86. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A hagyatéki ügyben becsatolt eredeti, magánokiratba foglalt végintézkedést, illetve a közjegyzői okiratba
foglalt végintézkedés hiteles kiadmányát, illetve levéltári hiteles másolatát csak a bíróságnak lehet kiadni.”

17. §

(1) A Küsz. 88. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közjegyző, illetve a közjegyzőhelyettes a közjegyzőnél letétbe helyezett eredeti magánvégrendeletet
kihirdetés céljából az eredeti letéti jegyzőkönyvről leválasztva – ha a magánvégrendeletet zárt boríték tartalmazza,
a boríték felnyitását követően –, a jegyzőkönyv egyszerű másolatával együtt megküldi a hagyatéki eljárás
lefolytatására illetékes közjegyzőnek. A leválasztás során az eredeti letéti jegyzőkönyvre fel kell jegyezni a leválasztás
tényét, időpontját, és hozzá kell fűzni a megkeresést, az arra küldött válasszal együtt.”
(2) A Küsz. 88. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A közjegyzői okiratba foglalt végintézkedés esetén a közjegyzői okiratot őrző közjegyző, illetve
a közjegyzőhelyettese vagy – ha a Levéltár őrzésében van – a Levéltár a végintézkedést tartalmazó közjegyzői
okiratnak az ügyfél, illetve a segédszemély névaláírásának vagy kézjegyének, valamint a közjegyző vagy
a közjegyzőhelyettes hivatali aláírásának a képét tartalmazó elektronikus hiteles kiadmányát, illetve elektronikus
hiteles másolatát küldi meg a hagyatéki eljárás lefolytatására illetékes közjegyzőnek. A hagyatéki eljárást lefolytató
közjegyző vagy közjegyzőhelyettes a 87. § (4) bekezdésében foglaltakat feljegyzi a KÜR-ben, majd a kihirdetés
tényéről és időpontjáról tájékoztatja a közjegyzői okiratot őrző közjegyzőt, illetve a Levéltárat. A végintézkedést
megküldő közjegyző, illetve közjegyzőhelyettes az eredeti közjegyzői okirathoz hozzáfűzi a megkeresést az arra
adott válasszal együtt.”

18. §

(1) A Küsz. 90. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés megfelelően alkalmazandó a regisztrált felhasználó regisztrációjának törlésére, valamint
a regisztrált felhasználó képviseleti jogosultságára vonatkozó nyilvántartási adatnak a törlésére is.”
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(2) A Küsz. 90. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A közjegyző a Hbnytv. 4. § (4) bekezdése szerinti, záradékkal ellátott azonossági nyilatkozatnak, a záradékkal
ellátott regisztráció törlése iránti kérelemnek, illetve a regisztrált felhasználó képviseleti jogosultságára vonatkozó
nyilvántartási adat törlése iránti, záradékkal ellátott kérelemnek a KÜR-ben rögzített elektronikus másolatát vagy
papíralapú másodpéldányát 5 évig őrizheti.”
19. §		
A Küsz. a következő 60. alcímmel egészül ki:

„60. Az Európai Unió jogának való megfelelés
100. § E rendelet 63/A. §-a és 67/A. §-a a az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról,
az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított
közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről szóló,
2012. július 4-i 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (5) bekezdésének végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
20. §		
A Küsz. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
21. §		
A Küsz.
a)
2. § (1) bekezdés 2. pontjában az „iránymutatás” szövegrész helyébe a „szabályzat” szöveg,
b)
19. § (3) bekezdésében a „ténye” szövegrész helyébe a „ténye és időtartama” szöveg,
c)
27. § (2) bekezdésében a „162. § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „162. § (5) bekezdésében” szöveg,
d)
37. § (4) bekezdésében a „kiadmányát el kell látni” szövegrész helyébe a „kiadmányát – a (10) bekezdésben
foglaltak kivételével – el kell látni” szöveg,
e)
46. § (3) bekezdésében az „ügyleti okiratot és a jegyzőkönyvi tanúsítványt” szövegrész helyébe az „okiratot”
szöveg,
f)
62. § (1) bekezdésében az „a hiteles kiadmány és a hiteles másolat a továbbiakban e §-ban együtt” szövegrész
helyében az „ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt” szöveg,
g)
75. § (3) bekezdésében az „iránymutatásának” szövegrész helyébe a „szabályzatának” szöveg, valamint
h)
2. melléklet 11. pont 11.1. alpontjában az „égrehajtói” szövegrész helyébe a „végrehajtói” szöveg
lép.
22. §		
Hatályát veszti a Küsz.
a)
28. § (6) bekezdése,
b)
37. § (2) bekezdésében az „és – a Kjnp. 15/B. §-a szerinti kézbesítés esetén – a MOKK” szövegrész,
c)
62. § (7) bekezdése, valamint
d)
63. § (6)–(8) bekezdése.
23. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
24. §		
E rendelet 12. §-a és 13. §-a az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési
ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok
elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről szóló, 2012. július 4-i
650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (5) bekezdésének végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg.
		
