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III.

Kormányrendeletek

A Kormány 372/2020. (VII. 30.) Korm. rendelete
Magyarország Kormánya és a Fülöp-szigeteki Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú technikai
együttműködésről szóló keretmegállapodás kihirdetéséről

1. §		
A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Fülöp-szigeteki Köztársaság Kormánya
közötti technikai együttműködési keretmegállapodás (a továbbiakban: Keretmegállapodás) kötelező hatályának
elismerésére.
2. §		
A Kormány a Keretmegállapodást e rendelettel kihirdeti.
3. §

(1) A Keretmegállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A Keretmegállapodás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. §

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

5. §		
E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdasági ügyekért felelős miniszter gondoskodik.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 372/2020. (VII. 30.) Korm. rendelethez
TECHNIKAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETMEGÁLLAPODÁS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A FÜLÖP–SZIGETEKI
KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT
MAGYARORSZÁG KORMÁNYA és a FÜLÖP-SZIGETEKI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA (a továbbiakban „Fél”, illetve együtt
a „Felek”),
TEKINTETTEL a Felek közötti baráti kapcsolatok és gazdasági együttműködés erősítésére;
FELISMERVE azt, hogy a gazdasági területeken történő együttműködés elmélyítése és továbbfejlesztése a Felek
kölcsönös előnyök szerzésén alapuló közös érdeke;
MEGGYŐZŐDVE arról, hogy a jelen Keretmegállapodás ténylegesen hozzájárul a Felek közötti gazdasági és műszaki
kapcsolatok megerősítéséhez;
ELISMERVE a kétoldalú gazdasági kapcsolatok egy jól kiépített keretrendszer mentén történő további
kiszélesítésének fontosságát, amely megfelelő alapul szolgálhat egy kölcsönös előnyöket adó gazdasági
együttműködéshez a Felek között;
az alábbiakban állapodtak meg:
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I. Cikk
A Keretmegállapodás célja
A jelen Keretmegállapodásban részes Felek egyetértenek abban, hogy hatályos jogszabályaik által nyújtott
kereteken belül, az egymás közötti kölcsönös előnyöket és egyenlőséget alapul véve erősítsék, előmozdítsák és
fejlesszék a gazdasági együttműködésüket.

II. Cikk
Az együttműködés területei
A Felek megállapodnak abban, hogy hatályos jogszabályaik által nyújtott kereteken belül, megteszik a szükséges
lépéseket a gazdasági kapcsolatfelvétel megkönnyítése érdekében, és megteremtik a hosszú távú együttműködés
alapjául szolgáló struktúrát. A lehetséges együttműködés területei – többek között – a következők:
a)
kézművesipar;
b)
vízgazdálkodás;
c)
mezőgazdaság, élelmiszer- és feldolgozóipar;
d)
élelmiszerbiztonság;
e)
információ-kommunikációs technológia;
f)
oktatás, humánerőforrás-fejlesztés;
g)
kultúra;
h)
turizmus;
i)
egészségügyi szolgáltatások, gyógyászati technológiák és gyógyszeripar;
j)
sportgazdaság;
k)
energetikai szektor;
l)
hulladékgazdálkodás;
m)
infrastruktúratervezés és menedzsment;
n)
klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás és kárenyhítés, katasztrófavédelem, és menedzsment
(CCAM-DRRM);
o)
jelen Keretmegállapodás I. Cikkében leírt célokkal összhangban álló minden egyéb gazdasági
együttműködési terület, amelyben a Felek közösen megállapodnak.

III. Cikk
Harmadik fél részvétele
1. A másik Fél előzetes beleegyezése mellett bármely Fél felkérhet egy harmadik felet a Keretegyezmény szerinti közös
projektekben, tevékenységekben vagy programokban történő részvételre.
2. A jelen Keretegyezmény szerinti közös projektek, tevékenységek vagy programok kivitelezése során a Feleknek
biztosítaniuk kell, hogy a harmadik fél a Keretegyezmény rendelkezései szerint jár el.

IV. Cikk
Az együttműködés módja
A Felek vállalják, hogy hatályos jogszabályaik által nyújtott kereteken belül az alább felsorolt eszközökkel szélesítik
és erősíti együttműködésüket:
a)
információ és tapasztalatcsere;
b)
legjobb gyakorlatok és eljárások megosztása;
c)
együttműködés kölcsönös előnyökön és érdekazonosságon alapuló kezdeményezésekben;
d)
hitelezési támogatás nyújtása projektek sikeres befejezéséhez;
e)
találkozók, szemináriumok, workshop-ok, és konferenciák szervezése;
f)
intézményi támogatást nyújtása, elsősorban az integrált folyómeder-szabályozás és tervezés, valamint ivó- és
szennyvíz ellátás, valamint a vízkárok enyhítése területén;
g)
különleges feladatokat ellátó, speciális felszereléssel ellátott szakértők szállítása;
h)
támogatás nyújtása a technológia megosztáshoz, -cseréhez és -transzferhez, amelybe technológiák
használatához szükséges kapacitásépítés is beletartozik;
i)
támogatás nyújtása kutatás-fejlesztéshez, innovációs és fejlesztési projektekhez;
j)
helyi szintű projektfejlesztési tréningek lehetővé tétele a II. Cikk szerinti együttműködési területeken;
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k)

l)
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kapacitásépítés és know-how csere – többek között – a folyómedrek tudományos vizsgálata, csatornázás és
vízügyi menedzsment, árvízszabályozás-vízelvezetés, kárcsökkentő intézkedések, vészhelyzeti intézkedések
területén;
további, a Felek kölcsönös egyetértésén alapuló együttműködési formák.

V. Cikk
Végrehajtás
1. A jelen Keretmegállapodás gyakorlati végrehajtásának és továbbfejlesztésének biztosítása céljából a Felek
megállapodhatnak abban, a Felek képviselőiből álló Vegyes Bizottságot hoznak létre.
2. A Vegyes Bizottság a Felek kormányainak képviselőiből, szakértőiből és tanácsadóiból áll, élére a Felek egy-egy
Magyarországot és a Fülöp-szigeteki Köztársaságot képviselő társelnököt jelölnek ki.

VI. Cikk
Vitarendezés
A jelen Keretmegállapodás értelmezésével vagy végrehajtásával kapcsolatban a Felek között felmerülő viták
rendezése békés úton, konzultációk és tárgyalások révén, a diplomáciai csatornákat igénybe véve történik, kizárva
bármely harmadik felet, vagy nemzetközi bíróságot.

VII. Cikk
Pénzügyi rendelkezések
A jelen Keretmegállapodás keretein belül született, az együttműködések költségeit fedezni hivatott pénzügyi
megállapodásokat a Felek kölcsönös egyetértésével eseti alapon kell meghozni a rendelkezésre álló pénzügyi
források figyelembevételével.

VIII. Cikk
Szellemi tulajdonjogok védelme
1. A szellemi tulajdonjogok védelmét a Feleknek a hatályos nemzeti jogszabályok alkalmazásával, valamint más
nemzetközi megállapodások útján kell érvényesíteniük, amennyiben ezek részesei.
2. Az (1) bekezdésben foglaltak ellenére azokat a szellemi tulajdonjogokból fakadó jogosultságokat, amelyek a jelen
Keretmegállapodás eredményeképp létrejött technológiai fejlesztés, vagy más termék-, illetve szolgáltatásfejlesztés
eredményeképp keletkeztek:
(a)
a Felek megegyezésük esetén közösen gyakorolják, amennyiben a kutatások eredménye közös erőfeszítés
eredményeképpen jött létre;
(b)
az egyik Fél egyedül gyakorolja, amennyiben a kutatások eredménye az egyik Fél kizárólagos erőfeszítése
révén jön létre.

IX. Cikk
Titoktartás
1. Mindkét Fél elkötelezi magát, hogy gondoskodik a jelen Keretmegállapodás, valamint az abból fakadó további
megállapodások végrehajtása során a másik Félnek küldött, vagy attól kapott iratok, információk, illetőleg más adat
bizalmas kezeléséről.
2. Mindkét Fél egyetért azzal, hogy jelen Cikk rendelkezései a Keretmegállapodás megszűnését vagy lejáratát
követően is hatályban maradjanak.

X. Cikk
Felfüggesztés
1. Mindkét Fél fenntartja magának a jogot, hogy hogy nemzetbiztonsági okból, nemzeti érdekből, vagy a közrend
és a közegészségügyi helyzetre történő hivatkozással részben vagy egészben ideiglenesen felfüggessze jelen
Keretmegállapodás végrehajtását. A végrehajtás felfüggesztése az egyik Félhez diplomáciai csatornákon keresztül
eljuttatott értesítés kézhezvételét követően azonnali hatállyal lép életbe.
2. A felfüggesztés megszüntetését az azt kezdeményező Fél a másik Félhez diplomáciai csatornákon keresztül
eljutatott értesítésével közölheti.
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XI. Cikk
Újratárgyalás, módosítás
1. Bármely Fél diplomáciai csatornákon keresztül, írásban kezdeményezheti jelen Keretmegállapodás rendelkezéseinek
újratárgyalását illetőleg módosítását.
2. Bármely újratárgyalás vagy módosítás Felek által elfogadott eredményét írásba kell foglalni, ezt követően az jelen
Keretmegállapodás szerves részének tekintendő.
3. Az újratárgyalások, módosítások a Felek által meghatározott időpontban lépnek hatályba, amely összhangban kell,
hogy legyen a jelen Keretmegállapodás XIII. cikkében meghatározottakkal.
4. Az újratárgyalások vagy módosítások nem befolyásolhatják a hatályuk beálltával vagy azt megelőzően
a Keretegyezményből fakadó, vagy azon alapuló jogokat és kötelezettségeket.

XII. Cikk
Más egyezményekhez fűződő kapcsolatok
1. A jelen Keretmegállapodás egyik rendelkezése, vagy az abból fakadó egyetlen intézkedés sem értelmezhető
akként, hogy megedné az eltérést, vagy eltiltana valamelyik vagy mindkét Fél által korábban megkötött bármely
nemzetközi megállapodásból eredő jogától vagy kötelezettségétől.
2. Abban az esetben, ha jelen Keretmegállapodás nem állna összhangban olyan egyezménnyel, amelynek a Felek
mindketten tagjai, a Felek haladéktalanul konzultálnak egy kölcsönösen kielégítő megoldás elérése céljából.
3. Jelen Keretmegállapodás semmilyen módon nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország
európai uniós tagságából fakadnak. A Keretmegállapodás rendelkezései nem értelmezhetők vagy idézhetők
úgy, mint amelyek érvénytelenítik vagy bármilyen más módon befolyásolnák a Fülöp-szigeteki Köztársaságnak
különösen az Európai Unióval, vagy az Európai Unióval és tagállamaival kötött szerződéseiből származó
kötelezettségeit.

XIII. Cikk
Hatálybalépés, a Keretmegállapodás időtartama és felmondás
1. Jelen Keretmegállapodás az utolsó olyan értesítés kézhezvételét követő 30. (harmincadik) napon lép hatályba,
amelyben az egyik Fél diplomáciai csatornákon keresztül írásban értesíti a másik Felet a Keretmegállapodás
hatálybalépéséhez szükséges belső eljárás lefolytatásáról.
2. Jelen Keretmegállapodás hatálybalépésének időpontjától számított öt (5) évig marad hatályban, valamint
automatikusan megújul újabb 5 év hosszúságú időszakokra, kivéve, ha bármely Fél diplomáciai csatornákon
keresztül írásban legalább három (3) hónappal hatályának lejárta előtt arról tájékoztatja a másik Felet, hogy a jelen
Keretmegállapodást meg kívánja szüntetni.
3. Jelen Keretmegállapodás megszüntetése nem befolyásolja a Keretmegállapodás IX. Cikke alapján kötött illetve
végzett konkrét projektek vagy tevékenységek érvényességét vagy időtartamát, az említett konkrét projektek vagy
tevékenységek teljesítéséig, amennyiben a Felek másképp nem döntenek.
FENTIEK HITELÉÜL, az alulírottak kormányuktól kapott kellő felhatalmazás birtokában aláírták a jelen
Keretmegállapodást.
Készült, Manilában (DFA) 2020. július 13-án két eredeti példányban, angol nyelven.
.......................................................
Magyarország
Kormánya nevében

.......................................................
A Fülöp-szigeteki Köztársaság
Kormánya nevében
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2. melléklet a 372/2020. (VII. 30.) Korm. rendelethez
FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES ON TECHNICAL COOPERATION
THE GOVERNMENT OF HUNGARY and THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES (hereinafter
referred to singularly as the “Party” and collectively as the “Parties”),
DESIRING to strengthen the friendly relations and to enhance the economic cooperation between the Parties;
RECOGNISING the common interest of the Parties in enhancing and promoting cooperation in economic areas on
the basis of mutual benefit;
DETERMINED that this framework will act towards the promotion of technical and economic development for both
Parties;
ACKNOWLEDGDING the significance of further widening bilateral economic relations through a well-defined
framework which will provide suitable base for a mutually advantageous economic cooperation between the
Parties,
HAVE AGREED as follows:

ARTICLE I
OBJECTIVE
The Parties, subject to the terms of this Framework Agreement and the prevailing laws, rules, regulations and
national policies in force in each country, agree to strengthen, promote and develop economic cooperation
between each other on the basis of equality and mutual benefit.

ARTICLE II
AREAS OF COOPERATION
Each Party shall, subject to the prevailing laws, rules, regulations and national policies in force, governing the
subject matter in their respective countries, endeavor to take necessary steps to facilitate economic interactions and
lay down the foundational structure for long-term cooperation. Areas currently identified for potential cooperation
include but are not limited to:
(a)
manufacturing;
(b)
water management;
(c)
agriculture and food economy;
(d)
food safety;
(e)
information and communication technologies;
(f )
education and human resource development;
(g)
culture;
(h)
tourism;
(i)
health and healthcare industry;
(j)
sport industry;
(k)
energy;
(l)
solid waste management;
(m) infrastructure planning and development;
(n)
climate change adaptation and mitigation and disaster risk reduction and management (CCAM-DRRM);
(o)
any other areas of economic cooperation in accordance with the objective of this Framework Agreement set
out in Article I, to be mutually agreed upon by the Parties.

ARTICLE III
PARTICIPATION OF THIRD PARTY
1. Either Party may invite the participation of a third party in the joint projects, activities or programmes being carried
out under this Framework Agreement subject to the prior approval of the other Party.
2. In carrying out such joint projects, activities or programmes, the Parties shall ensure that the third party shall
comply with the provisions of this Framework Agreement.
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ARTICLE IV
FORMS OF COOPERATION
Each Party shall, subject to the prevailing laws, rules, regulations and national policies in force, governing the
subject matter in their respective countries, undertake to facilitate economic cooperation through the following
forms:
(a)
exchanging of information and experience;
(b)
sharing of best practices and procedures;
(c)
collaborating on initiatives and projects of mutual benefit and interest;
(d)
providing credit support for the successful completion of projects;
(e)
convening meetings, seminars, workshops and conferences;
(f )
supporting institutions, primarily in the field of integrated river basin management, planning, drinking and
wastewater management and mitigation of water damages;
(g)
dispatching experts with professional equipment for special tasks;
(h)
providing support through sharing, exchange, and transfer of technologies including capacity building for
the use of such technologies;
(i)
providing support on research and development, innovation and demonstration projects;
(j)
facilitating local-level project development training with the areas of cooperation stipulated in Article II;
(k)
capacity building and exchange of know-how in the fields of river basin science-based assessment,
watershed and management, flood control/mitigation disaster risk reduction, and hazards management,
among others; and
(l)
other forms of cooperation as may be mutually agreed upon by the Parties.

