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Kormányrendeletek

A Kormány 340/2021. (VI. 14.) Korm. rendelete
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5., 6. és 27. pontjában,
a 3. § és az 1. melléklet tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában,
a 4. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
16. pont 16.2. alpontjában, valamint a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 4. § b) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 4. § c) és d) pontja tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés f ) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §		
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018.
(VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 6/P. §-sal egészül ki:
„6/P. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:68 mezőjében megjelölt telekre a beépítés egyedi szabályait
a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy
a) a hatályos településrendezési eszközök és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és
b) ha a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos
szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és
az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.
(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 68. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat
B:68 mezőjében megjelölt telkekre vonatkozó sajátos beépítési szabályok:
a) a telek természetes terepszintjének tartós, végleges jelleggel való megváltoztatása a terepszinttől lefelé
mért négy métert meghaladóan is lehetséges a meglévő és a tervezett épületrészek kiszolgálásának és
megközelíthetőségének, illetve a személy- és teherforgalom biztonságos működésének érdekében,
b) a kórházi és az ahhoz kapcsolódó egyéb funkciókat kiszolgáló emelt szintű gépészeti berendezések
elhelyezhetősége miatt a lapostetőkön kialakítandó nyitott gépészeti udvaroknál extenzív zöldtető telepítése nem
szükséges.”
2. §		
Az R. a következő 62. §-sal egészül ki:
„62. § E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 340/2021. (VI. 14.) Korm. rendelettel
(a továbbiakban: Módr54.) módosított 3. § (3) és (4) bekezdését, 4. § (1) és (2) bekezdését, megállapított 6/P. §-át,
a 2. mellékletében foglalt táblázat 67. és 68. sorát a Módr54. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási
hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
3. §		
Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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4. §		
Az R.
a)
b)
c)
d)
lép.

3. § (3) bekezdésében a „48. és 63. sora szerinti” szövegrész helyébe a „48., 63. és 67. sora szerinti” szöveg,
3. § (4) bekezdésében az „59. és 62. sora szerinti” szövegrész helyébe az „59., 62. és 68. sora szerinti” szöveg,
4. § (1) bekezdésében a „62. és 63. sora szerinti” szövegrész helyébe a „62., 63. és 67. sora szerinti” szöveg,
4. § (2) bekezdésében a „63. és 64. sora szerinti” szövegrész helyébe a „63., 64. és 67. sora szerinti” szöveg

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 340/2021. (VI. 14.) Korm. rendelethez
Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 67. és 68. sorral egészül ki:
(A
1

67.

A beruházás megnevezése

Ipari park kialakítása, továbbá
az ahhoz kapcsolódó
építmények, útépítés,
közmű- és csatlakozási,
valamint egyéb infrastruktúra
fejlesztések megvalósítására
irányuló beruházások Sopron
külterületén

B
A beruházás megvalósításának helyszíne

Sopron közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
0389/4, 0389/5, 0389/6, 0390/172, 0390/174,
0390/175, 0390/180, 0390/181, 0390/182,
0405/1, 0405/53, 0405/54, 0405/55, 0405/56,
0405/57, 0405/58, 0405/59, 0405/60, 0405/61,
0405/62, 0405/63, 0405/64, 0405/65, 0405/66,
0405/67, 0405/68, 0405/69, 0405/70, 0405/71,
0405/72, 0405/73, 0405/74, 0405/75, 0405/76,
0405/77, 0405/78, 0405/79, 0405/80, 0405/81,
0405/82, 0405/84, 0405/85, 0405/86, 0405/87,
0405/88, 0405/89, 0405/90, 0405/91, 0405/92,
0405/93, 0405/94, 0405/95, 0405/96, 0405/97,
0405/98, 0405/99, 0405/100, 0405/101,
0405/102, 0405/103, 0405/104, 0405/105,
0405/106, 0405/107, 0405/108, 0405/109,
0405/110, 0405/111, 0405/112, 0405/113,
0405/115, 0405/116, 0405/117, 0405/121,
0405/122, 0405/123, 0405/125, 0405/126,
0405/148, 0405/149, 0405/150, 0405/151,
0405/152, 0405/153, 0405/154, 0405/155,
0405/156, 0405/157, 0405/158, 0405/159,
0405/162, 0405/172, 0405/176, 0405/180,
0405/193, 0405/194, 0405/196, 0405/199,
0405/202, 0411/2, 0411/3, 0411/5, 0411/7,
0411/8, 0411/9, 0411/10, 0411/11, 0411/12,
0411/13, 0411/14, 0411/15, 0411/16, 0411/17,
0411/18, 0411/19, 0411/20, 0411/21, 0411/31,
0411/32, 0411/33, 0411/34, 0411/35, 0411/36,
0411/37, 0411/38, 0411/42, 0411/43, 0411/44,
0411/45, 0411/46, 0411/47, 0411/48, 0411/49,
0411/50, 0412, 0413 és 0414 helyrajzi számú
ingatlanok