		

Dr. Varga Judit s. k.,
igazságügyi miniszter
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1. melléklet az 1/2021. (III. 12.) IM rendelethez
„4. melléklet a 29/2019. (XII. 20.) IM rendelethez

Irattári Terv
1. főcsoport: TERÜLETI KÖZJEGYZŐI KAMARA
a) alcsoport: a területi közjegyzői kamara szervezetével kapcsolatos ügyek iratai
Irattári
tételszám

Ügycsoport

Selejtezhetőség

Selejtezési idő

(NS: nem selejtezhető,

(év)

S: selejtezhető)

Kamara

Levéltár

NS

---

---

S

---

10

IT-00

Területi kamara alapítására vonatkozó iratok

IT-10

Közgyűlés és elnökségi ülés összehívása,
vezetése, jegyzőkönyv

IT-00

Területi kamarai határozatok, területi kamara
szervezeti és működési szabályzata

NS

---

---

IT-00

Belső szabályzatok, utasítások

NS

---

---

IT-05

Beszámolók, jelentések, munkatervek (kivéve
költségvetési beszámoló)

S

5

---

IT-15

Költségvetési beszámolók, főkönyvi kivonat,
leltár, értékelés

S

---

15

b) alcsoport: a területi közjegyzői kamara működésével kapcsolatos ügyek iratai

IT-50

Közjegyzők, közjegyzőhelyettesek és
közjegyzőjelöltek névjegyzékébe történő
bejegyzés, átjegyzés, törlés, a nyilvántartás
adatai

S

50

---

IT-50

A közjegyzői irodai ügyintézők nyilvántartásába
bejegyzés, átjegyzés, törlés, a nyilvántartás
adatai

S

50

---

IT-00

A közjegyzői szolgálati jogviszony megszűnése

NS

---

---

IT-00

Tartós helyettes, illetve állandó helyettes
kirendelése, visszavonása

NS

---

---

IT-00

Vagyonnyilatkozat leadásáról, visszaadásáról
szóló nyilvántartás

NS

---

---

IT-00

A közjegyző távollétéről vezetett nyilvántartás

NS

---

---

IT-15

A közjegyzőhelyettes távollétére vonatkozó
iratok

S

---

15

IT-00

Közjegyző, közjegyzőhelyettes, közjegyzőjelölt
tagságának szüneteltetése

NS

---

---

IT-50

Közjegyzői irodákról vezetett nyilvántartás
adatai

S

50

---

IT-00

Közjegyzői iroda alapítási engedélyének
megadása iránti eljárás

NS

---

---

IT-15

Közjegyzői irodák alkalmasságának vizsgálata

S

---

15

IT-15

Közjegyzői aliroda nyitása

S

---

15

IT-10

Közjegyzői állások számával, székhelyekkel
kapcsolatos ügyek, javaslatok

S

---

10

IT-05

Pályázatok kiírása, meghallgatási
jegyzőkönyvek, felterjesztés

S

5

---

IT-05

Pályaalkalmassági vizsgálat

S

5

---
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IT-05

Közjegyzőhelyettes pályázatának továbbítása
más területi kamara részére

S

5

---

IT-50

Közjegyzői kinevezés, eskütétel, aláírásminta,
áthelyezés, lemondás, név- és adatváltozás

S

---

50

IT-00

Közjegyző elleni fegyelmi ügyek, fegyelmi bírák
megválasztása

NS

---

---

IT-05

Közjegyzők elleni panaszok, feljelentések,
a közjegyző és az ügyfél között végzett
díjegyeztetés

S

5

---

IT-15

Közjegyző/közjegyzőhelyettes tevékenységének
vizsgálata

S

---

15

IT-10

Kamarai és más díjak beszedésére vonatkozó
nyilvántartások, banki kivonatok, adóbevallás stb.

S

---

10

IT-10

Kamara által kötött szerződések

S

---

10

IT-02

Javaslatok, vélemények a MOKK részére

S

2

---

IT-10

A területi kamara elnökének intézkedései

S

---

10

IT-02

Adatszolgáltatás, tájékoztatás

S

2

---

IT-10

Pénzmosások bejelentése

S

---

10

IT-05

Előadások, oktatás, rendezvények

S

5

---

IT-00

Statisztikai jelentések (rendszeres és eseti)

NS

---

---

IT-00

Közjegyző, közjegyzőhelyettes nyelvi
jogosítványával kapcsolatos ügyek

NS

---

---

IT-00

Bélyegzők nyilvántartása

NS

---

---

IT-05

Bélyegzők beszerzésével kapcsolatos iratok

S

5

---

c) alcsoport: a területi közjegyzői kamara egyéb ügyeinek iratai

IT-02

Sajtó ügyek

S

2

---

IT-05

Kamarai alkalmazottak személyi ügyei, egyéb
személyi ügyek

S

5

---

IT-05

Szabadságok, jutalmak

S

5

---

IT-00

Kamarai iratok selejtezési jegyzőkönyvei

NS

---

---

IT-02

Igazolások kiadása (tagságról, gyakorlati időről
stb.)