ARTICLE V
IMPLEMENTATION
1. A Joint Committee comprising the representatives of both Parties, shall be tasked with the practical implementation
and development of this Framework Agreement.
2. The Joint Committee shall be composed of officials, experts and advisors of the Parties and it shall also nominate the
co-chairs for the Joint Committee representing the Republic of the Philippines and Hungary respectively.

ARTICLE VI
SETTLEMENT OF DISPUTES
Any difference or dispute between the Parties relating to the interpretation, implementation, and/or application
of any of the terms of this Framework Agreement shall be settled amicably through mutual consultations and
negotiations between the Parties through diplomatic channels, without reference to any third party or international
tribunal.

ARTICLE VII
FINANCIAL ARRANGEMENTS
The financial arrangements to cover expenses for the cooperative activities undertaken within the framework of
this Framework Agreement shall be mutually agreed upon by the Parties on a case-by-case basis subject to the
availability of funds and resources.

ARTICLE VIII
PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1. The protection of intellectual property rights shall be enforced in conformity with the respective national laws, rules
and regulations of the Parties and with other international agreements to which both Parties are party to.
2. Notwithstanding anything in paragraph 1 above, the intellectual property rights in respect of any technological
development, and any products and services development arising from this Framework Agreement, carried out –
(a)
jointly by the Parties or research results obtained through the joint activity effort of the Parties, shall be
jointly owned by the Parties in accordance with the terms to be mutually agreed upon; and
(b)
solely and separately by either Party or the research results obtained through the sole and separate effort of
either Party, shall be solely owned by the Party concerned.
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ARTICLE IX
CONFIDENTIALITY
1. Each Party shall undertake to observe the confidentiality and secrecy of documents, information and other data
received from or supplied to the other Party during the period of the implementation of this Framework Agreement
or any other agreements made pursuant to this Framework Agreement.
2. Both Parties agree that the provisions of this Article shall remain in force notwithstanding the expiry or termination
of this Framework Agreement.

ARTICLE X
SUSPENSION
1. Each Party reserves the right for reasons of national security, national interest, public order or public health to
suspend temporarily, either in whole or in part, the implementation of this Framework Agreement. Such suspension
shall take effect immediately after a written notification has been given to the other Party through diplomatic
channels.
2. The suspension may be lifted upon notice of the Party which initiated the suspension, through diplomatic channels.

ARTICLE XI
REVISION AND AMENDMENT
1. Either Party may request in writing a revision or amendment of all or any part of this Framework Agreement,
through diplomatic channels.
2. Any revision or amendment agreed to by the Parties shall be in written form and shall form an integral part of this
Framework Agreement.
3. Such revisions or amendment shall enter into force on such date as may be determined by the Parties in line with
the stipulations set forth in Article XIII of this Framework Agreement.
4. Any revision or amendment shall not prejudice the rights and obligations arising from or based on this Framework
Agreement before or up to the date of the entry into force of such revision or amendment.

ARTICLE XII
RELATIONS TO OTHER AGREEMENTS
1. Nothing from this Framework Agreement or any actions taken thereto shall be construed as allowing or requiring to
derogate from any existing or future rights or obligations of the Parties deriving from any international agreements,
regional integration organizations or conventions which one or both of the Parties are party to.
2. In case of any inconsistency between this Framework Agreement and any other agreement to which both Parties
are party to, the Parties shall immediately consult each other with a view to finding a mutually satisfactory solution.
3. The provisions of this Agreement shall not be applied or interpreted so that they impair or otherwise affect the
obligations of Hungary arising from its membership of the European Union. The Agreement cannot be interpreted
or invoked in a way so as to rescind or otherwise affect the obligations arising from any agreements concluded
between the European Union and the Republic of the Philippines or between the European Union and its Member
States on the one side and the Republic of the Philippines on the other side.

ARTICLE XIII
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1. This Framework Agreement shall enter into force on the thirtieth (30th) day following the receipt of the last
notification in which a Party notifies the other in writing through diplomatic channels that its respective internal
procedures for the entry into force of this Framework Agreement have been completed.
2. Thereafter, this Framework Agreement shall remain in force for a period of five (5) years, which shall be automatically
extended for successive five (5) year periods, unless a written notice of termination is given by either Party through
diplomatic channels, at least three (3) months prior to its expiry.
3. The expiration of the term or termination hereof shall not affect the validity of Article IX and any on-going projects
or programmes made under this Framework Agreement until the completion of such programmes or projects,
unless the Parties agree otherwise.
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IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have
signed this Framework Agreement.
DONE at DFA on this 13th day of July in the year 2020 in two originals in English language.
.......................................................
on behalf of the
Government
of Hungary

.......................................................
on behalf of the
Government
of the Republic of the Philippines

A Kormány 373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelete
a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának
biztosításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
az 1. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. §
(1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 33. és 34. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 26. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 30. § b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 7. alcím tekintetében a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 9. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 10. alcím tekintetében a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének
biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény 20. § a)–g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet] 26/B. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A gyámhivatal az e § szerinti jognyilatkozatok jóváhagyása iránt a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt
vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény (a továbbiakban:
2018. évi CIII. törvény) szerinti Lebonyolító (a továbbiakban: Lebonyolító) kérelmére is eljár, ha a jognyilatkozatot
a 2018. évi CIII. törvényben meghatározott adásvételi szerződés megkötése, illetve az ingatlan részletvétellel történő
megvásárlása során teszik.”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 179. szám

5485

2. §		
A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 146. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A gyámhivatal a cselekvőképtelen nagykorú személy gondnoka, valamint a cselekvőképességében
a vagyoni ügyeit érintően korlátozott személy és gondnoka kérelmére jóváhagyja a Ptk. 2:23. § (1) bekezdésében
meghatározott jognyilatkozatokat. A gyámhivatal az e bekezdés szerinti jognyilatkozatok jóváhagyása iránt
a Lebonyolító kérelmére is eljár, ha a jognyilatkozatot a 2018. évi CIII. törvényben meghatározott adásvételi
szerződés megkötése, illetve az ingatlan részletvétellel történő megvásárlása során teszik.”
3. §		
A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 153. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A jóváhagyás iránti kérelemhez nem kell mellékelni az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott iratot, ha
az ingatlan tulajdonjogának átruházása az arra jogosult részére a 2018. évi CIII. törvényben meghatározott módon
történt.”
4. §		
Hatályát veszti a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
a)
154. § (2) bekezdés b) pontja és
b)
154. § (2) bekezdés c) pontjában az „a 2011. évi CLXX. törvényben és” szövegrész.

2. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 12/2001. (I. 31.)
Korm. rendelet] 21. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(14) Ha a támogatott személy a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek
otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolító vagyonkezelésében lévő
lakóingatlant visszavásárolja, ennek tényéről a Lebonyolító az adásvételi szerződés megkötésétől számított 5 napon
belül értesíti a kormányhivatalt. A kormányhivatal hatósági határozatával intézkedik a teljes támogatási összeg
visszafizetését biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak a 21. § (1) vagy (2) bekezdése
szerinti időtartamból még fennmaradó időszakra vonatkozóan a támogatott személy által visszavásárolt lakásra
történő bejegyezéséről. A támogatott személyt a 21. § (3) bekezdése szerinti kötelezettség az eredeti határidő
lejártáig terheli.”
6. §		
Hatályát veszti a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontjában a „– kivéve, ha az elidegenítés
a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának
biztosításáról szóló törvény rendelkezései szerint az állam nevében eljáró Nemzeti Eszközkezelő Zrt. részére
történik –” szövegrész.

3. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása
7. §		
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A VET és e rendelet alkalmazásában szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki,
vagy akinek a háztartásában élő személy:)
„h) a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló
2018. évi CIII. törvény (a továbbiakban: 2018. évi CIII. törvény) szerinti Lebonyolítóval a 2018. évi CIII. törvény szerinti
bérleti jogviszonyban áll,”

4. Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet
módosítása
8. §		
Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés
d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem kell tanúsítványt készíteni)
„d) a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló
2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolító vagyonkezelésében lévő lakóingatlan arra jogosultak általi visszavásárlása”
(esetén.)
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5. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása
9. §		
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
56. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A GET és e rendelet alkalmazásában szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki,
vagy akinek háztartásában élő személy:)
„h) a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló
2018. évi CIII. törvény (a továbbiakban: 2018. évi CIII. törvény) szerinti Lebonyolítóval a 2018. évi CIII. törvény szerinti
bérleti jogviszonyban áll,”

6. Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
10. §		
Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 341/2011. (XII. 29.)
Korm. rendelet] 6/A. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„6/A. A 2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolító vagyonkezelésébe tartozó lakóingatlan
visszavásárláshoz igénybe vehető kamattámogatás
9/A. § (1) A 2018. évi CIII törvény szerinti Lebonyolító vagyonkezelésébe tartozó lakóingatlan vonatkozásában
a visszavásárlási jog jogosultja otthonteremtési kamattámogatást igényelhet.
(2) A kölcsön otthonteremtési kamattámogatással érintett összege nem haladhatja meg a 6 millió forintot.
(3) Az otthonteremtési kamattámogatás iránti kérelem legfeljebb az (1) bekezdés szerinti visszavásárlási jog
gyakorlására biztosított határidő lejártát követő 30 napon belül, írásban nyújtható be a hitelintézethez.”
11. §		
A 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés f ) pontjában a „Zrt.” szövegrész helyébe a „Programban részt
vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolító
(a továbbiakban: 2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolító)” szöveg lép.

7. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása
12. §		
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 88/B. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában szociálisan rászoruló felhasználónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy
akinek a háztartásában élő személy:)
„h) a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló
2018. évi CIII. törvény (a továbbiakban: 2018. évi CIII. törvény) szerinti Lebonyolítóval a 2018. évi CIII. törvény alapján
bérleti jogviszonyban áll,”

8. A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről
szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása
13. §		
A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló
17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy)
„h) a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról
szóló 2018. évi CIII. törvény (a továbbiakban: 2018. évi CIII. törvény) alapján történő lakásvásárlás esetén az igénylő
benyújtsa az ingatlan egy összegben történő megvásárlásáról szóló adásvételi szerződést, valamint a 2018. évi
CIII. törvény szerinti Lebonyolító által kiállított, az adásvételi szerződés ingatlan-nyilvántartási hatóság részére
történő megküldéséről szóló nyilatkozatot.”
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9. A Nemzeti Eszközkezelő Programmal kapcsolatos egyes szabályokról szóló
212/2018. (XI. 20.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése
14. §		
Hatályát veszti a Nemzeti Eszközkezelő Programmal kapcsolatos egyes szabályokról szóló 212/2018. (XI. 20.)
Korm. rendelet.

10. A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének
biztosításával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása
15. §		
A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 274/2018. (XII. 21.)
Korm. rendelet] 1. §-a a következő 4a. és 4b. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„4a. EAR: az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 47/A. § (3) bekezdése
szerinti elektronikus aukciós rendszer,
4b. EAR működtetője: a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban:
MNV Zrt.).”
16. §

(1) A 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 5. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti jelzálogjog ranghelyét kizárólag a kedvezménnyel érintett ingatlan építése vagy
vásárlása érdekében felvett lakáscélú hitelintézeti, lakás-takarékpénztári kölcsönt és a kedvezménnyel érintett
ingatlan vásárlása, bővítése, korszerűsítése érdekében a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető
családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerint a Magyar Állam által nyújtott
családi otthonteremtési kedvezményt biztosító jelzálogjog előzheti meg.
(3) Az e rendeletben szabályozott, állam javára fennálló jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom
érvényesítésével, törlésével, az azzal való rendelkezéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére az állam
nevében a Törvény szerinti Lebonyolító (a továbbiakban: Lebonyolító) jogosult.”

17. §		
A 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 8. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A jelzálogjog ranghelye tekintetében az 5. § (2) bekezdésében foglaltakat megfelelően kell alkalmazni.”
18. §		
A 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) A Törvény 2. § (5) bekezdése és 8. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozattétel hiányában a lakóingatlan és
a tartalék ingatlan esetén a lakbér egy naptári hónapra számított mértéke 2021. január 1-jétől a 2020. március 1-jén
hatályos lakásbérleti szerződés alapján fizetendő lakbérnek megfelelő összeg háromszorosa.
(2) A Törvény 13. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozattétel hiányában a lakóingatlan és a tartalék ingatlan esetén
a lakbér egy naptári hónapra számított mértéke a Törvény 13. § (1) bekezdése szerinti átalakulás napját követő
harmadik hónap első napjától, de legkorábban 2021. január 1-jétől az átalakulás napján hatályos lakásbérleti
szerződés alapján fizetendő lakbérnek megfelelő összeg háromszorosa.”
19. §		
A 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet VII. fejezete helyébe a következő fejezet lép:

„VII. FEJEZET
A MEGÜRESEDETT LAKÓINGATLANOKKAL ÉS TARTALÉK INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
13. A megüresedett lakóingatlan és tartalék ingatlan Lebonyolító általi értékesítésére vonatkozó
eljárásrend részletszabályai
24. § (1) A megüresedett lakóingatlanok és tartalék ingatlanok (e fejezet tekintetében a továbbiakban együtt:
megüresedett ingatlan) Lebonyolító általi értékesítésére elektronikus árverés keretében, az EAR igénybevételével
kerül sor.
(2) A megüresedett ingatlan e rendelet szerinti értékesítése során az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló
254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet rendelkezéseit az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:
a) az első árverés során a kikiáltási ár megegyezik a megüresedett ingatlannak a tárgyévet megelőző év utolsó
napján fennálló, a Lebonyolító könyveiben szereplő számviteli nyilvántartási értékével, erre tekintettel forgalmi
értékbecslést (vagyonértékelést) nem kell végezni,
b) eredménytelen árverés esetén egy alkalommal kell megismételt árverést tartani,
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c) a második árverés során a kikiáltási ár az első árverés során alkalmazott kikiáltási ár 70%-ának megfelelő összeg,
ha a megüresedett ingatlan Budapest vagy megyei jogú város területén fekszik, minden más esetben az első árverés
során alkalmazott kikiáltási ár 50%-ának megfelelő összeg.
(3) A Lebonyolító gondoskodik az árverési vevővel történő adásvételi szerződés megkötésekor eljáró ügyvédről és
az árverési vevő tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséről.