C
Koordinációra kijelölt
kormánymegbízott)

Győr-Moson-Sopron
Megyei
Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott
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68.

Egészségügyi ellátással
összefüggő kapacitásbővítő
beruházás Budapest
XII. kerületében

Budapest Főváros XII. kerületében
elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás
szerinti belterület 7698/1 helyrajzi számú
ingatlan

Budapest Főváros
Kormányhivatalát vezető
kormánymegbízott
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V.

A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 23/2021. (VI. 14.) EMMI rendelete
az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló
26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet módosításáról
A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény
24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 4., 8. és 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Az R. 1. melléklet V. Fejezet 45. pont 45.1. alpontjában a „tevékenység, valamint a nyugdíjbiztosítás terén
a nyugdíjasokért végzett munkáért” szövegrész helyébe a „tevékenységért” szöveg lép.
3. §		
Hatályát veszti az R.
a)
2. § (11) bekezdés nyitó szövegrészében az „és családügyi” szövegrész,
b)
2. § (11) bekezdés 3. pontja,
c)
2. § (11) bekezdés 5. pontja,
d)
2. § (11) bekezdés 8. pontja,
e)
5. § (4) bekezdésében az „ , 5.” szövegrész.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
		
		

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

1. melléklet a 23/2021. (VI. 14.) EMMI rendelethez
1. Az R. 1. melléklet III. Fejezet 38. pont 38.1–38.3. alpontja helyébe a következő alpontok lépnek:
(Brunszvik Teréz-díj)
„38.1. A díj kiemelkedő óvodapedagógiai munkáért és az óvodapedagógus képzésben kiemelkedő munkát
végző oktatók elismerésére, a szakma fejlesztéséért, a családok és a gyermekek jólétének növelése érdekében tett
közszolgálati tevékenység elismeréseként adományozható.
38.2. A díj átadására a Pedagógus Nap (június első vasárnapja) alkalmából kerül sor.
38.3. A díjból évente legfeljebb húsz adományozható.”
2. Az R. 1. melléklet V. Fejezet 47. pont 47.2. és 47.3. alpontja helyébe a következő alpontok lépnek:
(Idősekért díj)
„47.2. A díj átadására a Szociális Munka Napja (november 12.) alkalmából kerül sor.
47.3. A díjból évente legfeljebb három adományozható.”
3. Az R. 1. melléklet V. Fejezet 49. pont 49.2. és 49.3. alpontja helyébe a következő alpontok lépnek:
(Szent Kristóf a Gyermekekért díj)
„49.2. A díj átadására a Szociális Munka Napja (november 12.) alkalmából kerül sor.
49.3. A díjból évente legfeljebb három adományozható.”
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4. Az R. 1. melléklet V. Fejezet 51. pont 51.3. és 51.4. alpontja helyébe a következő alpontok lépnek:
(Esélyteremtésért díj)
„51.3. A díj átadására a Szociális Munka Napja (november 12.) alkalmából kerül sor.
51.4. A díjból évente legfeljebb négy adományozható természetes személyek, szervezetek, intézmények részére.”
5. Az R. 1. melléklet V. Fejezet 53/A. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„53/A. Szent Anna a Nevelőszülőkért díj
53/A.1. A díj a nevelőszülői hivatás példamutató, kiemelkedő szakmai színvonalú teljesítésének elismerésére
adományozható.
53/A.2. A díj átadására a Szociális Munka Napja (november 12.) alkalmából kerül sor.
53/A.3. A díjból évente legfeljebb hat adományozható, ebből kettő fogyatékossággal élő gyermek vagy
fogyatékossággal élő fiatal felnőtt kiemelkedő színvonalon történő gondozásáért adható.
53/A.4. A díjazott kisplasztikát és az adományozást igazoló oklevelet kap. A kisplasztika Józsa Pál Gyula
szobrászművész alkotása. A kompozíció bronzból, cizellált gesztenyebarna patinázott felületkialakítással készül,
teljes magassága 33 cm. Szent Annát ábrázolja, kezében tartva Máriát, akinek az ölében ül Jézus, kezében a Világot
jelképező gömbbel. A szobor hengeres, zöld márvány talapzaton áll, amelyen „Szent Anna a Nevelőszülőkért Díj”
felirat található.
53/A.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap nyolcszorosának megfelelő
összeg. A díj házaspárok közös teljesítményének elismerésére is kezdeményezhető és adományozható.
53/A.6. A 4. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az elismerés adományozása a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozó számára is kezdeményezhető.”
6. Hatályát veszti az R. 1. melléklet
a)
V. Fejezete címében az „ÉS CSALÁDÜGYI” szövegrész,
b)
V. Fejezet 48. pontja,
c)
V. Fejezet 50. pontja,
d)
V. Fejezet 53. pontja.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1378/2021. (VI. 14.) Korm. határozata
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó
ügyleteihez történő 2021. áprilisi előzetes kormányzati hozzájárulásról
A Kormány a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján, tekintettel
az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben
foglaltakra, a következő határozatot hozza:
A Kormány az ügyletekről az 1. mellékletben foglaltak szerint dönt, az engedélyezett ügyletek 2021. évben történő
megkötéséhez az a)–c) pontban foglalt kiegészítő feltételekkel járul hozzá:
a)
az önkormányzat az 1. melléklet szerint engedélyezett ügyletértékek teljes összegétől lefelé eltérhet,
ha ez nem okozza ezen értékek valamelyikének növekedését egyik évben sem;
b)
az önkormányzat egy adott év végéig legfeljebb akkora összegű adósságot keletkeztethet az ügyletből, mint
amekkora az 1. melléklet szerint az ügyletből az adott év végéig keletkező kumulált adósságösszeg;
c)
fejlesztési célú ügylet esetében az ügyletet csak az 1. mellékletben szereplő fejlesztésekre lehet fordítani.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1378/2021. (VI. 14.) Korm. határozathoz