S

2

---

IT-02

Máshova nem sorolható ügy

S

2

---

2. főcsoport: MAGYAR ORSZÁGOS KÖZJEGYZŐI KAMARA
a) alcsoport: a Magyar Országos Közjegyzői Kamara szervezetével kapcsolatos ügyek iratai
Irattári
tételszám

Ügycsoport

Selejtezhetőség

Selejtezési idő

(NS: nem selejtezhető,

(év)

S: selejtezhető)

Kamara

Levéltár

NS

---

---

IT-00

A MOKK alapítására vonatkozó iratok

IT-10

Választmány és országos elnökség összehívása,
vezetése, jegyzőkönyv, írásbeli szavazás iratai

S

10

---

IT-15

Választmány állandó szakbizottságai és azok
üléseinek összehívása, vezetése, jegyzőkönyv

S

15

---

IT-00

Iránymutatások, szabályzatok, választmányi és
elnökségi határozatok, állásfoglalások

NS

---

---

IT-15

Belső szabályzatok, utasítások

S

15

---

IT-05

Beszámolók, jelentések, munkatervek

S

5

---

b) alcsoport: a Magyar Országos Közjegyzői Kamara működésével kapcsolatos ügyek iratai

IT-05

Elnöki tájékoztatók, közlemények, igazolások

S

5
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IT-05

Jogszabályok véleményezése
(minisztériumoktól, ill. egyéb állami szervektől
érkezett)

S

5

---

IT-05

Szakvélemények, állásfoglalások adása külső
szervek megkeresésére

S

5

---

IT-10

Az apostille és a közbenső hitelesítés
kibocsátásával kapcsolatos jogi és igazgatási
ügyek

S

---

10

IT-05

Adatszolgáltatás külső szerveknek

S

5

---

IT-05

Állampolgári megkeresések

S

5

---

IT-05

Állásfoglalás kérése külső szervektől

S

5

---

IT-05

Közigazgatási egyeztetések

S

5

---

IT-10

Kamara által kötött szerződések, a MOKK általi
igényérvényesítések és a MOKK által indított
eljárások iratai

S

---

10

IT-02

Kamarához tévesen érkezett fmh-s beadványok

S

2

---

IT-10

FMH díjfeljegyzéses behajtások

S

---

10

IT-10

Számlák, számviteli bizonylatok,
számlareklamációk/számviteli bizonylattal
kapcsolatos reklamációk

S

---

10

IT-10

Bankszámlakivonatok/értesítők

S

---

10

IT-15

Díjvisszatérítéses ügyek

S

---

15

IT-15

Közjegyzői letéti eljárással kapcsolatos ügyek

S

---

15

IT-10

Közjegyzőkkel kötött kompenzációs
megállapodás

S

---

10

IT-50

Felelősségbiztosítás és kárügyek

S

---

50

IT-05

Közjegyzők elleni panaszok

S

5

---

IT-00

Közjegyzői fegyelmi ügyek, fegyelmi bíróság

NS

---

---

IT-00

Közjegyzői állásokkal és székhelyekkel
kapcsolatos ügyek

NS

---

---

IT-00

Közjegyzők kinevezése, áthelyezése, lemondása,
név- és adatváltozás

NS

---

---

IT-00

Közjegyzők nyelvi jogosítványa

NS

---

---

IT-00

Bélyegzők nyilvántartása

NS

---

---

IT-05

Bélyegzők beszerzésével kapcsolatos iratok

S

5

IT-05

Előadások, oktatások, rendezvények

S

5

---

IT-00

Statisztikai jelentések (rendszeres és eseti)

NS

---

---

IT-50

Kamarai ügyek nyilvántartása

S

---

50

IT-05

Országos névjegyzék (Kjtv. 49/C. §) iratai

S

5

---

IT-10

Kamarai igazgatási ügyek (kizárás mentesítés)

S

---

10

2

---

c) alcsoport: a Magyar Országos Közjegyzői Kamara egyéb ügyeinek iratai

IT-02

Sajtó ügyek

S

IT-05

Kamarai alkalmazottak személyi ügyei

S

5

---

IT-05

Szabadságok, jutalmak

S

5

---

IT-00

Kamarai iratok selejtezési jegyzőkönyvei

NS

---

---

IT-10

Leltár, tárgyi eszközök nyilvántartása

S

---

10

IT-02

Meghívók, levelezések

S

2

---

IT-05

Egyéb, máshova be nem sorolható ügyek

S

5

---
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3. főcsoport: KÖZJEGYZŐI ÜGYEK
1. alcsoport: nemperes eljárások (a 2., 3. és 4. alcsoport kivételével) iratai
Irattári
tételszám

Ügycsoport

Selejtezhetőség

Selejtezési idő

(NS: nem selejtezhető,

(év)

S: selejtezhető)

Közjegyző

Levéltár

IT-00

Hagyatéki ügyekben az eljárás során kihirdetett
végintézkedések

NS

---

---

IT-00

Hagyatéki ügyek iratai közül a hagyatéki leltár
egy példánya, a jegyzőkönyvek, az érdemi
határozatok (a hozzájuk tűzött tértivevényekkel,
illetve átadóívekkel), az azokhoz csatolt
mellékletek, valamint
a hagyatékátadás alapjául szolgáló írásbeli
egyezségek és jognyilatkozatok, továbbá a
meghatalmazások