14. A sikertelen értékesítési kísérlet esetére vonatkozó eljárásrend szabályai
25. § (1) A második árverés eredménytelenségének az EAR működtetője általi megállapításáról a Lebonyolító
a végleges eredményhirdetést követő 15 napon belül előzetesen tájékoztatja azokat a helyi önkormányzatokat,
amelyeknek a megüresedett ingatlanon a Törvény 16. § (1) bekezdése szerint ingyenesen tulajdonjoga keletkezik.
A Törvény 16. § (1) bekezdése szerinti tulajdonszerzéshez kapcsolódóan tulajdonátruházó szerződés megkötésére
nem kerül sor.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatásnak tartalmaznia kell a megüresedett ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatait,
számviteli nyilvántartási értékét és a helyi önkormányzat tulajdonszerzésének napját.
(3) A megüresedett ingatlan helyi önkormányzat részére történő természetbeni birtokba adására az ingatlanban
található azon ingóságokkal együtt kerül sor, amelyek birtoklásával a korábbi tulajdonos a tulajdonról való
lemondás szándékával felhagyott.
(4) A tulajdonszerző helyi önkormányzat a megüresedett ingatlan vonatkozásában sem az állammal, sem
a Lebonyolítóval szemben semmilyen igényt nem jogosult támasztani.”
20. §		
A 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 32. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (a továbbiakban: NET Zrt.) a Törvény
22/A. §-a szerinti megszüntetése esetén a tevékenységet lezáró számviteli beszámolóját és záró adóbevallásait
a Lebonyolító a NET Zrt. megszűnésétől számított 90 napon belül köteles elkészíteni, és a legfőbb szerv által
jóváhagyott beszámolónak a NET Zrt. állandó könyvvizsgálója által kiadott független könyvvizsgálói jelentéssel
együtt történő letétbe helyezése és közzététele érdekében intézkedni.
(5) A NET Zrt. zárómérlegében lévő eszközök – kivéve az állami tulajdonú vagyonkezelt eszközök, illetve azok
elszámolásához kapcsolódó eszközök – Lebonyolító általi átvétele során, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
36. § (1) bekezdés f ) pontja alapján, a NET Zrt. könyveiben szereplő nyilvántartási értéken, a tőketartalék javára
kerülnek elszámolásra.”
21. §		
A 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 18. alcíme a következő 32/A. §-sal egészül ki:
„32/A. § Az e rendelet 7. és 8. alcíme szerinti határozott idejű lakásbérleti szerződést a Lebonyolító nem köthet.
A 7. és 8. alcím szerinti, 2019. szeptember 30-ig létrejött szerződéses jogviszonyokra a lakásbérleti szerződés
megszűnéséig a 7., a 8. alcím és a 2. melléklet rendelkezéseit kell alkalmazni.”
22. §		
A 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet
a)
1. § 3. pontjában a „Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Nemzeti
Eszközkezelő)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek
otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolító (a továbbiakban:
Lebonyolító)” szöveg,
b)
2. § (1) bekezdésében a „Nemzeti Eszközkezelő által a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek
eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény
(a továbbiakban: NET tv.) alapján” szövegrész helyébe a „Lebonyolító által” szöveg,
c)
2. § (2) bekezdésében, 22. § (3) bekezdésében és 4. melléklet 2. pontjában a „Nemzeti Eszközkezelővel”
szövegrész helyébe a „Lebonyolítóval” szöveg,
d)
3. §-ában, 4. § (2) bekezdésében, 6. § (3) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében,
9. §-ában, 11. alcím címében, VIII. fejezet címében, 26. § (2) bekezdésében, 28. § (1) bekezdésében,
29. §-ában, 15/A. alcím címében, 29/A. § (2) bekezdésében, 30. § (1) bekezdésében, 3. melléklet 1–3., 5–7.
és 9. pontjában, valamint 4. melléklet 1. és 2. pontjában a „Nemzeti Eszközkezelő” szövegrész helyébe
a „Lebonyolító” szöveg,
e)
6. § (1) és (2) bekezdésében a „Nemzeti Eszközkezelő által a NET tv. alapján” szövegrész helyébe a „Lebonyolító
által” szöveg,
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f)
g)

7. § (1) bekezdésében, 29/A. § (1) és (3) bekezdésében, 3. melléklet 4. pontjában és 4. melléklet 4. és
7. pontjában a „Nemzeti Eszközkezelő” szövegrészek helyébe a „Lebonyolító” szöveg,
22. § (1) bekezdésében, 30. § (2) bekezdésében és 4. melléklet 6. pontjában a „Nemzeti Eszközkezelőnek”
szövegrész helyébe a „Lebonyolítónak” szöveg

lép.
23. §		
Hatályát veszti a 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet
a)
17. §-ában az „a NET tv.-ben és” szövegrész,
b)
21. §-ában az „a NET tv. 23. § f ) pontja vagy” szövegrész,
c)
12. alcím címében és 23. § (1) bekezdésében a „NET tv.-ből és a” szövegrész,
d)
32. § (1) és (3) bekezdése,
e)
IV. fejezet címében a „NET tv. hatálya alá tartozó” szövegrész és
f)
4. melléklet 4. pontjában az „a NET tv. 21. § (3) bekezdése alapján” szövegrész.

11. Záró rendelkezések
24. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. augusztus 13. napján lép hatályba.
(2) A 20. § az e rendelet kihirdetését követő harmadik hónap utolsó napján lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 374/2020. (VII. 30.) Korm. rendelete
az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
A Kormány a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi
CLXVI. törvény 14. § a)–d), g), k) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §		
Az energetikai létfontosságú rendszerelem tekintetében az azonosítási vizsgálatot
a)
a villamosenergia-rendszer létesítményeire annak a villamos energiáról szóló törvény szerinti engedélyese,
b)
a kőolaj és cseppfolyós szénhidrogén termék szállítóvezeték és tároló, a kőolajtermelésben és
-feldolgozásban használt létesítmény üzemeltetője,
c)
a földgázellátásról szóló törvény szerinti rendszerüzemeltető, a célvezeték üzemeltetője, valamint a normál
légköri nyomáson és szobahőmérsékleten gáz halmazállapotú szénhidrogén bányászatához szükséges
létesítmény üzemeltetője,
d)
a távhőrendszer létesítményeire a távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti engedélyese
folytatja le.
2. §

(1) Az energia ágazat energetikai létesítményei esetében a nemzeti és az európai létfontosságú rendszerelemek
kijelölési eljárása során, a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló
2012. évi CLXVI. törvény (a továbbiakban: Lrtv.) 1. § j) pontja szerinti létfontosságú rendszerelem alatt a rendszer
rendszerelemét – beleértve az 1. § a)–d) pontja szerinti üzemeltető, illetve engedélyes által a rendszerelem
működtetése érdekében végzett adminisztratív és logikai szolgáltatást is – kell érteni.
(2) Az energia ágazat energetikai létesítményei esetében a nemzeti és az európai létfontosságú rendszerelemek
kijelölési eljárása során az energetikai létesítmény részének kell tekinteni a technológiai hírközlési és informatikai
rendszert is.
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2. Eljáró hatóságok
3. §		
Az energetikai létfontosságú rendszerelemek meghatározása során ágazati kijelölő hatóságként jár el
a)
a villamosenergia-rendszer, valamint az együttműködő földgázrendszer tekintetében a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal),
b)
a kőolaj-feldolgozás és a kőolajtermék-tárolás kivételével a kőolajipar, továbbá a földgáztermelés
tekintetében a bányafelügyelet,
c)
a kőolaj-feldolgozás és a kőolajtermék-tárolás tekintetében a mérésügyi és műszaki biztonsági
feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal,
d)
a távhő alágazat tekintetében a Hivatal.

3. Az európai létfontosságú rendszerelemek ágazati kritériumai
4. §		
Az energetikai létesítmény akkor azonosítható európai létfontosságú rendszerelemként, valamint jelölhető ki
európai létfontosságú rendszerelemmé, ha az Lrtv.-ben meghatározott feltételeken túl megfelel az alábbiaknak:
a)
a villamosenergia-rendszer átviteli hálózata tekintetében a rendszerelem kiesése önmagában a szolgáltatás
legalább 6 órát elérő korlátozottságához vezet úgy, hogy ezáltal egyidejűleg olyan tartós erőművi vagy
import teljesítményhiány áll elő, amelynél a villamosenergia-rendszer erőművi tartaléka legfeljebb 7%-a
a bruttó hazai felhasználásnak az importtal együtt,
b)
a kőolajipar tekintetében a rendszerelem 90 napot meghaladó kiesése a kőolajellátás, a kőolaj-feldolgozás és
a stratégiai készletezés vonatkozásában más módon nem pótolható,
c)
az együttműködő földgázrendszer és a földgáztermelés tekintetében a rendszerelem 1. mellékletben
meghatározott idejű kiesése az adott tevékenység ellátása vonatkozásában más módon nem pótolható.

4. A nemzeti létfontosságú rendszerelemek ágazati kritériumai
5. §

(1) A villamos energia rendszerirányítás tekintetében nemzeti létfontosságú rendszerelemként kell azonosítani azt
a rendszerelemet, amelynek kiesése esetén az ellátásbiztonság nem tartható fenn, és amely 30 percen belül nem
helyettesíthető.
(2) A villamosenergia-termelés tekintetében nemzeti létfontosságú rendszerelemként kell azonosítani azt
a rendszerelemet, amely 200 MW és ezt meghaladó névleges teljesítőképességű, illetve a termelő a vizsgálatot
megelőző három év villamosenergia-termelése átlagban elérte az 1 TWh-t.
(3) Az átviteli hálózat tekintetében nemzeti létfontosságú rendszerelemként kell azonosítani azt a rendszerelemet,
amelynek kiesése hatására bármely további elemnek a 2. mellékletben meghatározott feszültségszinttől való
eltérése a 24 órát meghaladja, és az az adott tevékenység ellátása szempontjából más módon nem pótolható.
(4) Az elosztó hálózat tekintetében nemzeti létfontosságú rendszerelemként kell azonosítani azt az 1 kV-osnál nagyobb,
de legfeljebb 132 kV-os rendszerelemet, amelynek
a)
a 24 órát meghaladó, de a 48 órát el nem érő kiesése legalább 10 000 felhasználót,
b)
a 48 órát elérő vagy meghaladó, de a 72 órát el nem érő kiesése legalább 5000 felhasználót vagy
c)
a 72 órát elérő vagy meghaladó kiesése legalább 2000 felhasználót
zár ki a vételezésből.
(5) A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi
CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Lrtv. Vhr.) meghatározott
Black Start szolgáltatást (a továbbiakban: Black Start szolgáltatás) nyújtó szervezet vagy gazdasági szereplő
tekintetében nemzeti létfontosságú rendszerelemként kell azonosítani azt a rendszerelemet, amely az átviteli
rendszerirányító által kiadott, érvényes akkreditációval rendelkezik Black Start szolgáltatás nyújtására.

6. §		
A kőolajipar tekintetében nemzeti létfontosságú rendszerelemként kell azonosítani azt a rendszerelemet, amelynek
más módon nem pótolható kiesése ahhoz vezet, hogy a belföldi motorikus gázolaj, motorbenzin, illetve kerozin
típusú sugárhajtómű-üzemanyag késztermékigény 55 napon túl legalább 70%-ban nem kielégíthető.
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7. §
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(1) A földgázszállítás tekintetében nemzeti létfontosságú rendszerelemként kell azonosítani
a)
azt a rendszerelemet, amelynek kiesése esetén a hazai földgázellátás biztosításához szükséges az utolsó
három év átlagos téli fogyasztási viszonyoknak megfelelő mértékű, mérési rendszerrel ellátott gázátadó
állomások kiadási ponti lekötött kapacitásnak legfeljebb 85%-a áll rendelkezésre, és az adott tevékenység
ellátás szempontjából más módon nem pótolható, valamint
b)
azt a fennmaradó infrastruktúra rendszerelemet, amely a földgázszállítás legnagyobb rendszerelemének
kiesése esetén a hazai földgázellátás biztosításához szükséges az elmúlt három év az átlagos téli fogyasztási
viszonyoknak megfelelő mértékű, mérési rendszerrel ellátott gázátadó állomások kiadási ponti lekötött
kapacitásnak legfeljebb 85%-át biztosítja.
(2) A szállítási rendszerirányítás tekintetében nemzeti létfontosságú rendszerelemként kell azonosítani, valamint
nemzeti létfontosságú rendszerelemmé kell kijelölni azt a rendszerelemet, amelynek 8 órán túli kiesése esetén
az ellátásbiztonság nem tartható fenn.
(3) A földgáztermelés tekintetében nemzeti létfontosságú rendszerelemként kell azonosítani, valamint nemzeti
létfontosságú rendszerelemmé kell kijelölni azt a rendszerelemet, amelynek legalább 72 órás kiesése esetén
a lekötött kitermelési kapacitás rendelkezésre állása legfeljebb 40%, és az az adott tevékenység ellátása
szempontjából más módon nem pótolható.
(4) A földgáztárolás tekintetében nemzeti létfontosságú rendszerelemként kell azonosítani, valamint nemzeti
létfontosságú rendszerelemmé kell kijelölni azt a rendszerelemet, amelynek legalább 72 órás kiesése esetén
a lekötött kitárolási kapacitás rendelkezésre állása legfeljebb 40%, és az az adott tevékenység ellátása
szempontjából más módon nem pótolható.
(5) A földgázelosztás – különösen a gázfogadó állomás, a nagynyomású vagy a nagyközépnyomású földgáz
elosztóvezeték – tekintetében nemzeti létfontosságú rendszerelemként kell azonosítani, valamint nemzeti
létfontosságú rendszerelemmé kell kijelölni azt a rendszerelemet, amelynek
a)
a 24 órát meghaladó, de a 48 órát el nem érő kiesése legalább 10 000 felhasználót,
b)
a 48 órát elérő vagy meghaladó, de a 72 órát el nem érő kiesése legalább 5000 felhasználót vagy
c)
a 72 órát elérő vagy maghaladó kiesése legalább 2000 felhasználót
zár ki a földgázvételezés lehetőségéből.

8. §		
A távhőrendszer tekintetében nemzeti létfontosságú rendszerelemként kell azonosítani azt a rendszerelemet, amely
kijelölt létfontosságú rendszerelem üzemfolytonos működését biztosítja, vagy kiesése legalább 20 000 felhasználó
vagy díjfizető fűtési és melegvíz-célú felhasználását egyaránt érinti.

5. Jelentős zavar mértéke az energia ágazatban
9. §		
Az Lrtv. Vhr. 3. mellékletében foglalt alapvető szolgáltatások jegyzéke szerinti villamos energia alágazatba tartozó
alapvető szolgáltatások nyújtásában jelentős zavarnak minősül
a)
a villamosenergia-átviteli hálózat üzemeltetésben az a 24 órát meghaladó üzemzavari állapot vagy
feszültségszinttől való eltérés, amely részben vagy egészben ellehetetleníti a tervszerű menetrendi
szállításokat, az átvitelt, a kiegyenlítő szabályozás teljesítését, és amely üzemzavari állapot csak rendkívüli
intézkedésekkel, különösen operatív hálózati beavatkozással, tartalékok igénybevételével, export-import
menetrend módosításával, nemzetközi kisegítés kérésével, felhasználói korlátozás elrendelésével hárítható el,
b)
a villamosenergia-átviteli rendszerirányításban a 30 percen belül nem helyettesíthető operatív irányítási
rendszerek olyan mértékű meghibásodása, kiesése, amely a villamosenergia-rendszer üzembiztonságát,
szabályozhatóságát vagy együttműködő képességét súlyosan veszélyezteti,
c)
a villamosenergia-elosztásban az elosztó hálózati rendszerelem olyan, 48 órát meghaladó kiesése, amely
legalább 5000 felhasználót zár ki a vételezésből,
d)
a villamos energia termelésében a rendszerszintű szolgáltatások biztosításában részt vevő, 50 MW és ezt
meghaladó névleges teljesítőképességű erőművek tartós kiesése, különösen a termelés nem tervszerű
leállása, amely erőmű importtal vagy más módon sem helyettesíthető, legalább 24 órán át fennáll, és a kiesés
következtében a rendszerszintű szolgáltatások szükséges mennyisége nem áll az átviteli rendszerirányító
rendelkezésére, vagy
e)
ha a Black Start szolgáltatást nyújtó erőművek 12 órát meghaladóan nem képesek elindítani termelő
gépegységüket, és nem képesek a hálózatra kiadott feszültség és teljesítmény, valamint a frekvencia
szabályozására.
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10. §		
Az Lrtv. Vhr. 3. mellékletében foglalt alapvető szolgáltatások jegyzéke szerinti kőolaj alágazatba tartozó alapvető
szolgáltatások nyújtásában jelentős zavarnak minősül
a)
a kőolajkésztermék-gyártás által előállított késztermék tárolásához szükséges tároló kapacitás olyan mértékű
kiesése, amely 48 órán belül nem pótolható, vagy
b)
a kőolajkésztermék-gyártáshoz szükséges tároló kapacitás olyan mértékű kiesése, amely 72 órán belül nem
pótolható, kivéve a tervszerű leállást.
11. §		
Az Lrtv. Vhr. 3. mellékletében foglalt alapvető szolgáltatások jegyzéke szerinti földgáz alágazatba tartozó alapvető
szolgáltatások nyújtásában jelentős zavarnak minősül
a)
a földgázszállításban a szállítóvezeték rendszer olyan, 24 órát meghaladó üzemzavari állapota – ide
nem értve a tervszerű leállást –, amely részben vagy egészben ellehetetleníti a tervszerű szállításokat,
a kiegyensúlyozás teljesítését, és amely üzemzavari állapot csak rendkívüli intézkedésekkel, különösen
operatív hálózati beavatkozással, tartalékok igénybevételével, export-import menetrend módosításával,
nemzetközi kisegítés kérésével, felhasználói korlátozás elrendelésével hárítható el,
b)
a rendszerirányításban a szállítóvezeték rendszerirányításához szükséges operatív irányítási rendszerek
olyan mértékű meghibásodása, kiesése, ide nem értve a tervszerű leállást, amely a földgázszállító-rendszer
üzembiztonságát, szabályozhatóságát vagy együttműködő képességét súlyosan veszélyezteti, és 8 órán belül
nem állítható üzemzavarmentes állapotba,
c)
a földgázelosztásban az elosztó hálózati rendszerelem olyan kiesése, ide nem értve a tervszerű leállást, amely
ca)
legalább 10 000 felhasználót érintő földgázelosztás esetén 24 órát meghaladó, de 48 óránál
rövidebb időn keresztül,
cb)
legalább 5000 felhasználót érintő földgázelosztás esetén 48 órát meghaladó, de 72 óránál rövidebb
időn keresztül,
cc)
legalább 2000 felhasználót érintő földgázelosztás esetén legalább 72 órán keresztül
zár ki a vételezésből, vagy
d)
a földgáztárolásban a földgáztároló tartós kiesése – ide nem értve a tervszerű leállást –, amely meghaladja
a 72 órát.
12. §		
Az Lrtv. Vhr. 3. mellékletében foglalt alapvető szolgáltatások jegyzéke szerinti távhő alágazatba tartozó alapvető
szolgáltatások nyújtásában jelentős zavarnak minősül a távhőszolgáltatási rendszerelem olyan, 24 órát meghaladó
kiesése, amely legalább 10 000 felhasználót vagy díjfizetőt zár ki a vételezésből.