Ügylet adatai
Sorszám

1.

Önkormányzat neve

BAGAMÉR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Ügylet sorszáma

1

Devizanem

HUF

Ügylet célja

fejlesztés

Ügylet típusa

Fejlesztés adatai

Futamideje (év)

Halasztott fizetés,
részletfizetés

12

Kölcsön

10

Értéke (Ft)

45 566 584

Fejlesztés
sorszáma

1

Fejlesztés célja

Fejlesztési célhoz
az ügylet mekkora értékkel
járul hozzá

7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú)
önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztés,

Kormány által engedélyezett
fejlesztéshez kapcsolódó
ügyletérték

Kormány az ügylethez/
fejlesztéshez hozzájárul
(Igen, Nem, Részben)

Jóváhagyott ügylet adatai
Ügylet keletkeztetésének ütemezése keletkeztetett adósság nagysága szerint
(Ft)
2021

45 566 584

45 566 584

Igen

12 700 000

12 700 000

Igen

12 665 769

12 665 769

Igen

350 000 000

350 000 000

Igen

250 000 000

250 000 000

Igen

9 900 000

9 900 000

47 564 345

47 564 345

2022

2023

2024-től

45 566 584

0

0

0

25 365 769

0

0

0

150 000 000

450 000 000

0

0

Igen

9 900 000

0

0

0

Igen

47 564 345

0

0

0

50 000 000

0

0

0

valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

szerződésmódosítás –
2.

MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1

HUF

változatlan vagy
csökkenő ügyletérték
mellett

25 365 769

2.1

1

7.7. Város- és település-rehabilitáció

2.2

2

önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztés,

7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú)
valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése
3.

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1

HUF

fejlesztés

Kölcsön

6

600 000 000

3.1

1

3.2

2

3.5. Étkeztetést biztosító konyha kialakítása, fejlesztése, felújítása,
a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése
3.2. Időskorúak átmeneti és tartós, hajléktalan személyek tartós
bentlakásos ellátását, a gyermekek és családok átmeneti
gondozását, hajléktalanok átmeneti intézménye létrehozását,
fejlesztését, felújítását szolgáló beruházások, valamint a fűtés- és
világítási rendszer korszerűsítése

4.

REMETESZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1

HUF

fejlesztés

Hitel

8

9 900 000

1

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt
feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások

5.

RUDABÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1

HUF

fejlesztés

Halasztott fizetés,
részletfizetés

16

47 564 345

1

7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú)
önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztés,
valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

6.

ZALASZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1

HUF

fejlesztés

Hitel

12

50 000 000

6.1

1

7.11. Ipari park létesítéssel, bővítéssel összefüggő fejlesztés

40 000 000

40 000 000

Igen

6.2

2

2.4. Óvodai tornaszoba, játékszoba és kapcsolódó vizesblokk
építése, felújítása

10 000 000

10 000 000

Igen
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A Kormány 1379/2021. (VI. 14.) Korm. határozata
a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok
adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2021. április–májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
A Kormány a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/E. §-a alapján, tekintettel az adósságot
keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra
a következő határozatot hozza:
A Kormány az ügyletről az 1. mellékletben foglaltak szerint dönt, az engedélyezett ügylet 2021. évben történő
megkötéséhez az a)–c) pontban foglalt kiegészítő feltételekkel járul hozzá:
a)
a gazdasági társaság az 1. melléklet szerint engedélyezett ügyletértékek teljes összegétől lefelé eltérhet,
ha ez nem okozza ezen értékek valamelyikének növekedését egyik évben sem;
b)
a gazdasági társaság egy adott év végéig legfeljebb akkora összegű adósságot keletkeztethet az ügyletből,
mint amekkora az 1. melléklet szerint az ügyletből az adott év végéig keletkező kumulált adósságösszeg;
c)
fejlesztési célú ügylet esetében a hitelt csak az 1. mellékletben szereplő fejlesztésekre lehet fordítani.
		

Orbán Viktor s. k.,
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1. melléklet az 1379/2021. (VI. 14.) Korm. határozathoz
Ügylet adatai

Jóváhagyott ügylet adatai

Devizanem

Ügylet célja

Ügylet típusa

Futamideje (év)

Értéke

1

HUF

fejlesztés

Pénzügyi
lízing

6

142 449 000

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt
feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális
beruházások

142 449 000

Igen

142 449 000

0

0

0

HUF

fejlesztés

Hitel

13

3 900 000 000

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt
feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális
beruházások

3 900 000 000

Igen

3 900 000 000

0

0

0

Sorszám

Ügylet sorszáma

Kormány
Ügylet keletkeztetésének ütemezése (az ügylet devizanemében)
Kormány által
az ügylethez/
keletkeztetett adósság nagysága szerint
engedélyezett
fejlesztéshez
fejlesztéshez/működéshez
hozzájárul (Igen,
kapcsolódó ügyletérték
Nem, Részben)
2024-től
2021
2022
2023
összesen

Önkormányzat neve

Kérelemmel érintett
gazdasági
társaság neve

1.

DUNAKESZI VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Dunakeszi
Közüzemi
Nonprofit Kft.

2.

VESZPRÉM MEGYEI
JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

V-Busz Veszprémi
Közlekedési Kft.

1

Fejlesztés célja
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A Kormány 1380/2021. (VI. 14.) Korm. határozata
Verpelét vasútállomáson nyílt hozzáférésű rakodóterület kiépítéséről
A Kormány
1. egyetért a térségben működő vállalkozások erősítése és a lakosság környezeti terhelésének csökkentése érdekében
Verpelét vasútállomáson a nyílt hozzáférésű vasúti rakodóterület megvalósításával;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával gondoskodjon
az 1. pontban megjelölt projekt végrehajtása érdekében 1 349 360 342 forint központi költségvetési forrás
biztosításáról, az alábbi költségvetési évek szerinti bontásban:
a)
a Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságújraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs
és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 1. Közlekedési fejlesztések jogcímcsoport, 2. Vasúti
fejlesztések jogcím javára a 2021. évben 243 342 610 forint,
b)
a 2022. évi központi költségvetés vasúthálózat fejlesztését szolgáló innovációs és technológiai fejezeti
kezelésű előirányzata javára 1 106 017 732 forint;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
az a) alpont esetében a felmerülés ütemében
a b) alpont esetében a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés
ütemében
3. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az 1. pontban meghatározott feladat
megvalósítása érdekében gondoskodjon a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársasággal
mint kedvezményezettel a támogatási jogviszony létesítéséről.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a forrás rendelkezésre állását követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,
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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.