NS

---

---

IT-05

Hagyatéki ügyek iratai közül a fentieken kívüli
nem érdemi iratok

S

5

---

IT-00

Közjegyzői előtti egyezségi eljárásban hozott
érdemi határozatok, jóváhagyott egyezségek

NS

---

---

IT-00

Bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetési
iránti eljárásban hozott érdemi határozatok,
jóváhagyott egyezségek

NS

---

---

IT-00

Értékpapír semmissé nyilvánítása iránti
eljárásban hozott érdemi határozatok

NS

---

---

IT-05

Közjegyzői előtti egyezségi eljárásban,
bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetési
iránti eljárásban, értékpapír semmissé
nyilvánítása iránti eljárásban keletkezett nem
érdemi iratok

S

5

---

IT-00

Okirat határozatlan idejű letétbe vételéről
és visszaadásáról felvett jegyzőkönyv,
okirat határozott idejű letétbe vételéről
felvett jegyzőkönyv, ha az okirat nem került
visszaadásra

NS

---

---

IT-10

Jegyzőkönyv okirat határozott idejű letétbe
vételéről és visszaadásáról

S

---

10

IT-00

Jegyzőkönyv végrendelet letétbe vételéről és
visszaadásáról

NS

---

---

IT-15

Közjegyzői letét esetén a záradékolt kérelem
közjegyzőnél maradó példánya

S

---

15

IT-10

Fizetési meghagyás papíralapú iratai

S

---

10

IT-02

Fizetési meghagyásos ügyhöz kapcsolódó
tértivevények

S

---

2

IT-10

Hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzett
jogosult vagy kötelezett jogutódjának
megállapítása iránti ügy irata

S

---

10

IT-05

Tárgyalási napló, tárgyalási jegyzék, egyéb
iratok

S

5

---
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IT-20

Az 1. alcsoportba tartozó – az 1. alcsoportban
külön nem nevesített – nemperes ügyek
irataiból a jegyzőkönyvek, az érdemi
határozatok

S

---

20

IT-05

Az 1. alcsoportba tartozó nemperes ügyek
fentieken kívüli nem érdemi iratai

S

5

---

IT-00

Az 1. alcsoportba tartozó nemperes ügyek
papíralapú és elektronikus nyilvántartása

NS

---

---

IT-00

Az 1. alcsoportba tartozó ügyek iratainak
selejtezési jegyzőkönyvei

NS

---

---

2. alcsoport: közjegyzői ügyleti okirat szerkesztésére irányuló eljárások iratai
Irattári
tételszám

Ügycsoport

Selejtezhetőség

Selejtezési idő

(NS: nem selejtezhető,

(év)

S: selejtezhető)

Közjegyző

Levéltár

IT-00

Tulajdonjog átruházását tartalmazó vagy
nem átruházással létrejött tulajdonjog
elismerésére vonatkozó jogügylet (különösen:
adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés,
csereszerződés)

NS

---

---

IT-00

Közös tulajdon megszüntetése

NS

---

---

IT-00

A Ptk. öröklési jogi könyvének hatálya alá
tartozó jogügylet (különösen: végrendelet,
öröklési szerződés, halál esetére szóló
ajándékozás, rendelkezés várt örökségről,
öröklésről lemondó szerződés)

NS

---

---

IT-00

Szerzői jogi, mintaoltalmi és iparjogvédelmi
ügyre vonatkozó jogügylet

NS

---

---

IT-00

Életjáradéki vagy tartási szerződés

NS

---

---

IT-00

Házassági, élettársi vagyonjogi szerződés

NS

---

---

IT-00

Házassági vagyonközösség, élettársi közös
vagyon megszüntetése, megosztása

NS

---

---

IT-00

Élettársi viszonyra vonatkozó nyilatkozat

NS

---

---

IT-00

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat

NS

---

---

IT-00

Nyilatkozat mesterséges megtermékenyítéshez

NS

IT-00

Jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet
alapító okirata, annak módosítása

NS

---

---

IT-00

Bizalmi vagyonkezelési szerződés

NS

---

---

IT-00

Ellátás visszautasítása, továbbá egyéb,
a tartalma vagy más ok miatt nem selejtezhető
jogügylet

NS

---

---

IT-50

Bankgarancia szerződés (lejárattal)

S

---

50

IT-50

Bankgarancia (lejárat nélkül)

S

---

50

IT-30

Bérleti szerződés (határozott idejű)

S

---

30

IT-30

Bérleti szerződés (határozatlan idejű)

S

---

30

IT-50

Haszonélvezet, szolgalom alapítása

S

---

50

IT-50

Hitel-, illetve kölcsönszerződés (határozott
idejű)

S

---

50

IT-50

Hitel-, illetve kölcsönszerződés (határozatlan
idejű)

S

---

50

IT-30

Építőközösségi szerződés

S

---

30

---

---
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IT-50

Kezességi szerződés

S

---

50

IT-50

Lízingszerződés

S

---

50

IT-30

Vételi jog alapítása (opciós szerződés)