6. Az alapvető szolgáltatásokhoz tartozó küszöbértékek az energia ágazatban
13. §		
Alapvető szolgáltatást nyújtó szereplőként azonosítható az Lrtv. Vhr. 3. mellékletében foglalt alapvető szolgáltatások
jegyzéke szerinti villamos energia alágazatban
a)
a villamosenergia-átviteli hálózat üzemeltetése és a villamosenergia-átviteli rendszerirányítás szolgáltatások
esetében a Magyarország területére vonatkozóan átviteli rendszerirányítói engedéllyel rendelkező
szolgáltató,
b)
a villamosenergia-elosztás szolgáltatás esetében az a szolgáltató, amelynek szolgáltatási területe legalább
100 000 felhasználóra terjed ki,
c)
a villamos energia termelése szolgáltatás esetében az 50 MW és ezt meghaladó névleges teljesítőképességű
erőmű, amely érvényes akkreditációval rendelkezik a rendszerszintű szolgáltatásokra vonatkozóan,
d)
Black Start szolgáltatás esetében a Black Start szolgáltatásra vonatkozóan érvényes akkreditációval
rendelkező erőmű.
14. §		
Alapvető szolgáltatást nyújtó szereplőként azonosítható az Lrtv. Vhr. 3. mellékletében foglalt alapvető szolgáltatások
jegyzéke szerinti kőolaj alágazatban
a)
a kőolajkésztermék-gyártás által előállított készterméktárolást végző szolgáltató, amely kiesése
következtében a szükséges késztermékszükséglet 72 órán keresztül legalább 50%-ban nem biztosítható,
b)
az a kőolajkésztermék-gyártáshoz szükséges tárolást végző szolgáltató, amely kiesése következtében
a szükséges alapanyag-szükséglet 48 órán keresztül legalább 50%-ban nem biztosítható.
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15. §		 Alapvető szolgáltatást nyújtó szereplőként azonosítható az Lrtv. Vhr. 3. mellékletében foglalt alapvető szolgáltatások
jegyzéke szerinti földgáz alágazatban
a)
a földgázszállítás szolgáltatás esetében a Magyarország területére vonatkozóan szállítási rendszerüzemeltetői
engedéllyel rendelkező szolgáltató,
b)
a rendszerirányítás szolgáltatás esetében a Magyarország területére vonatkozóan rendszerirányítási
tevékenység végzésére kijelölt szállítási rendszerüzemeltetői engedéllyel rendelkező szolgáltató,
c)
a földgázelosztás szolgáltatás esetében az a szolgáltató, amelynek szolgáltatási területe legalább 100 000
felhasználóra terjed ki,
d)
a földgáztárolás szolgáltatás esetében a földgáztárolói engedéllyel rendelkező szolgáltató.
16. §		
Alapvető szolgáltatást nyújtó szereplőként azonosítható az Lrtv. Vhr. 3. mellékletében foglalt alapvető szolgáltatások
jegyzéke szerinti távhő alágazatban az a távhőszolgáltató, amelynek szolgáltatási területe legalább 100 000
felhasználóra vagy díjfizetőre terjed ki.

7. A biztonsági összekötő személy képesítési követelményeire vonatkozó rendelkezés
17. §		
Az 1. § a)–d) pontja szerinti üzemeltető, illetve engedélyes által foglalkoztatott biztonsági összekötő személynek
az Lrtv. Vhr. 6. §-ában foglalt képesítési követelményeken kívül szakirányú műszaki szakon szerzett felsőfokú
végzettséggel kell rendelkeznie.

8. Rendkívüli eseményekre vonatkozó részletes ágazati szabályok
18. §

(1) Energia ágazatban rendkívüli eseménynek minősül a villamos energia alágazatba tartozó kijelölt létfontosságú
rendszerelem esetében
a)
olyan mértékű villamosenergia-ellátási zavar, amely előreláthatóan 8 órát meghaladó kieséssel jár, és
legalább 10 000 felhasználót zár ki a vételezésből,
b)
a villamosenergia-átviteli rendszerirányításban a 30 percen belül nem helyettesíthető operatív irányítási
rendszerek olyan mértékű meghibásodása, amely a villamosenergia-rendszer üzembiztonságát,
szabályozhatóságát vagy együttműködő képességét súlyosan veszélyezteti,
c)
a villamosenergia-átviteli hálózat üzemeltetésben az az előreláthatóan 24 órát meghaladó üzemzavari
állapot vagy feszültségszinttől való eltérés, amely részben vagy egészben ellehetetleníti a tervszerű
menetrendi szállításokat, a kiegyenlítő szabályozás teljesítését, és amely üzemzavari állapot csak rendkívüli
intézkedésekkel hárítható el, amelyhez egyéb külső szerv bevonása szükséges, vagy olyan jellegű műszaki
segítségnyújtás igénybevétele indokolt, amellyel az üzemeltető nem rendelkezik,
d)
a villamos energia termelésében a rendszerszintű szolgáltatások biztosításában részt vevő, 50 MW és
ezt meghaladó névleges teljesítőképességű erőművek tartós kiesése – különösen a termelés tervszerű
leállása –, amely erőmű importtal vagy más módon sem helyettesíthető, előreláthatóan legalább 24 órán át
fennáll, és a kiesés következtében a rendszerszintű szolgáltatások szükséges mennyisége nem áll az átviteli
rendszerirányító rendelkezésére,
e)
a Black Start szolgáltatást nyújtó erőművek előreláthatóan 12 órát meghaladóan nem képesek elindítani
termelő gépegységüket, és nem képesek a hálózatra kiadott feszültség és teljesítmény, valamint frekvencia
szabályozására,
f)
ha a hatóság a kijelölt létfontosságú rendszerelemnél egészségügyi zárlatot rendel el,
g)
a humánerőforrás olyan mértékű kritikus hiánya, ami a tevékenység olyan mértékű csökkentéséhez vezetne,
amely az a)–f ) pont szerinti kritériumokat eléri, vagy a tevékenység leállításához, szüneteltetéséhez vezethet.
(2) Energia ágazatban rendkívüli eseménynek minősül a kőolaj alágazatba tartozó kijelölt létfontosságú rendszerelem
esetében
a)
a kőolajkésztermék gyártását, elosztását végző kijelölt létfontosságú rendszerelem üzemeltetésben
az az előreláthatóan 24 órát meghaladó üzemzavari állapot, különösen közműkiesés, informatikai kiesés,
amelynek elhárításához egyéb külső szerv bevonása szükséges, vagy olyan jellegű műszaki segítségnyújtás
igénybevétele indokolt, amellyel az üzemeltető nem rendelkezik,
b)
a kőolajkésztermék-gyártást, alapanyag-, illetve készterméktárolást végző szolgáltató olyan mértékű
kiesése, amely következtében a szükséges késztermékszükséglet 72 órán keresztül legalább 50%-ban nem
biztosítható,
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c)

ha az a kőolajkésztermék-gyártást, alapanyag-, illetve készterméktárolást végző szolgáltató
alaptevékenységének átalakításához, helyettesítő technológia alkalmazásához vezet,
d)
ha a hatóság a kijelölt létfontosságú rendszerelemnél egészségügyi zárlatot rendel el,
e)
a humánerőforrás olyan mértékű kritikus hiánya, ami a tevékenység leállításához, szüneteltetéséhez vezethet.
(3) Energia ágazatban rendkívüli eseménynek minősül a földgáz alágazatba tartozó kijelölt létfontosságú rendszerelem
esetében
a)
a földgázelosztó hálózaton olyan mértékű földgázellátási zavar, amely legalább 10 000 felhasználási helyet
érintő, előreláthatóan legalább 24 órát meghaladó kimaradást eredményez fűtési időszakban,
b)
a földgázszállításban a szállítóvezeték rendszer olyan, előreláthatóan 24 órát meghaladó üzemzavari állapota,
amely a tervezett szállítások teljesítését veszélyezteti, a rendszerüzemeltető előreláthatólag nem képes ellátni
a feladatot, és amelynek elhárításához egyéb külső szerv bevonása szükséges, vagy olyan jellegű műszaki
segítségnyújtás igénybevétele indokolt, amellyel az üzemeltető nem rendelkezik,
c)
a rendszerirányításhoz szükséges operatív irányítási rendszerek olyan mértékű meghibásodása, amely
a földgázszállító-rendszer üzembiztonságát, szabályozhatóságát vagy együttműködő képességét súlyosan
veszélyezteti, és előreláthatóan 8 órán belül nem állítható üzemzavarmentes állapotba, és azt várhatóan nem
tudja tartalék rendszerrel helyettesíteni,
d)
a földgáztárolásban a földgáztároló tárolói rendszerüzemeltetőnként az összevont technikai kapacitásainak
– figyelembe véve a letöréseket – legalább 50%-os tartós kiesése, amely előreláthatóan a téli kitárolási
időszakban eléri a 24 órát,
e)
ha a hatóság a kijelölt létfontosságú rendszerelemnél egészségügyi zárlatot rendel el, és azt alternatív
rendszerelemmel vagy távoli hozzáféréssel nem tudja pótolni, a rendszerelemet üzemeltetni, vagy
f)
a humánerőforrás olyan mértékű kritikus hiánya, ami a tevékenység olyan mértékű csökkentéséhez vezetne,
amely az a)–e) pont szerinti kritériumokat eléri, vagy a tevékenység leállításához, szüneteltetéséhez vezethet.
(4) Energia ágazatban rendkívüli eseménynek minősül a távhő alágazatba tartozó kijelölt létfontosságú rendszerelem
esetében
a)
olyan mértékű távhő ellátási zavar, amely legalább 10 000 felhasználói vagy díjfizetői helyet érintő,
előreláthatóan legalább 8 órát meghaladó kimaradást eredményez,
b)
az olyan esemény, amely a kijelölő vagy nyilvántartó hatóság tájékoztatása alapján más alágazatban kijelölt
létfontosságú rendszerelem üzemfolytonos működéséhez szükséges feltételek 4 órát meghaladó leállásához
vagy az a más alágazatban kijelölt létfontosságú rendszerelem üzemeltetőjének hivatalos tájékoztatása
alapján az alaptevékenység átalakításához vezet,
c)
ha a hatóság a kijelölt létfontosságú rendszerelemnél egészségügyi zárlatot rendel el, vagy
d)
a humánerőforrás olyan mértékű kritikus hiánya, ami a tevékenység a) pontban foglalt hatást kiváltó
leállításához, szüneteltetéséhez vezethet.

9. Záró rendelkezések
19. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
20. §		
Az energia ágazatban az üzemeltetőnek az azonosítási jelentést első alkalommal az e rendelet hatálybalépését
követő 180 napon belül kell benyújtania.
21. §		
Ez a rendelet
a)
az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása
szükségességének értékeléséről szóló, 2008. december 8-i 2008/114/EK tanácsi irányelvnek,
b)
a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító
intézkedésekről szóló, 2016. július 6-ai (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
22. §		
Hatályát veszti az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
szóló 360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 374/2020. (VII. 30.) Korm. rendelethez
A földgázrendszer egyes tevékenységeinek minimális kiesési ideje az európai létfontosságú
rendszerelemként történő azonosításhoz
A
1.

B

Tevékenység

Minimális kiesési időtartam

2.

rendszerirányítás

1 nap

3.

földgázszállítás

1 nap

4.

földgázelosztás

1 nap

5.

kereskedelmi tárolás

10 nap

6.

stratégiai tárolás

40 nap

7.

földgázimport

50 nap

8.

földgáztermelés

90 nap

2. melléklet a 374/2020. (VII. 30.) Korm. rendelethez
A villamos energia átviteli hálózat rendszerelemének nemzeti létfontosságú rendszerelemként történő
azonosításához szükséges feszültségtartományok
A

1.

Normál feszültségszint (kV)

2.

A még megengedhető eltérési tartomány (kV)

B

C

D

E

120

220

400

750

108–138

189–244

380–420

697–787

A Kormány 375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelete
egyes kiberbiztonsági tárgyú és egyéb kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 3–5. § tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 6. § tekintetében a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a közúti
közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények határon átnyúló
végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint egyes törvényeknek a közlekedésbiztonságot
elősegítő európai uniós és nemzetközi kötelezettségek végrehajtásához szükséges módosításáról szóló 2012. évi CLXX. törvény
9. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 6. alcím és az 1. melléklet tekintetében a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § e) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § b)–d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 8. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
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a 37–46. §, a 47. § (1), (2) és (4) bekezdése, valamint a 48–53. § és a 2–5. melléklet tekintetében a létfontosságú rendszerek
és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § a)–i) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 47. § (3) bekezdése tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 80. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló
2012. évi CLXVI. törvény 14. § a), d) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló
2012. évi CLXVI. törvény 14. § a), d) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló
2012. évi CLXVI. törvény 14. § a), d) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 13. alcím tekintetében az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. §
(1) bekezdés a)–c), h) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 14. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló
2012. évi CLXVI. törvény 14. § a)–d) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 15. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló
2012. évi CLXVI. törvény 14. § k) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 16. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló
2012. évi CLXVI. törvény 14. § a)–g) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 17. alcím tekintetében az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (1) bekezdés g) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 18. alcím és a 6. melléklet tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 19. alcím tekintetében a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény 250. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 20. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló
2012. évi CLXVI. törvény 14. § a), b), d, k) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 21. alcím tekintetében a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló
2005. évi CXXXIII. törvény 76. § c) pontjában, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei
őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 30. § (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 22. alcím és a 7. melléklet tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 23. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 24. alcím tekintetében az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. §
(1) bekezdés e), j) és k) pontjában, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 17. § (1a) bekezdés b) és c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 25. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló
2012. évi CLXVI. törvény 14. § a)–d) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és
hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló
168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében az „A központi” szövegrész helyébe az „Az általános
hatáskörrel eljáró központi” szöveg lép.
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2. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló
301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R1.) „A bizonyítás szabályai” című alcíme a következő 80. §-sal egészül ki:
„80. § (1) A zár alá vett dologban tárolt adatokhoz történő hozzáférés, valamint az adatok adathordozóra történő
mentése érdekében a menekültügyi hatóság – ha az eljárás lefolytatásához szükséges adatok megszerzése a saját
szervezetén belül nem oldható meg – a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot keresi meg szakértői támogatás nyújtása
érdekében.
(2) A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat az (1) bekezdésben meghatározott szakértői támogatást a saját
létesítményében nyújtja a rendelkezésre álló erőforrások figyelembevételével.
(3) A kinyert adatokat a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat elektronikus formában a menekültügyi hatóságnak átadja.
A menekültügyi hatóság az adatokat adathordozón, azonosítható módon, elzártan kezeli.
(4) A menekültügyi hatóság a zár alá vételt a zár alá vett dolog visszaérkezését követően azonnal, de legkésőbb
három munkanapon belül megszünteti.
(5) A menekültügyi hatóság a Nemzetbiztonsági Szakszolgálattól átvett adathordózó adatait az elismerését kérő
személyazonosságának megállapítását követően haladéktalanul törli.”

3. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása
3. §

(1) A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R2.) 6. § (3) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ORFK közigazgatási hatáskörében gondoskodik a hatáskörébe utalt közigazgatási hatósági eljárások lefolytatásáról,
ellátja a hatósági, nyilvántartási és ellenőrzési feladatokat, ennek keretében)
„l) ellátja a fegyveres biztonsági őrség létrehozásával, működésével, megszüntetésével, valamint a fegyveres
biztonsági őrzés elrendelésével és a fegyveres biztonsági őrség lőfegyverrel, lőszerrel és más kényszerítő eszközzel
való ellátásának engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatokat,”
(2) Az R2. 6. § (3) bekezdése a következő p)–s) ponttal egészül ki:
(Az ORFK közigazgatási hatáskörében gondoskodik a hatáskörébe utalt közigazgatási hatósági eljárások lefolytatásáról,
ellátja a hatósági, nyilvántartási és ellenőrzési feladatokat, ennek keretében)
„p) ellátja a több megye területén vagy országosan, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet és az irányítása alá
tartozó szervek szervezetében működő fegyveres biztonsági őrségek tekintetében a fegyveres biztonsági őrségről,
a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 4. §-ában meghatározott hatósági
feladatokat, és felügyeli e fegyveres biztonsági őrségek tevékenységét,
q) ellátja a p) pontba nem tartozó fegyveres biztonsági őrségek tekintetében a fegyveres biztonsági őrségről,
a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 4. § (1) bekezdés a), d), e), h) és
i) pontjában meghatározott hatósági feladatokat,
r) felügyeli és ellenőrzi a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság és a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság fegyveres
biztonsági őrségekkel kapcsolatos tevékenységét,
s) a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény
10/A. §-a szerinti panaszügyekben a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság által hozott döntések tekintetében az általános
közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti felügyeleti szervként jár el.”

4. §		
Az R2. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság
a) a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, valamint
b) a légiforgalmi irányító szolgálat központi létesítményében működtetett fegyveres biztonsági őrség tekintetében
ellátja a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény
4. §-ában meghatározott hatósági feladatokat, valamint első fokon elbírálja a fegyveres biztonsági őrségről,
a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 10/A. §-a szerinti panaszt.”
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5. §		
Az R2. 11. § (3) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
(A rendőr-főkapitányság közigazgatási hatáskörében:)
„m) másodfokon elbírálja a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló
1997. évi CLIX. törvény 10/A. §-a szerinti panasz alapján a helyi szerv által hozott elsőfokú döntéssel szemben
benyújtott fellebbezéseket, valamint ezekben az ügyekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény
szerinti felügyeleti szervként jár el.”
6. §		
Az R2. 11. § (5) bekezdésében az „5. § (5) és (7) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe az „5. § (1), (4), (5), (7) és
(8) bekezdése szerinti” szöveg lép.

4. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása
7. §		
A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet
1. § (2) bekezdés k) pontja helyébe az következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„k) finanszírozási időszak: ha törvény vagy e rendelet másként nem rendelkezik, az általános pályázati eljárás
lefolytatását követő év január 1-jétől az azt követő harmadik év december 31-éig terjedő időszak;”

5. A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló
90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása
8. §		
A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló
90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 4. § (2b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2b) A hatósági ellenőrzésre a Nemzeti Biztonsági Felügyelet hivatásos szolgálati jogviszonnyal, valamint
rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonnyal rendelkező tagja jogosult. Az ellenőrzésre jogosult személyt
ellenőrzési megbízólevéllel kell ellátni, amely a szolgálati igazolvánnyal együtt érvényes. Az ellenőrzésre jogosult
személy az ellenőrzési jogosultságát az ellenőrzés megkezdése előtt köteles igazolni.”
9. §		
Az R3. 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A honvédségi szervezeteknél kinevezett biztonsági vezetők a minősített adatok védelmével kapcsolatos
feladatok végrehajtását és koordinálását a Magyar Honvédség Parancsnoksága szakirányításra jogosult vezetőjének
szakmai irányítása mellett végzik.”
10. §		
Az R3. 7. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Nemzeti Biztonsági Felügyelet a gazdálkodó szervezetek esetében a titkos ügykezelői és a biztonsági
vezetői munkakörben foglalkoztatott személyek részére – a kinevezésük előtt – a minősített adat védelméről szóló
törvény és e rendelet ismeretéből, gyakorlati alkalmazásából oktatást és az (1) bekezdésben meghatározott vizsgát
szervezhet.”
11. §		
Az R3. a következő 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § (1) Más hazai minősített adatot kezelő szervnél történő minősített adat felhasználása céljából a minősített
adatot felhasználó személy nemzeti és külföldi személyi biztonsági tanúsítványáról a biztonsági vezető igazolást állít
ki, amelyet közvetlenül vagy a minősített adatot felhasználó személy útján megküld a minősített adat felhasználása
szerinti szerv biztonsági vezetőjének.
(2) Az igazolás tartalmazza
a) az igazolást kiadó minősített adatot kezelő szerv megnevezését,
b) az érintett személy nevét, születési idejét és helyét,
c) a munkáltató és a munkakör megnevezését,
d) a személyi biztonsági tanúsítvány érvényességi idejét és a felhasználó által felhasználható nemzeti valamint
külföldi minősített adat legmagasabb minősítési szintjét,
e) az igazolás kiadásának célját és érvényességi idejét,
f ) a biztonsági vezető aláírását.
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(3) Az igazolást vissza kell vonni, ha a felhasználó munkaviszonya, kormányzati szolgálati jogviszonya, közszolgálati
jogviszonya, közalkalmazotti jogviszonya, bírói, igazságügyi, ügyészi, hivatásos szolgálati jogviszonya, a honvédek
jogállásáról szóló törvény szerinti szolgálati viszonya, honvédelmi alkalmazotti vagy rendvédelmi igazgatási
jogviszonya a minősített adatot kezelő szervnél megszűnik, továbbá ha a feladata ellátásához minősített adat
felhasználása a továbbiakban nem szükséges.
(4) Az igazolás visszavonását vagy érvényességi idejének lejártát követően a biztonsági vezető intézkedik az igazolás
selejtezéséről.
(5) Az igazolás kezelését és tárolását a biztonsági vezető vagy az e feladatra általa írásban kijelölt személy vagy szerv
végzi.”
12. §		
Az R3. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti kezdeményezés a rendezvényen részt vevő személy családi és utónevét, születési
helyét, születési idejét, állampolgárságát, úti okmányának azonosítóját, a munkáltató és a munkakör megnevezését
magyarul és angolul, a kiutazás célját és a rendezvény megnevezését magyarul és angolul, a rendezvény időpontját,
a rendezvény helyszínét, a rendező szerv vagy a rendezvényen részt vevő személy biztonsági vezetője által
megjelölt hivatali e-mail-címet tartalmazó, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet honlapján közzétett adatlap kitöltésével
történik. Az igazolást a Nemzeti Biztonsági Felügyelet a rendező szerv vagy a rendezvényen részt vevő személy
biztonsági vezetőjéhez továbbítja. A kiadott igazolást a rendező szerv vagy a rendezvényen részt vevő személy
biztonsági vezetője kezeli.”
13. §

(1) Az R3. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Minősített adat nyílt tárolására akkor kerülhet sor, ha az I. osztályú biztonsági terület körül adminisztratív zóna
vagy biztonsági terület található, és az adminisztratív zónával vagy a biztonsági területtel határos falazat, födém és
padozat legalább a 6 cm vastagságú tömör téglafal szilárdsági mutatóival egyenértékű falszerkezettel, ennél kisebb
szilárdsági mutatóval rendelkező anyag esetén a 19. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott rácsszerkezettel
rendelkezik. Ha az I. osztályú biztonsági terület körül nincs adminisztratív zóna vagy biztonsági terület, ott
az I. osztályú biztonsági területet határoló falazat, födém és padozat legalább a 30 cm vastagságú tömör téglafal
szilárdsági mutatóival egyenértékű falszerkezettel, ennél kisebb szilárdsági mutatóval rendelkező anyag esetén
a 19. § (2) bekezdés a), b) vagy c) pontjában meghatározott rácsszerkezettel rendelkezik.”
(2) Az R3. 19. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A biztonsági területet határoló falazat
a) a (2) bekezdés a) pontjában szereplő rácsszerkezettel egyenértékű, ha legalább 5 perces áttörésgátlással vagy
legalább P5A dobásálló fokozattal,
b) a (2) bekezdés b) pontjában szereplő rácsszerkezettel egyenértékű, ha legalább 10 perces áttörésgátlással vagy
legalább P6B áttörésbiztos fokozattal,
c) a (2) bekezdés c) pontjában szereplő rácsszerkezettel egyenértékű, ha legalább 15 perces áttörésgátlással vagy
legalább P7B áttörésbiztos fokozattal
rendelkezik.”
(3) Az R3. 19. § (6) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Minősített adatot kezelő állami szerveknél, ahol nemzeti minősített adat nyílt tárolására kerül sor, az (1)–(4) bekezdésben
előírtakat az alábbi feltételek együttes megléte esetén nem kell kiépíteni:]
„a) az I. osztályú biztonsági terület közvetlen környezetében személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező vagy
hivatásos szolgálati jogviszonyban, illetve a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti szolgálati viszonyban álló
reagáló erő munkaidőn kívül legalább kétóránként, véletlenszerű időpontban ellenőrzést hajt végre,
b) az I. osztályú biztonsági területet határoló falazat, födém és padozat legalább 6 cm vastagságú tömör téglafal
szilárdsági mutatóival egyenértékű falszerkezettel, ennél kisebb szilárdsági mutatóval rendelkező anyag esetén
a c) pont ca) alpontjában meghatározott rácszerkezettel rendelkezik,”

14. §

(1) Az R3. 20. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) 4. kategóriájú a helyszín, ha a II. osztályú biztonsági terület helyszínén
a) a biztonsági területet határoló falazat, födém és padozat legalább 15 cm vastagságú tömör téglafal szilárdsági
mutatóival egyenértékű falszerkezettel rendelkezik, ennél kisebb szilárdsági mutatóval rendelkező anyag esetén
a 19. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott rácsszerkezettel rendelkezik,
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b) az ablakokat – a föld felszínétől számított 6 méteres, valamint az épület tetejétől lefelé számított 4 méteres
magasságon belül – 70 × 70 mm-es kiosztású, legalább 10 mm átmérőjű köracélból vagy legalább 10 mm
oldalhosszúságú négyzetacélból álló, rácspontokon körbehegesztett, nyitható belső vagy fixen rögzített
rácsszerkezettel vagy ezzel egyenértékű módon védik, és
c) a nyitható rácsszerkezet számkombinációs zárral, a biztonsági területet határoló falazat felületén lévő biztonsági
ajtó legalább 15 perces áttörésgátlással rendelkezik.
(3) 3. kategóriájú a helyszín, ha a II. osztályú biztonsági terület helyszínén
a) a biztonsági területet határoló falazat, födém és padozat legalább 6 cm vastagságú tömör téglafal szilárdsági
mutatóival egyenértékű falszerkezettel rendelkezik, ennél kisebb szilárdsági mutatóval rendelkező anyag esetén
a 19. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott rácsszerkezettel rendelkezik,
b) az ablakokat – a föld felszínétől számított 6 méteres, valamint az épület tetejétől lefelé számított 4 méteres
magasságon belül – 90 × 90 mm-es kiosztású, legalább 10 mm átmérőjű köracélból vagy legalább 10 mm
oldalhosszúságú négyzetacélból álló, rácspontokon körbehegesztett, nyitható belső vagy fixen rögzített
rácsszerkezettel vagy ezzel egyenértékű módon védik, és
c) a nyitható rácsszerkezet számkombinációs zárral, a biztonsági területet határoló falazat felületén lévő biztonsági
ajtó legalább 10 perces áttörésgátlással rendelkezik.
(4) 2. kategóriájú a helyszín, ha a II. osztályú biztonsági terület helyszínén
a) a biztonsági területet határoló falazat, födém és padozat legalább 6 cm vastagságú tömör téglafal szilárdsági
mutatóival egyenértékű falszerkezettel rendelkezik, ennél kisebb szilárdsági mutatóval rendelkező anyag esetén
a 19. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott rácsszerkezettel rendelkezik,
b) az ablakokat – a föld felszínétől számított 6 méteres, valamint az épület tetejétől lefelé számított 4 méteres
magasságon belül – 140 × 140 mm-es kiosztású, legalább 10 mm átmérőjű köracélból vagy legalább 10 mm
oldalhosszúságú négyzetacélból álló, rácspontokon körbehegesztett, nyitható belső vagy fixen rögzített
rácsszerkezettel vagy ezzel egyenértékű módon védik, és
c) a nyitható rácsszerkezet számkombinációs zárral, a biztonsági területet határoló falazat felületén lévő biztonsági
ajtó legalább 5 perces áttörésgátlással rendelkezik.”
(2) Az R3. 20. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A biztonsági területet határoló falazat
a) a (4) bekezdésben szereplő rácsszerkezettel egyenértékű, ha legalább 5 perces áttörésgátlással vagy legalább
P5A dobásálló fokozattal,
b) a (3) bekezdésben szereplő rácsszerkezettel egyenértékű, ha legalább 10 perces áttörésgátlással vagy legalább
P6B áttörésbiztos fokozattal,
c) a (2) bekezdésben szereplő rácsszerkezettel egyenértékű, ha legalább 15 perces áttörésgátlással vagy legalább
P7B áttörésbiztos fokozattal
rendelkezik.”
15. §		
Az R3. 36. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A Nyilvántartó és a Kezelő pont működtetéséhez legalább egy fő titkos ügykezelő kinevezése szükséges.
(5) Honvédelmi szervezet esetén – a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat kivételével – a Nyilvántartó és a Kezelő
pont a szervezet működését biztosító katonai szervezet szervezeti egysége is lehet, amely a tevékenységét
a honvédelmi szervezet biztonsági vezetőjének szakmai alárendeltségében végzi.”
16. §		
Az R3. 38. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Nemzeti minősített adat készítése során a készítő a minősítési jelölést az adathordozó első oldalának felső
részén, a minősítési szintet – ha az első oldal nemzeti minősített adatot tartalmaz – az alsó részének közepén vagy
– ha ezt az adathordozó jellege kizárja – külön kísérőlapon vagy elektronikus adatállományban tünteti fel.
(2) A több lapból álló papíralapú adathordozó esetén a minősítési szintet az első oldalon az (1) bekezdés szerint,
az azt követő, nemzeti minősített adatot tartalmazó oldalakon – elektronikus minősített adat esetén, ha
ez technikailag megoldható – a felső és az alsó részek közepén kell feltüntetni.”
17. §		
Az R3. 43. § (6)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) A minősített adatot kezelő elektronikus rendszeren (a továbbiakban: rendszer) érkező és továbbítandó
minősített adatok kezelése (a továbbiakban együtt: feldolgozás) során az (1)–(5) bekezdést nem kell alkalmazni,
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ha a minősített adat kizárólag a rendszeren belül feldolgozható, és a feldolgozás során a minősített adat sem
papíralapú, sem más adathordozón nem jelenik meg.
(7) Ha az adatok feldolgozása során a minősített adatot a rendszeren kívül is szükséges adathordozón rögzíteni,
a végponti felhasználó a minősített adat kinyerését követően a minősített adatot tartalmazó adathordozót átadja
a titkos ügykezelőnek, aki az (1)–(5) bekezdésben meghatározottak szerint jár el.
(8) A rendszeren kívüli feldolgozás ellenőrzésének szabályait a minősített adatot kezelő szerv vezetője a biztonsági
szabályzatban határozza meg.”
18. §