S

---

30

IT-50

Zálogszerződés

S

---

50

IT-30

Egyéb jogügyletek (teljesítési határidőhöz
kötött)

S

---

30

IT-50

Egyéb jogügyletek (teljesítési határidő nélküli)

S

---

50

IT-50

Egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat és
tartozáselismerő nyilatkozat (lejárattal)

S

---

50

IT-50

Egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat és
tartozáselismerő nyilatkozat (lejárat nélkül)

S

---

50

IT-30

Engedményezés

S

---

30

IT-15

Meghatalmazás

S

---

15

IT-15

Nyilatkozat szervátültetéshez

S

---

15

IT-30

Tartozásátvállalás, teljesítésátvállalás,
tartozáselvállalás

S

---

30

IT-05

Külföldi letelepedésével kapcsolatos nyilatkozat

S

---

5

IT-15

Egyéb nyilatkozat

S

---

15

IT-05

JÜB lekérdezés eredménye

S

5

---

IT-08

JÜB lekérdezés eredménye, ha az ügy
a 2017. évi LIII. törvény hatálya alá tartozik

S

---

8

IT-08

A 2017. évi LIII. törvény alapján készített
okirat-másolat és az ügyfél által tett papíralapú
nyilatkozat

S

---

8

IT-05

A 2. alcsoportba tartozó ügyben közreműködés
megtagadásáról, az eljárás befejezetté
nyilvánításáról hozott határozat

S

5

---

IT-00

A 2. alcsoportba tartozó ügyek nyilvántartása

NS

---

---

IT-00

A 2. alcsoportba tartozó ügyek iratainak
selejtezési jegyzőkönyvei

NS

---

---

3. alcsoport: jegyzőkönyvi ténytanúsítási eljárások, valamint a Kjtv. 158–161/B. § és 163. § szerinti jegyzőkönyvek iratai
Irattári
tételszám

Ügycsoport

Selejtezhetőség

Selejtezési idő

(NS: nem selejtezhető,

(év)

S: selejtezhető)

Közjegyző

Levéltár

IT-15

Életbenlét tanúsítása

S

---

15

IT-30

Nyilatkozat vagy értesítés közlésének tanúsítása

S

---

30

IT-15

Ténytanúsítás tanácskozásról, határozatról

S

---

15

IT-15

Váltó- vagy csekkóvás tanúsítása

S

---

15

IT-05

Peren kívüli eskü tanúsítása

S

---

5

IT-05

Ténytanúsítás pályázatbontásról

S

---

5

IT-05

Ténytanúsítás értékpapír fizikai
megsemmisítéséről

S

---

5

IT-05

Ténytanúsítás közbeszerzési törvény alapján

S

---

5

IT-05

Ténytanúsítás közraktári törvény alapján

S

---

5

IT-05

Ténytanúsítás sorsolásról

S

---

5

IT-15

Ténytanúsítás árverésről

S

---

15

IT-50

Adattárolásra alkalmas eszköz vagy internet
tartalmának tanúsítása

S

---

50

IT-50

Egyéb jogi jelentőségű tény tanúsítása

S

---

50
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IT-00

Végrendelet letétbe vételéről, illetve
visszaadásáról felvett jegyzőkönyv

IT-05

NS

---

---

Okirat és információhordozó megőrzése iránti
eljárásban felvett jegyzőkönyv

S

5

---

IT-15

Bizalmi őrzésbe vételről felvett jegyzőkönyv

S

---

15

IT-05

JÜB lekérdezés eredménye

S

5

---

IT-05

A 3. alcsoportba tartozó ügyben közreműködés
megtagadásáról, az eljárás befejezetté
nyilvánításáról hozott határozat

S

5

---

IT-00

A 3. alcsoportba tartozó ügyek nyilvántartása

NS

---

---

IT-00

A 3. alcsoportba tartozó ügyek iratainak
selejtezési jegyzőkönyvei

NS

---

---

4. alcsoport: záradéki ténytanúsítási eljárások iratai
Irattári
tételszám

Ügycsoport

Selejtezhetőség

Selejtezési idő

(NS: nem selejtezhető,

(év)

S: selejtezhető)

Közjegyző

Levéltár

IT-50

Papíralapú aláírólapok

S

---

50

IT-05

ZONY lekérdezés másolata, visszaigazolások

S

5

---

IT-05

Hitelbiztosítéki nyilvántartással összefüggő
azonossági nyilatkozat papíralapú másolata

S

5

---

IT-10

Hitelbiztosítéki nyilatkozatot tartalmazó irat
(bejegyzés, módosítás, törlés)

S

---

10

IT-05

JÜB lekérdezés eredménye

S

5

---

IT-08

JÜB lekérdezés eredménye, ha az ügy a 2017.
évi LIII. törvény hatálya alá tartozik

S

---

8

IT-08

Záradéki ténytanúsítási eljárásban a 2017. évi
LIII. törvény alapján készített okirat-másolat és
az ügyfél által tett papíralapú nyilatkozat

S

---

8

IT-00

Hitelesítések papíralapú nyilvántartó könyve és
hitelesítések elektronikus nyilvántartása

NS

---

---

IT-00

A 4. alcsoportba tartozó ügyek iratainak
selejtezési jegyzőkönyvei

NS

---

--”
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A külgazdasági és külügyminiszter 6/2021. (III. 12.) KKM rendelete
a járványügyi készültségi időszakban a gazdasági, illetve üzleti célú utazás körébe tartozó további
államokról szóló 4/2021. (III. 1.) KKM rendelet módosításáról
A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138. § 2. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
40. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket
rendelem el:
1. §		
A járványügyi készültségi időszakban a gazdasági, illetve üzleti célú utazás körébe tartozó további államokról szóló
4/2021. (III. 1.) KKM rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 9/A. §
(2) bekezdés f ) pontja szerinti államok a következők:
a) Amerikai Egyesült Államok,
b) Azerbajdzsán,
c) Bahrein,
d) Egyesült Arab Emírségek,
e) Georgia,
f ) Indiai Köztársaság,
g) Indonéz Köztársaság,
h) Izrael Állam,
i) Japán,
j) Kazahsztán,
k) Kínai Népköztársaság,
l) Kirgizisztán,
m) Koreai Köztársaság,
n) Oroszországi Föderáció,
o) Szingapúr,
p) Török Köztársaság,
q) Ukrajna,
r) Üzbegisztán.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetése napján 22 órakor lép hatályba.
		
		

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 108/2021. (III. 12.) 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. Egresi Istvánt 2021. szeptember 6-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2021. február 24.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00927-2/2021.

A köztársasági elnök 109/2021. (III. 12.) 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. Kaszás Józsefet 2021. szeptember 6-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2021. február 24.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00927-3/2021.

A köztársasági elnök 110/2021. (III. 12.) 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. Kenesei Juditot 2021. szeptember 9-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2021. február 24.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00927-4/2021.
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A köztársasági elnök 111/2021. (III. 12.) 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. Lukács Zsuzsannát 2021. szeptember 22-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2021. február 24.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00927-5/2021.

A köztársasági elnök 112/2021. (III. 12.) 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 Fitosné dr. Mózsik Gyöngyit 2021. június 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2021. február 24.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00927-6/2021.

A köztársasági elnök 113/2021. (III. 12.) 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. Szalai György Lászlót 2021. szeptember 15-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2021. február 24.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00927-7/2021.
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A köztársasági elnök 114/2021. (III. 12.) 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 –
Labanczné dr. Ficsór Adélt 2021. március 15. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2021. február 24.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00927-8/2021.