(1) Az R3. 48. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A titkos ügykezelő az érkezett minősített adatot köteles a szignálásra jogosult vezetőnek szignálásra
bemutatni, aki írásban kijelöli a minősített adat felhasználására jogosult személyt.
(2b) Ha a szignálásra történő bemutatás során a minősített adat a titkos ügykezelő személyes felügyelete alatt
marad, nem szükséges az (1) bekezdésben meghatározott dokumentált módon történő átadás, visszavétel.”
(2) Az R3. 48. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az ügyeleti szolgálat, illetve az őrszolgálat tagjai részére a szolgálatátadáskor a minősített adat a titkos
ügykezelő közreműködése nélkül átadható.”

19. §		
Az R3. 59. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A katonai, nemzetbiztonsági, bűnügyi, létesítménybiztosítási és személyvédelmi műveletekben a személyi
biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező személy személyes felügyelete alatt álló, minősített adatot tartalmazó
technikai eszköz, valamint a művelet végrehajtásához szükséges minősített adat, a minősített adatot kezelő
szerv vezetője vagy a biztonsági vezető által meghatározott biztonsági intézkedések betartása mellett biztonsági
területen kívül is felhasználható.”
20. §		
Az R3.
a)
4. § (2) bekezdésében a „Magyar Honvédség vonatkozásában a honvédelemért felelős miniszter által
vezetett minisztérium,” szövegrész helyébe a „honvédségi szervezetek vonatkozásában a Magyar Honvédség
Parancsnoksága,” szöveg,
b)
5. § (2) bekezdésében a „jogviszonyban vagy a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti szolgálati
viszonyban álló,” szövegrész helyébe a „jogviszonyban, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti
szolgálati viszonyban, honvédelmi alkalmazotti vagy rendvédelmi igazgatási jogviszonyban álló,” szöveg,
c)
10. § (4) bekezdésében, 11. § (7) bekezdésében és 15. § (2) bekezdés a) pontjában a „jogviszonya vagy
a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti szolgálati viszonya” szövegrész helyébe a „jogviszonya,
a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti szolgálati viszonya, honvédelmi alkalmazotti vagy rendvédelmi
igazgatási jogviszonya” szöveg,
d)
11. § (2) és (4) bekezdésében a „vezetéknevét, utónevét” szövegrész helyébe a „családi és utónevét” szöveg
lép.
21. §		
Hatályát veszti az R3. 48. § (2) bekezdésének e) pontja.

6. Az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól
szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása
22. §		
Az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló
92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
„(1) A minősített adatot kezelő szerv vagy a gazdálkodó szervezet a „Szigorúan titkos!”, a „Titkos!”, illetve a „Bizalmas!”
minősítési szintű adatok kezelésére jogosító telephely biztonsági tanúsítvány kiadására irányuló eljárás
megindítását az 1. mellékletben meghatározott adattartalommal a Nemzeti Biztonsági Felügyelet (a továbbiakban:
NBF) elnöke által rendszeresített és az NBF honlapján közzétett Cég-adatlap, valamint a 4. § (4) bekezdésében
foglaltak alapján az érintett személyek által kitöltött biztonsági kérdőív egyszerre történő megküldésével
kezdeményezi az NBF-nél.
(2) A minősített adatot kezelő szerv vagy a gazdálkodó szervezet a „Szigorúan titkos!”, a „Titkos!”, illetve a „Bizalmas!”
minősítési szintű adatok kezelésére jogosító egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány kiadására irányuló
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eljárás megindítását a 2. mellékletben meghatározott adattartalommal az NBF elnöke által rendszeresített és
az NBF honlapján közzétett Cég-adatlap, valamint a 4. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az érintett személyek
által kitöltött biztonsági kérdőív egyszerre történő megküldésével kezdeményezi az NBF-nél.”
23. §

(1) Az R4. 4. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A 3. § (1) bekezdése szerinti esetben az iparbiztonsági ellenőrzés során a nemzetbiztonsági szolgálat végrehajtja
a gazdálkodó szervezet ügyvezetését ellátó személyek, a cégvezető, a gazdálkodó szervezet legalább öt százalékot
meghaladó vagyoni hozzájárulással rendelkező tagja, alapítója, részvényese, a kijelölésre kerülő biztonsági vezető,
valamint a titkos ügykezelő, a rendszerbiztonsági felügyelő, a rendszeradminisztrátor, továbbá a minősített
szerződésben való igazolt részvétel esetén annak előkészítésében és végrehajtásában érintett személyek
nemzetbiztonsági ellenőrzését.
(5) A 3. § (2) bekezdése szerinti esetben az iparbiztonsági ellenőrzés során a nemzetbiztonsági szolgálat végrehajtja
a gazdálkodó szervezet ügyvezetését ellátó személyek, a cégvezető, a gazdálkodó szervezet legalább öt százalékot
meghaladó vagyoni hozzájárulással rendelkező tagja, alapítója, részvényese, a kijelölésre kerülő biztonsági vezető,
valamint a minősített szerződésben való igazolt részvétel esetén annak előkészítésében és végrehajtásában érintett
személyek nemzetbiztonsági ellenőrzését.”
(2) Az R4. 4. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A gazdálkodó szervezet a minősített adat felhasználására jogosító személyi biztonsági tanúsítvány kiállításához
szükséges Adatlapot, valamint a biztonsági vezető kinevezéséhez szükséges dokumentumot a személyek
nemzetbiztonsági ellenőrzéséről, valamint a cégellenőrzés eredményéről szóló értesítés kézhezvételétől számított
5 napon belül megküldi az NBF-nek.”

24. §

(1) Az R4. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az I. vagy II. osztályú biztonsági terület, továbbá az elektronikus adatkezelő rendszer kialakítására vonatkozó
eljárás az NBF működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló kormányrendeletben és
a minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági
felügyeletének részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltak szerint történik. A gazdálkodó szervezet
az Engedély és a Rendszerengedély kiadásához szükséges dokumentumokat a személyek nemzetbiztonsági
ellenőrzéséről, valamint a cégellenőrzés eredményéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül
megküldi az NBF részére.”
(2) Az R4. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A 4. § (7) bekezdésében, valamint a (3) bekezdésben foglalt határidő elmulasztása esetén az NBF az eljárást
megszüntetheti.”

25. §		
Az R4. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A telephely biztonsági tanúsítvány kiadására irányuló eljárás vagy az egyszerűsített telephely biztonsági
tanúsítvány kiadására irányuló eljárás során, valamint a telephely biztonsági tanúsítvány vagy az egyszerűsített
telephely biztonsági tanúsítvány érvényessége alatt
a) a biztonsági vezető adatszolgáltatást teljesít a változás beálltát követő 5 napon belül az NBF-nek, ha
a Cég-adatlap tartalmában vagy a személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező személyek körében változás áll be,
a gazdálkodó szervezet ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, vagy a Gazdasági Versenyhivatal
végleges elmarasztaló határozatot hoz,
b) az NBF – ha az a) pont szerinti adatszolgáltatás vagy egyéb módon a tudomására jutó információ indokolttá teszi –
a gazdálkodó szervezet előzetes értesítése nélkül intézkedik a gazdálkodó szervezet újbóli cégellenőrzésének
végrehajtására a nemzetbiztonsági szolgálat felé.”
26. §		
Az R4. 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos
egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott szerződés, illetve
alvállalkozói szerződés megkötéséhez szükséges telephely biztonsági tanúsítvány vagy egyszerűsített telephely
biztonsági tanúsítvány meglétéről az NBF kérelemre igazolást állít ki.”
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27. §		
Az R4. 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az NBF a telephely biztonsági tanúsítványt, valamint a telephely biztonsági tanúsítvány kiadására irányuló
eljárás során kiadott Engedélyt és Rendszerengedélyt visszavonja, ha
a) a 6. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételek már nem állnak fenn,
b) a gazdálkodó szervezet 4. § (4) bekezdésében meghatározott személyi köre nem rendelkezik érvényes
és megfelelő szintű személyi biztonsági tanúsítvánnyal, vagy a biztonsági vezető nem gondoskodott
a nemzetbiztonsági ellenőrzésük kezdeményezéséről,
c) a gazdálkodó szervezet a 7. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeket nem teljesíti.
(2) Az NBF az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítványt visszavonja, ha
a) a 6. § (4) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feltételek már nem állnak fenn,
b) a gazdálkodó szervezet a 4. § (4) bekezdésében meghatározott személyi köre nem rendelkezik érvényes
és megfelelő szintű személyi biztonsági tanúsítvánnyal, vagy a biztonsági vezető nem gondoskodott
a nemzetbiztonsági ellenőrzésük kezdeményezéséről,
c) a gazdálkodó szervezet a 7. § (2) bekezdésében meghatározott követelményeket nem teljesíti.”
28. §		
Az R4. a következő 16/A. §-sal egészül ki:
„16/A. § (1) Az egyes kiberbiztonsági tárgyú és egyéb kormányrendeletek módosításáról szóló
375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) hatálybalépését megelőzően e rendelet
2/A. alcíme szerint kiadott telephely biztonsági tanúsítvány – amely a gazdálkodó szervezetet kizárólag a 2015. évi
VII. törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott szerződés vagy alvállalkozói szerződés megkötésére jogosítja
fel – visszavonásig érvényes. A 2/A. alcím szerint kiadott telephely biztonsági tanúsítványok érvényben tartására,
visszavonására e rendelet egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítványra vonatkozó rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni.
(2) A Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően e rendelet 2/A. alcímében meghatározott telephely biztonsági
tanúsítvány – amely a gazdálkodó szervezetet kizárólag a 2015. évi VII. törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott
szerződés vagy alvállalkozói szerződés megkötésére jogosítja fel – kiadása iránt indított, a Korm. rendelet
hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárás keretében az NBF egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítványt ad ki.”
29. §		
Az R4. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
30. §		
Az R4.
a)
1. melléklet 1.9. pontjában és 2. melléklet 1.9. pontjában a „személyazonosító adatai” szövegrész helyébe
a „személyazonosító adatai, továbbá – a felsorolt személy külföldi állampolgársága esetén – állampolgársága,
lakcíme” szöveg,
b)
1. melléklet 1.10. pontjában és 2. melléklet 1.10. pontjában a „cégekben” szövegrész helyébe a „gazdálkodó
szervezetben” szöveg,
c)
1. melléklet 2.1. pontjában az „adatai” szövegrész helyébe az „adatai, továbbá – ha a gazdálkodó szervezetet
vezetője külföldi állampolgár – állampolgársága, lakcíme” szöveg,
d)
1. melléklet 2.2. pontjában az „adatai” szövegrész helyébe az „adatai, továbbá, ha az ügyvezetést ellátó
személy külföldi állampolgár, állampolgársága, lakcíme” szöveg,
e)
1. melléklet 2.5. pontjában az „adatai” szövegrész helyébe az „adatai, hivatali telefonszáma, hivatali
e-mail-címe” szöveg
lép.
31. §		
Hatályát veszti az R4.
a)
5. § (2) bekezdése,
b)
2/A. alcíme,
c)
1. melléklet 2.7. pontja.
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7. A minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és
hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló 161/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása
32. §		
A minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági
felügyeletének részletes szabályairól szóló 161/2010. (V. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 8. §-a a következő
g) ponttal egészül ki:
(A minősített adatot elektronikus rendszeren kezelő szerv biztonsági vezetője)
„g) kiadja a rejtjeltevékenységre vonatkozó rejtjel-hozzáférési engedélyeket,”
33. §		
Az R5. a következő 19/A. alcímmel egészül ki:

„19/A. Rejtjelző eszköz fejlesztése, gyártása
44/A. § (1) Rejtjelző eszköz fejlesztését, illetve gyártását állami szerv vagy telephely biztonsági tanúsítvánnyal
rendelkező, kizárólagos belföldi tulajdonban álló gazdálkodó szervezet végezheti.
(2) Rejtjelző eszköz fejlesztését, illetve gyártását végző szervezetnek rendelkeznie kell a fejlesztéshez kapcsolódó
dokumentumok minősítési szintjének megfelelő, az NBF működésének, valamint a minősített adat kezelésének
rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott engedéllyel, rendszerengedéllyel és rejtjelszabályzattal.
(3) A rejtjelző eszközzel kapcsolatos fejlesztési tevékenység, illetve a rejtjelző eszköz gyártásának engedélyezésére
irányuló kérelmet az érintett minősített adatot elektronikus rendszeren kezelő szerv biztonsági vezetője vagy
a rejtjelző eszközt fejlesztő, illetve gyártó szerv vezetője nyújtja be írásban az NBF-nek.
(4) A rejtjelző eszközzel kapcsolatos fejlesztési tevékenység engedélyezésére irányuló kérelemnek tartalmaznia
kell a tervezett eszköz megnevezését, jellegét, a védeni tervezett adat minősítési szintjét, valamint a fejlesztés
befejezésének tervezett időpontját.”
34. §		
Az R5. 45. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A rejtjeltevékenységet folytató szerv a rendszeresítési engedély iránti kérelemhez mellékelve az eszköz jellegétől
függően benyújtja
a) minden, a rejtjelző eszköz rendeltetésszerű működéséhez és működtetéséhez szükséges eszközt,
b) a rejtjelezhető minősített adat javasolt legmagasabb minősítési szintjének megjelölését,
c) a rejtjelző eszköz teljes körű funkcionális és biztonsági leírását tartalmazó dokumentációt,
d) a rejtjelző eszköz gyártási és tesztelési dokumentációját,
e) a rejtjelző eszköz rendeltetésszerű működtetéséhez szükséges biztonsági feltételrendszerre vonatkozó
ajánlásokat,
f ) a rejtjelző eszköz működtetési szabályzatát, kezelési utasítását és a rejtjelző eszköz alkalmazásához szükséges
egyéb dokumentumokat.”
35. §		
Hatályát veszti az R5.
a)
4. § (4) bekezdés d) pontjában a „vagy végeztet” szövegrész,
b)
6. § (2) bekezdés d) pontja,
c)
45. § (5) bekezdése,
d)
46. § (3) és (5) bekezdése.

8. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló
309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
36. §		
Hatályát veszti a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 11. §-a.

9. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló
2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása
37. §		
A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi
CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 1. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
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„1. § E rendelet alkalmazásában
1. azonosítás: az a folyamat, amely során a lehetséges létfontosságú rendszerelemeket kockázatelemzés, valamint
az ágazati és horizontális kritériumok alapján meghatározzák,
2. azonosítási vizsgálat: az a folyamat, amelynek eredményeképpen az üzemeltető magára vonatkoztatva, az ágazati
és horizontális kritériumok teljesülésének lehetőségét elemezve és értékelve azonosítási jelentésében nemzeti vagy
európai létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölésre, a kijelölés visszavonására vagy a kijelölés fenntartására
vonatkozó javaslatot tesz,
3. kockázatelemzés: fenyegetettségi és kockázati tényezők vizsgálata a rendszerelemek sebezhetőségének, valamint
a megzavarásuk vagy megsemmisítésük által okozott következmények értékelése céljából.”
38. §

(1) Az R6. 2. § (2) bekezdése a következő e)–f ) ponttal egészül ki:
(Az azonosítási jelentés tartalmazza)
„e) az üzemeltető neve, székhelye, levelezési címe, cégjegyzékszáma, statisztikai számjele és adóazonosító száma,
képviselőjének neve, telefonszáma, e-mail-címe,
f ) a nemzeti létfontosságú rendszerelemek, szolgáltatások megnevezése és címe, valamint azon európai
létfontosságú rendszerelemek, szolgáltatások megnevezése és címe, amelyek esetében Magyarország érintett fél.”
(2) Az R6. 2. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A kijelölt létfontosságú rendszerelem üzemeltetője a nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölést
követően köteles új azonosítási jelentés készíteni, amelyet az előző azonosítási jelentés kijelölő hatósághoz történő
benyújtásától számított 5 év elteltével, az azt követő 15 napon belül kell benyújtania a kijelölő hatóságnak.”

39. §		
Az R6. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A Kormány a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét a közrend, közbiztonság, lakosságvédelem,
alkotmányvédelem, nemzetbiztonság, terrorelhárítás szempontjaira tekintettel, a nemzeti létfontosságú
rendszerelemmé történő kijelölés vonatkozásában általános javaslattevő hatóságként kijelöli. Az ágazati kijelölő
hatóság – az általános javaslattevő hatóság Lrtv. 10. § (2) bekezdése szerinti ügyindító javaslatának megküldését
követően – hivatalból lefolytatja a kijelölési eljárást és a kijelölés visszavonására irányuló eljárást az ügyindító
javaslatban szereplő létfontosságú rendszerelem, szolgáltatások, üzemeltetők vonatkozásában.”
40. §

(1) Az R6. 4. § (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A kijelölő hatóság a határozatában:)
„g) az öt év elteltével benyújtott új azonosítási jelentés alapján dönt a kijelölés fenntartásáról vagy visszavonásáról.”
(2) Az R6. 4. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A kijelölés fenntartása iránti eljárásban a javaslattevő hatóság megkeresése mellőzhető, ha az azonosítási
jelentés nem tár fel új tényt, körülményt, nem javasol új rendszerelemet kijelölni.”
(3) Az R6. 4. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az ágazati kijelölő hatóság az általános javaslattevő hatóság ügyindító javaslata alapján hivatalból indított
eljárásban vizsgálja, hogy az ágazati kritériumok az ügyindító javaslatban megjelölt létfontosságú rendszerelemek,
szolgáltatások, üzemeltetők vonatkozásában teljesülnek-e.”

41. §

(1) Az R6. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A biztonsági összekötő személy az adott ágazatnak megfelelő szakirányú végzettség mellett
a) iparbiztonsági,
b) katasztrófavédelmi,
c) rendészeti igazgatási,
d) tűzvédelmi vagy
e) védelmi igazgatási
szakon szerzett felsőfokú végzettséggel rendelkezik.”
(2) Az R6. 6. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A honvédelmi ágazaton belüli létfontosságú rendszerelemek esetében a (2) bekezdésben előírt követelmények
alól a honvédelmi szerv által, a honvédelmi szerv alaptevékenységébe tartozó feladatok ellátása körében legalább
öt évig foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű személy mentesül. A mentesülés feltételeinek való megfelelést
az érintett igazolja.”
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(3) Az R6. 6. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki.
„(6) A biztonsági összekötő személy az üzemeltető alkalmazottja lehet, vagy megbízási szerződés keretében
láthatja el a feladatait. A biztonsági összekötő személyre vonatkozó szabályokat az üzemeltető az ügyrendjében,
szabályzatában, illetve egyéb belső, a szervezetére alkalmazandó dokumentumban, valamint megbízási
szerződésben rögzíti, azzal, hogy a biztonsági összekötő személy közvetlenül az üzemeltető legfelső vezetésének
tartozik felelősséggel.”
42. §

(1) Az R6. 7. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az üzemeltetői biztonsági tervet az üzemeltető soron kívül módosítja
a) abban az esetben, ha olyan változás áll be, amely érinti a létfontosságú rendszerelem szolgáltatását,
tevékenységét, működését vagy védelmét,
b) az újonnan felmerülő kockázat kezelése érdekében, ha a bekövetkezett rendkívüli eseménnyel összefüggő
kockázatot az üzemeltetői biztonsági tervben nem vizsgálták,
c) az ellenőrzések vagy a komplex gyakorlat alkalmával feltárt hiányosságok alapján a hatóság vagy az ellenőrzést
koordináló szerv által előírtak szerint.
(2a) Az üzemeltetői biztonsági tervet az üzemeltető az elkészítését és kijelölő hatóság általi jóváhagyását követően
kétévente felülvizsgálja. Az üzemeltető a felülvizsgálatról jegyzőkönyvet készít, amelyet elektronikus úton megküld
a kijelölő és a nyilvántartó hatóságnak.
(3) Soron kívüli felülvizsgálatot kezdeményezhet
a) a kijelölő hatóság,
b) – a c) pontban foglaltak kivételével – a kijelölő hatóságnál a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve
vagy
c) az ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú rendszerelemek, valamint azon ágazaton kívüli honvédelmi
létfontosságú rendszerelemek tekintetében, amelyeket más ágazat nem jelölt ki létfontosságú rendszerelemmé,
a kijelölő hatóságnál a honvédelmi ágazat ellenőrzést koordináló szerve.
(4) Az üzemeltető a soron kívüli felülvizsgálatot a kezdeményező által meghatározott határidőn belül köteles
elvégezni és a felülvizsgálat eredményeként készült dokumentumot elektronikus úton a kijelölő hatóságnak, és
– ha a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve kezdeményezte – a hivatásos katasztrófavédelmi szerv
központi szerve részére ellenőrzés céljából megküldeni.
(5) Ha az üzemeltetői biztonsági tervet a (2)–(3) bekezdés vagy az Lrtv. 6. § (8) bekezdése alapján módosítani
szükséges, akkor annak módosítással érintett részét vagy jelentős tartalmi módosítás esetén a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt üzemeltetői biztonsági terv tervezetét az üzemeltető soron kívül megküldi tartalmi
és formai ellenőrzésre a kijelölő hatóságnak. Ha a módosításra a komplex ellenőrzést lefolytató szerv kötelezése
alapján kerül sor, úgy az üzemeltető a módosított üzemeltetői biztonsági terv tervezetét soron kívül kizárólag
formai ellenőrzésre küldi meg a kijelölő hatóságnak. Az ellenőrzés határideje a módosított üzemeltetői biztonsági
terv kijelölő hatósághoz érkezésének napjától számított 30 nap. Az ágazati kijelölő hatóság a (2)–(3) bekezdés
alapján módosított üzemeltetői biztonsági tervet a tartalmi és formai ellenőrzést követően – megfelelőség esetén –
jóváhagyja és megküldi a nyilvántartó hatóság részére. Ha a módosításra a komplex ellenőrzést lefolytató szerv
kötelezése alapján kerül sor, úgy az üzemeltető a módosított üzemeltetői biztonsági terv tervezetét kizárólag formai
ellenőrzésre küldi meg a kijelölő hatóságnak.”
(2) Az R6. 7. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az üzemeltető az üzemeltetői biztonsági tervvel összhangban megszervezi és folyamatosan biztosítja
az üzemeltetésében lévő létfontosságú rendszerelem működésének védelmét és üzemfolytonos működésének
feltételeit.”
(3) Az R6. 7. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az üzemeltető az üzemeltetői biztonsági tervét és az annak alapjául szolgáló kockázatelemzést a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv központi szerve által meghatározott és honlapján közzétett formátumban készíti el és küldi
meg az ágazati kijelölő hatóság részére.”

43. §		
Az R6. 7. alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:

„7. Ellenőrzés és az ellenőrzésre vonatkozó különös szabályok”
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44. §

(1) Az R6. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A létfontosságú rendszerelem védelmét – kivéve a honvédelmi ágazaton belüli rendszerelemek, valamint azon
ágazaton kívüli honvédelmi létfontosságú rendszerelemek, amelyek más ágazatban nem kerültek létfontosságú
rendszerelemmé kijelölésre – a helyszíni ellenőrzés lefolytatására jogosult szerv az ellenőrzést koordináló szerv
koordinálásával, ütemezett módon, éves ellenőrzési terv alapján összehangoltan is ellenőrzi oly módon, hogy
a létfontosságú rendszerelem legalább 5 évente kerüljön ellenőrzésre. Az éves ellenőrzési tervet az ellenőrzést
koordináló szerv a tárgyévet megelőző év december 31-ig állítja össze. Ha az ellenőrzést koordináló szerv a komplex
ellenőrzés keretében a létfontosságú rendszerelemek védelmével kapcsolatos információ- és hálózatbiztonsági
ellenőrzés lefolytatására az Lrtv. 8. § (6) bekezdése szerint fel kívánja kérni az elektronikus információs rendszerek
biztonságának felügyeletét ellátó hatóságot, úgy az éves ellenőrzési terv összeállításánál figyelembe veszi az állami
és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (a továbbiakban: Ibtv.)
14. § (4) bekezdése szerint éves ellenőrzési tervben foglaltakat.”
(2) Az R6. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az ellenőrzést koordináló szerv a komplex ellenőrzésben részt vevő, a saját hatáskörben lefolytatott ellenőrzést
végző szervektől, valamint az elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletét ellátó hatóságtól
az eljárásaik kimeneteléről, a megállapított hiányosságok pótlásáról tájékoztatást kérhet, amelyet e szervek
haladéktalanul kötelesek részére megadni.”
(3) Az R6. 8. §-a a következő (5)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az ellenőrzést koordináló szerv soron kívüli komplex ellenőrzést tarthat
a) rendkívüli esemény bekövetkezését vagy
b) az üzemeltetői biztonsági terv soron kívüli módosítását
követően.
(6) A hatósági ellenőrzés iratbekéréssel is lefolytatható, ha a hatósági ellenőrzés a dokumentáció rendelkezésre
állásának, illetve annak tartalmi vizsgálatára irányul.
(7) A helyszíni ellenőrzésnek ki kell terjednie az üzemeltetői biztonsági terv valóságtartalmának,
alkalmazhatóságának és az üzemeltetői gyakorlaton feltárt hibák vizsgálatára.
(8) Ha a komplex ellenőrzésen a helyszíni ellenőrzés lefolytatására jogosult szerv nem vesz részt, és az ellenőrzést
koordináló szerv a helyszíni ellenőrzés lefolytatására jogosult szerv hatáskörébe tartozó jogsértést valószínűsít,
ennek tényéről az ellenőrzést követő 8 napon belül értesíti a helyszíni ellenőrzés lefolytatására jogosult szervet.
A helyszíni ellenőrzés lefolytatására jogosult szerv az értesítésben rögzített megállapításokkal kapcsolatban tett
intézkedéseiről 30 napon belül tájékoztatja az ellenőrzést koordináló szervet.”

45. §

(1) Az R6. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bírság összege százezer forinttól tízmillió forintig terjedhet,
a 4. mellékletben megjelölt szabálytalanság esetén az ott rögzített mértékben.”
(2) Az R6. 9. §-a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A befizetés során az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni az „Lrtv. bírság” szöveget, a határozat számát
és a bírságfizetésre kötelezett nevét.
(5) Több szabálytalanság együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes szabálytalanságokért kiszabható
bírságok összege, amely nem haladhatja meg a tízmillió forintos felső határt.
(6) A bírság ugyanazon tényállás mellett – az azonnal megszüntethető szabálytalanságok kivételével – a bírságot
kiszabó végleges határozat közlését követő két hónap elteltével szabható ki ismételten.”

46. §

(1) Az R6. 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Kormány a kijelölt európai és nemzeti létfontosságú rendszerelemek, illetve az alapvető szolgáltatást
nyújtó szereplők nyilvántartásának vezetésére és a nyilvántartás adatainak kezelésére – az ágazaton belüli,
illetve a rendszerelem vagy létesítmény szerint illetékes ágazat kijelölő hatóság által ki nem jelölt ágazaton kívüli
honvédelmi létfontosságú rendszerelemek kivételével – a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét jelöli
ki. Azon ágazaton kívüli honvédelmi létfontosságú rendszerelemek esetében, amelyek más ágazatban is kijelölésre
kerültek létfontosságú rendszerelemmé, a nyilvántartás vezetése és a nyilvántartás adatainak kezelése a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv központi szerve és a honvédelmi ágazat nyilvántartó hatósága által egyidejűleg történik.
A honvédelmi ágazat nyilvántartó hatósága a kijelölő határozatot – az ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú
rendszerelemek kivételével – tájékoztatásul megküldi a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve részére.
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(2) Az üzemeltető a nyilvántartott adatokban bekövetkezett változásokról 72 órán belül elektronikus úton
tájékoztatja az (1) bekezdés szerinti nyilvántartó hatóságot és egyidejűleg a kijelölő hatóságot.”
(2) Az R6. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásból – az elektronikus
információs rendszerek biztonságának felügyeletét ellátó hatóság, az (EU) 2016/1148 európai parlamenti és
tanácsi irányelv alapján kormányrendeletben kijelölt egyedüli kapcsolattartó pont (a továbbiakban: egyedüli
kapcsolattartó pont), valamint az Ibtv. 19. § (1) és (2) bekezdése szerinti eseménykezelő központ számára –
az Lrtv. 5. § (4) bekezdése g) pontjában foglalt feladatának végrehajtása céljából, valamint a honvédelmi ágazat
javaslattevő hatósága részére az Lrtv. 5. § (4) bekezdés h) és i) pontjában foglalt feladatának végrehajtása céljából
a nyilvántartáshoz hozzáférést biztosít.”
47. §

(1) Az R6. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 4. § (1) bekezdés szerinti hatósági, illetve szakhatósági eljárásban a hivatásos katasztrófavédelmi szerv
központi vagy területi szerve
a) a gazdasági hatás kritériuma teljesülésének kérdésében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal központi szerve,
b) a társadalmi hatás kritériuma teljesülésének kérdésében az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott
szerv területi, illetve központi szerve, az Alkotmányvédelmi Hivatal központi szerve, a Terrorelhárítási Központ,
a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ, valamint az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság,
c) a politikai hatás kritériuma teljesülésének lehetősége tekintetében az illetékes kormánymegbízott,
d) a környezeti hatás kritériuma teljesülésének lehetősége kérdésében a területi környezetvédelmi hatóság,
a területi vízügyi és vízvédelmi hatóság, az országos természetvédelmi és környezetvédelmi hatóság, valamint
az országos vízügyi és vízvédelmi hatóság,
e) a védelem kritériuma teljesülésének kérdésében a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve
véleményét kérheti.”
(2) Az R6. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szervek az azonosítási jelentés alapján lefolytatott véleményalkotásuk,
valamint a komplex ellenőrzésen történt részvételük esetén a kijelölés alapjául szolgáló körülmények fennállásán
kívül vizsgálják a létfontosságú rendszerelemek, az azokhoz tartozó közterületek, valamint az azokat felügyelő,
működtető személyek azon fizikai, humán és informatikai biztonsági feltételeinek meglétét, amelyek garantálják
az azonosított kockázatokkal szembeni védelmet, a rendeltetésszerű működést, a szándékos és nem szándékos
károkozás elkerülését.”
(3) Az R6. 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az együttműködés keretében, az üzemeltetői biztonsági tervben meghatározott rendkívüli esemény
bekövetkezésekor
a) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve jogosult a hatáskörükben érintett hatóságoktól és szervektől
a beavatkozáshoz és elhárításához szükséges adatokat beszerezni, azok közreműködését kérni;
b) az a) pont szerinti adatszolgáltatást az érintett hatóság és szerv soron kívül köteles teljesíteni, az adatszolgáltatást
a megkeresett nem tagadhatja meg;
c) a rendkívüli eseményre való reagálás, a mentés megszervezése, irányítása, továbbá a lakosság tájékoztatása,
a károk felmérése, az eredeti állapot lehetőség szerinti helyreállítása a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi
szervének koordinálásával történik;
d) a szükséges erők, eszközök bevonására az érintett kijelölő hatóság javaslatot tehet;
e) a kiváltó okok azonosításában, a tett intézkedések értékelésében az érintett kijelölő hatóság, a beavatkozást
végző szervek és a biztonsági összekötő személy együtt vesz részt.”
(4) Az R6. 11. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az ágazati kijelölő hatóság tájékoztatja az egyedüli kapcsolattartó pontot az alapvető szolgáltatást nyújtó
szereplőnek az érintett ágazat, illetve alágazat szerinti jelentőségéről.”