A köztársasági elnök 115/2021. (III. 12.) 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. Sándor Andrást
2021. március 25. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2021. február 24.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00927-9/2021.
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A Kormány 1121/2021. (III. 12.) Korm. határozata
a Budai Várnegyed, a Citadella és a visegrádi műemlék-együttes területén megvalósuló kormányzati
beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
1. A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 12. § (1) bekezdése alapján a Budai Várnegyed,
a Citadella és a visegrádi műemlék-együttes területén megvalósuló kormányzati beruházásokkal kapcsolatos
egyes feladatok ellátására Fodor Gergelyt 2021. április 1. napjától két évre kormánybiztossá (a továbbiakban:
kormánybiztos) nevezi ki.
2. A kormánybiztos a Budai Várnegyed, a Citadella és a visegrádi műemlék-együttes területén megvalósuló
kormányzati beruházásokkal kapcsolatban
a)
figyelemmel kíséri és felügyeli a Kormány döntéseinek végrehajtását és a beruházások megvalósítását,
b)
részt vesz a beruházások szereplői által szervezett egyeztetéseken, a keletkezett iratokba, pénzügyi és
műszaki dokumentációkba betekinthet,
c)
előkészíti a további megvalósításhoz szükséges döntéseket, stratégiai dokumentumokat, beruházási
programokat, a beruházások időbeli ütemtervét és a szükséges kormány-előterjesztéseket, szervezi
a kapcsolódó egyeztetéseket, javaslatot tesz az esetleges kapcsolódó jogalkotási feladatokra vonatkozóan,
d)
az előkészítésben, tervezésben, lebonyolításban és kivitelezésben együttműködik a NÖF Nemzeti
Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, a Várkapitányság Integrált
Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, a Citadella Vagyonkezelő
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társasággal és az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal,
e)
együttműködik, egyeztet az érintett helyi önkormányzatokkal,
f)
biztosítja a kormányzati beruházások összhangját,
g)
kapcsolatot tart, egyeztet a feladatkörükben érintett intézmények képviselőivel.
3. A kormánybiztos koordinálja a minisztériumoknak a Budai Várnegyed területén történő elhelyezésére vonatkozó
döntés-előkészítést, részt vesz az e tárgykörben szükséges kormány-előterjesztések előkészítésében és ezek
egyeztetésében.
4. A kormánybiztos feladatai ellátása során
a)
együttműködik a feladat- és hatáskörükben érintett miniszterekkel, valamint a Miniszterelnökség Budapest
és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkárával, valamint
b)
rendszeresen tájékoztatja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, továbbá félévente írásbeli beszámolót
készít.
5. A kormánybiztos munkájához a 2. pont d) alpontja szerinti gazdasági társaságok szakmai segítséget nyújtanak.
6. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök a Miniszterelnökséget vezető miniszter útján irányítja.
7. A kormánybiztos tevékenységét a Miniszterelnökség szervezetében működő 5 fős titkárság segíti.
8. Ez a határozat 2021. április 1-jén lép hatályba.
9. Hatályát veszti a Budai Várnegyed területén megvalósuló kormányzati beruházásokért felelős kormánybiztos
kinevezéséről és feladatairól szóló 1041/2019. (II. 18.) Korm. határozat.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1122/2021. (III. 12.) Korm. határozata
kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
1. A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 12. § (1) bekezdése alapján dr. Schmidt
Máriát – 2021. március 15. napjától 2022. május 31. napjáig terjedő időtartamra – a „30 éve szabadon” emlékév
koordinálásáért felelős kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.
2. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében
a)
ellátja az 1989–90-es rendszerváltoztatás 30. évfordulójával kapcsolatos megemlékezések, rendezvények,
ismeretterjesztő programok (a továbbiakban együtt: Programok) hazai és nemzetközi koordinációjával
összefüggő feladatokat,
b)
koordinálja a Programokhoz előirányzott közpénzek felhasználásával kapcsolatos döntés-előkészítő
tevékenységet,
c)
egyezteti a Programokat az érintett szervezetekkel,
d)
kezdeményezi a Programok megvalósításához szükséges intézkedéseket, koordinálja a feladatok
végrehajtását,
e)
megszervezi és koordinálja a „30 éve szabadon” emlékévről szóló 1002/2019. (I. 9.) Korm. határozat szerinti
Emlékbizottság működését,
f)
külön hangsúlyt fordít a rendszerváltoztatás után született generációk tájékoztatására és a Programokba való
bevonására,
g)
koncepciót dolgoz ki a „30 éve szabadon” emlékév eseményeit feldolgozó és bemutató, a köznevelés
rendszerében alkalmazható oktatási segédanyag kidolgozására.
3. A kormánybiztos feladatkörében eljárva
a)
véleményezi a feladatával összefüggő kormány-előterjesztéseket,
b)
részt vesz a feladatához kapcsolódó kormányzati egyeztetéseken.
4. A kormánybiztos tevékenységét a Miniszterelnökséget vezető miniszter irányítja.
5. A kormánybiztos az e határozat szerinti feladatköre ellátásáért díjazásban és juttatásban nem részesül.
6. A kormánybiztost a tevékenységének ellátásában titkárság nem segíti.
7. A Kormány felhívja az irányítása alatt álló szerveket, intézményeket, hogy a kormánybiztos feladatának ellátásához
szükséges – személyes adatnak nem minősülő – adatokat, információkat, elemzéseket bocsássák a kormánybiztos
rendelkezésére.
8. Ez a határozat 2021. március 15. napján lép hatályba.
9. Hatályát veszti a „30 éve szabadon” emlékév koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
szóló 1123/2019. (III. 13.) Korm. határozat.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1123/2021. (III. 12.) Korm. határozata
a „30 éve szabadon” emlékévről szóló 1002/2019. (I. 9.) Korm. határozat módosításáról
1. A „30 éve szabadon” emlékévről szóló 1002/2019. (I. 9.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1002/2019. (I. 9.)
Korm. határozat] 5. pont g) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány a Bizottság állandó tagjának felkéri a következő személyeket:)
„g) a magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztost,”
2. Az 1002/2019. (I. 9.) Korm. határozat
a)
1. pontjában a „2021. június 19.” szövegrész helyébe a „2022. március 31.” szöveg,
b)
2. pontjában a „2021. június 19.” szövegrész helyébe a „2022. március 31.” szöveg,
c)
13. pontjában a „2021. június 19-én” szövegrész helyébe a „2022. március 31-én” szöveg
lép.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1124/2021. (III. 12.) Korm. határozata
a Nemzeti Állatvédelmi Tanácsról
1. A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján az állatok védelmét
és jólétét érintő kérdések megtárgyalása, az állatvédelem és állatjólét széles körű társadalmi, tudományos és
szakmai megalapozása, valamint az állatvédelemhez, állatjóléthez fűződő érdekek közötti összhang megteremtése
érdekében javaslattevő, véleményező, tanácsadói testületként létrehozza a Nemzeti Állatvédelmi Tanácsot
(a továbbiakban: Tanács).
2. A Tanács az 1. pontban meghatározottak érdekében
a)
terjeszti az állatvédelem, a vidék, az agrárium és az állatjólét szerepét, jelentőségét,
b)
megtárgyalja az állatvédelmet, állatjólétet érintő időszerű kérdéseket,
c)
véleményt nyilvánít az állatvédelmi, állatjóléti jogszabályok tervezetéről, az állatvédelemmel, állatjóléttel
kapcsolatos kormányzati stratégiáról,
d)
felméréseket, vizsgálatokat kezdeményez az állatvédelmi, állatjóléti jogszabályok gyakorlati megvalósulását
illetően,
e)
jogszabályalkotást vagy -módosítást kezdeményez,
f)
ajánlásokat dolgoz ki az állatvédelem és állatjólét hatékonyabbá tételére,
g)
javaslatokat tesz az állatvédelmi, állatjóléti oktatás és képzés folytatására,
h)
részt vesz az állatvédelemmel, állatjóléttel kapcsolatos kormányzati kommunikációban,
i)
nemzetközi kapcsolatokat épít más országok hasonló testületeivel.
3. A Tanács az elnökön, a társelnökön és a titkáron felül 11 tagból áll.
4. A Tanács elnöke – a Tanács szavazati joggal bíró tagjaként – az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter
(a továbbiakban: miniszter) által felkért személy. A Tanács társelnöke – a Tanács szavazati joggal bíró tagjaként –
a Nemzeti Állatvédelmi Program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos. A Tanács titkára
– a Tanács szavazati joggal bíró tagjaként – a miniszter által az általa vezetett minisztérium állományából kijelölt
személy.
5. A Tanács szavazati joggal bíró tagjai:
a)
a miniszter által kijelölt 3 fő,
b)
az igazságügyért felelős miniszter által kijelölt 1 fő,
c)
a kormányzati kommunikációért felelős miniszter által kijelölt 1 fő,
d)
az országos rendőrfőkapitány által kijelölt 1 fő,
e)
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kijelölt 1 fő,
f)
a Magyar Állatorvosi Kamara által kijelölt 1 fő,
g)
az Állatorvostudományi Egyetem által kijelölt 1 fő,
h)
a Magyar Tudományos Akadémia által kijelölt 1 fő,
i)
az Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanács által kijelölt 1 fő.
6. A Tanács ülésén tanácskozási joggal – a Tanács elnökének felkérése esetén – részt vesz
a)
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal vezetője által kijelölt 1 fő,
b)
a Laborállat-tudományi Társaság képviseletében 1 fő,
c)
a Magyar Állatkertek Szövetsége képviseletében 1 fő,
d)
az Országos Magyar Vadászkamara képviseletében 1 fő,
e)
az Eötvös Loránd Tudományegyetem képviseletében 1 fő,
f)
a bejegyzett országos állatvédő szervezetek képviseletében 1 fő.
7. A Tanács tagjainak megbízatása 5 évre szól.
8. A Tanács elnökének, társelnökének, titkárának, 5. pont szerinti tagjának megbízatása megszűnik
a)
a kijelölés, megbízás visszavonásával,
b)
a tagsági megbízatásról való lemondással,
c)
elhalálozással,
d)
a kijelölés, megbízatás alapjául szolgáló jogviszony megszűnésével.
9. A Tanács évente két alkalommal ülésezik. A Tanács ülését a Tanács elnöke hívja össze. A Tanács ülései nem
nyilvánosak. A Tanács ügyrendjét maga határozza meg.
10. A Tanács minden szavazati joggal bíró tagját egy szavazat illeti meg. A Tanács a döntéseit szavazattöbbséggel hozza
meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
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11. A Tanács működésével kapcsolatos titkársági feladatokat és a Tanács működésének feltételeit a miniszter által
vezetett minisztérium biztosítja.
12. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
13. Hatályát veszti az Országos Állatvédelmi és Állatjóléti Tanácsról szóló 1377/2013. (VI. 27.) Korm. határozat.
14. Az Országos Állatvédelmi és Állatjóléti Tanács tagjainak megbízatása megszűnik.
15. A Tanács elnökét, társelnökét, titkárát és az 5. pont a) alpontja szerinti tagját a miniszter kéri fel, az 5. pont
b)–i) alpontja szerinti szervezetek vezetőit a miniszter hívja fel a Tanács tagjának kijelölése érdekében, úgy, hogy
a Tanács alakuló ülése 2021. április 15-ig megvalósuljon.
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A Kormány 1125/2021. (III. 12.) Korm. határozata
az adminisztratív terhek csökkentésével összefüggő anyakönyvi eljárások egyszerűsítésének és
elektronizálásának megvalósításához kapcsolódó informatikai fejlesztési feladatokhoz szükséges források
biztosításáról
A Kormány
1. egyetért az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás informatikai rendszerének, valamint az egyes kapcsolódó
nyilvántartások, továbbá az elektronikus ügyintézést biztosító felületek fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez
szükséges források biztosításával;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a belügyminiszter bevonásával – gondoskodjon az informatikai fejlesztésekhez
szükséges 256 191 800 forint forrás biztosításáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló
2020. évi XC. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati
célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a belügyminiszter bevonásával – gondoskodjon
a)
a 2022. évben az informatikai fejlesztésekhez szükséges 513 675 836 forint forrás rendelkezésre állásáról
a 2022. évi központi költségvetés Belügyminisztérium fejezetében, valamint
b)
a 2022. évtől beépülő jelleggel az érintett rendszerek üzemeltetéséhez szükséges 21 000 000 forint forrás
rendelkezésre állásáról az adott évi központi költségvetés Belügyminisztérium fejezetében.
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében a 2022. évi központi költségvetés tervezése során
a b) alpont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során
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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.