48. §		
Az R6. 11. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„11. A komplex gyakorlat
12. § (1) Az Lrtv. szerinti komplex gyakorlatot a 8. § (1) bekezdése szerinti éves ellenőrzési tervben kell szerepeltetni.
A komplex gyakorlattal érintett üzemeltetőket a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve a tárgyév
január 15-ig értesíti. A komplex gyakorlatot úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy
a) az ne érintse károsan az üzemeltető alaptevékenységének ellátását,
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b) az üzemeltetői biztonsági tervben megjelölt szervezeti és eszközrendszert és az információ- és hálózatbiztonsági
ellenállóképességét valós bekövetkezési lehetőségek mentén, a létfontosságú rendszerelem ágazati, alágazati, és
területi sajátosságait figyelembe véve kell modellezni,
c) mutasson rá az egyes rendszerek kölcsönös függőségi kitettségére és
d) segítse elő a káresemények hatékony kezelését, valamint a reagálóképesség növelését.
(2) A komplex gyakorlaton az üzemeltető mellett részt kell vennie az ágazati kijelölő hatóságnak, a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv központi-, illetve az üzemeltető működési helye szerint illetékes területi-, vagy helyi
szervének és a biztonsági összekötő személynek. A komplex gyakorlaton részt vehet az üzemeltető felügyeleti
szerve, valamint a rendkívüli esemény felszámolásában részt vevő, az üzemeltető irányítása vagy vezetése alatt álló
egyéb szervezet.
(3) Ha a komplex gyakorlat eredménye nem megfelelő minősítésű, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi
vagy területi szerve határidő tűzésével annak megismétlésére kötelezi az üzemeltetőt, azzal, hogy az ismételt
komplex gyakorlat megtartásának elmulasztása, vagy ismételten nem megfelelő minősítése esetén a 4. melléklet
szerinti bírság kiszabásának van helye.
(4) Nem megfelelő minősítésű a komplex gyakorlat, ha az üzemeltetői biztonsági tervben foglaltak olyan mértékben
eltérnek a valóságtól, hogy ez a kijelölt rendszerelem üzemfolytonos működését befolyásolhatja.
(5) Ha a komplex gyakorlat során a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi vagy területi szerve azt állapítja
meg, hogy az üzemeltetői biztonsági terv nem megfelelő, az üzemeltetőt határidő tűzésével az üzemeltetői
biztonsági terv módosítására kötelezi, ennek elmulasztása esetén a 4. melléklet szerinti bírság kiszabásának van
helye.
(6) Ha a komplex gyakorlat során a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi vagy területi szerve azt észleli, hogy
az informatikai biztonsági szabályzat felülvizsgálata szükséges, az informatikai biztonsági szabályzat felülvizsgálatát
kezdeményezi az elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletét ellátó hatóságnál.”
49. §		
Az R6. a következő 11/A. alcímmel egészül ki:

„11/A. Az alapvető szolgáltatást nyújtó szereplők azonosításának egyéb szabályai
12/A. § Azon alapvető szolgáltatást nyújtó szereplők azonosítására, amelyek nem üzemeltetnek kijelölt
létfontosságú rendszerelemet, a Kormány az Lrtv. alapján a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot (a továbbiakban:
azonosító hatóság) jelöli ki.
12/B. § (1) Az azonosító hatóság megvizsgálja az alapvető szolgáltatást nyújtó szereplőként történő azonosítás
lehetőségét
a) a 4. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltak szerinti elutasítás, illetve a 4. § (3) bekezdés g) pontjában foglalt
visszavonás esetében,
b) a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények esetében,
c) az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági
felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról
szóló kormányrendelet szerinti egyedüli kapcsolattartó ponthoz érkezett európai uniós megkeresésben szereplő
szervezet vonatkozásában,
d) az elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletét ellátó hatóság, az Ibtv. szerinti
sérülékenységvizsgálat és biztonsági esemény vizsgálatából eredő, valamint az Ibtv. 19. § (1) bekezdésben
nevesített eseménykezelő központ adatai alapján.
(2) Ha a kijelölő hatóság a 4. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint elutasítja a kijelölésre vonatkozó javaslatot,
vagy a 4. § (3) bekezdés g) pontjában foglaltak szerint visszavonja a kijelölést, e döntéséről tájékoztatja az azonosító
hatóságot.
(3) Az azonosító hatóság az (1) és (2) bekezdésben foglaltak esetében, ha az Lrtv. 1. § d) pontja szerinti kritériumok
teljesülése fennáll, hatósági eljárást indít, amelyben közli az érintett szervezettel azokat az adatokat, amelyek szerint
megfelel az alapvető szolgáltatást nyújtó szereplőként történő azonosítás kritériumainak.
(4) Ha az érintett szervezet a (3) bekezdés szerinti közléssel egyetért, erről 30 napon belül tájékoztatja az azonosító
hatóságot.
(5) Ha az érintett szervezet a (3) bekezdés szerinti közléssel nem ért egyet, 60 napon belül köteles a részletes
indokolással ellátott véleményét az azonosító hatóság részére megküldeni. A részletes indokolással ellátott
vélemény tartalmazza az érintett szervezet
a) által nyújtott szolgáltatás részletes leírását,
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b) a szolgáltatás nyújtásában közreműködő elektronikus információs rendszerei felsorolását, azok szerepét, súlyát
a szolgáltatás nyújtásában,
c) más szolgáltatások nyújtásában történő közreműködését.
(6) Az azonosító hatóság az (5) bekezdésben szereplő információkat mérlegelve dönt az alapvető szolgáltatást
nyújtó szereplőként történő azonosításról vagy annak mellőzéséről.
(7) Az azonosító hatóság az alapvető szolgáltatást nyújtó szereplő azonosításáról szóló határozatot, valamint
az Lrtv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat megküldi a 10. § (1) bekezdése szerinti hatóság részére,
nyilvántartásba vétel céljából.
12/C. § (1) Az azonosító hatóság
a) legalább 3 évente,
b) az alapvető szolgáltatást nyújtó szereplő kérelmére a megszűnésekor vagy
c) az alapvető szolgáltatást nyújtó szereplő által bejelentett változásra tekintettel
felülvizsgálja a 12/B. § szerint azonosított alapvető szolgáltatást nyújtó szereplők azonosításra okot adó
körülményeket.
(2) A felülvizsgálat eredményétől függően fenntartja vagy visszavonja az azonosításra vonatkozó döntését.
12/D. § Az azonosított alapvető szolgáltatást nyújtó szereplő soron kívül bejelenti az azonosító hatóság részére, ha
a működésében olyan változás áll be, amely befolyásolja az alapvető szolgáltatás nyújtását.
12/E. § Az azonosító hatóság 2 évente, az érintett központi államigazgatási szervek bevonásával kezdeményezi
a 3. mellékletben foglalt táblázat szerinti alapvető szolgáltatások jegyzékének felülvizsgálatát.
12/F. § (1) Annak érdekében, hogy az alapvető szolgáltatást nyújtó szereplők köre minél inkább megegyezzen
a kijelölt létfontosságú rendszerelemek üzemeltetőivel, a 10. § (1) bekezdése szerinti hatóság tájékoztatja az ágazati
kijelölő hatóságot az ágazatához tartozó alapvető szolgáltatást nyújtó szereplő 12/B. § (3) bekezdés szerinti
azonosításáról.
(2) Az ágazati kijelölő hatóság megvizsgálja a kijelölés alapjául szolgáló alágazatokat és ágazati kritériumokat,
majd szükség szerint kezdeményezi új alágazat felvételét az Lrtv. 1. mellékletébe, illetve az ágazati kritériumok
módosítását.”
50. §		
Az R6. 13. alcíme a következő 15/D. §-sal egészül ki:
„15/D. § (1) Az ágazati kijelölő hatóság a 3. mellékletben foglalt táblázat, valamint az ágazati küszöbértékek
alapján az egyes kiberbiztonsági tárgyú és egyéb kormányrendeletek módosításáról szóló 375/2020. (VII. 30.)
Korm. rendelet hatálybalépésétől számított 90 napon belül a korábban azonosított alapvető szolgáltatást nyújtó
szereplők azonosítását felülvizsgálja.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti esetben az ágazati kijelölő hatóság fenntartja az alapvető szolgáltatást nyújtó
szereplőként történő azonosítást, a határozatában rögzíti, hogy az azonosítás a 3. mellékletben foglalt táblázat mely
sora tekintetében valósult meg. Döntését haladéktalanul közli az alapvető szolgáltatást nyújtó szereplők jegyzékét
vezető hatósággal és az elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletét ellátó hatósággal.
(3) Ha az (1) bekezdés szerinti esetben az ágazati kijelölő hatóság a felülvizsgálat eredményeként megállapítja,
hogy a korábban azonosított alapvető szolgáltatást nyújtó szereplő nem felel meg az Lrtv. 1. § d) pontja szerinti
kritériumoknak, az azonosítás visszavonásáról határozatot hoz, amelyet közöl az üzemeltetővel, valamint döntéséről
haladéktalanul tájékoztatja az alapvető szolgáltatást nyújtó szereplők jegyzékét vezető hatóságot és az elektronikus
információs rendszerek biztonságának felügyeletét ellátó hatóságot.”
51. §		
Az R6.
a)
b)
c)
d)

1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul,
2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép,
3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép,
a 4. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

52. §		
Az R6.
a)
2. alcím címében az „azonosítási eljárása” szövegrész helyébe az „azonosítása” szöveg,
b)
2. § (1) bekezdésében, 2. § (2) bekezdés c) pontjában és 5. § (1) bekezdésében az „azonosítási eljárás”
szövegrész helyébe az „azonosítási vizsgálat” szöveg,
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c)

d)
e)
f)
g)
h)
lép.
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4. § (1) bekezdésében a „visszavonásáról szakhatóság” szövegrész helyébe a „visszavonásáról – az ágazaton
kívüli honvédelmi létfontosságú rendszerelem kijelölésére irányuló eljárás speciális szabályai szerinti
kivételekkel – szakhatóság” szöveg,
5. § (3) bekezdésében a „3. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe „3. § (1a) bekezdése” szöveg, valamint
a „3. § (4) bekezdése” szövegrész helyébe a „3. § (1a) bekezdése” szöveg,
5. § (4) bekezdésében a „3. § (3) és (4) bekezdése” szövegrész helyébe a „3. § (1a) bekezdése” szöveg,
8. § (2) bekezdésében az „Az összehangolt” szövegrész helyébe az „A komplex” szöveg,
8. § (3) és (4) bekezdésében az „az összehangolt” szövegrész helyébe az „a komplex” szöveg,
11. § (4) bekezdésében a „hatóságok” szövegrész helyébe a „szervek” szöveg

53. §		
Hatályát veszti az R6.
a)
4. § (6) bekezdése,
b)
5. § (9) bekezdése,
c)
6. § (1) bekezdése,
d)
11. § (2) bekezdése,
e)
15–15/C. §-a.

10. Az egyes rendvédelmi szervek létfontosságú rendszerei és létesítményei azonosításáról,
kijelöléséről és védelméről, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és
hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló
512/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
54. §		
Az egyes rendvédelmi szervek létfontosságú rendszerei és létesítményei azonosításáról, kijelöléséről és védelméről,
valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 512/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 1. alcíme a következő
5. §-sal egészül ki:
„5. § Közbiztonság-védelem ágazatban rendkívüli eseménynek minősül
a) a kijelölt rendvédelmi rendszer, létesítmény épületeiben történt tűzeset vagy műszaki mentés,
b) olyan infrastruktúrában bekövetkezett zavar vagy kiesés, amely esetén az érintett rendvédelmi szerv
a törvényben meghatározott feladatai közül legalább kettőt nem tud ellátni, és a rendszer, létesítmény várhatóan
12 órán belül nem helyettesíthető,
c) az érintett rendvédelmi szerv legalább kettő alapfeladata ellátásában részt vevő szervezeti egységének olyan
kiesése, amely várhatóan 48 órán belül sem pótolható, vagy
d) az érintett rendvédelmi szerv alapfeladatának ellátását biztosító informatikai és infokommunikációs rendszerek
olyan kiesése, amely várhatóan 8 órán belül nem pótolható.”
55. §		
Az R7.
a)
1. § (1) bekezdés a) pontjában és 1. § (4) bekezdésében a „szervei, valamint” szövegrész helyébe a „szervei,
az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, valamint” szöveg,
b)
1. § (5) bekezdésében a „Szolgálat és a Terrorelhárítási” szövegrész helyébe a „Szolgálat, az Országos
Idegenrendészeti Főigazgatóság és a Terrorelhárítási” szöveg,
c)
3. §-ában az „A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és szervei” szövegrész
helyébe az „A közbiztonság-védelem ágazat” szöveg
lép.

11. A létfontosságú agrárgazdasági rendszerelemek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és
védelméről szóló 540/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
56. §		
A létfontosságú agrárgazdasági rendszerelemek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló
540/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az agrárgazdasági ágazat tekintetében a nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölést vagy
a kijelölés visszavonását – az üzemeltetőn kívül – a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal az élelmiszerlánc-
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biztonsági és állategészségügyi hatósági hatáskörében, illetve a növény- és talajvédelmi hatósági hatáskörében
eljáró megyei kormányhivatal bevonásával is kezdeményezheti.”
57. §		
Az R8. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Növényi és állati genetikai erőforrásokat megőrző génbankot nemzeti létfontosságú rendszerelemként kell
azonosítani, ha a génbank legalább ezer megőrzött tétellel rendelkezik.”
58. §

(1) Az R8. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az agrárgazdasági ágazaton belül nemzeti létfontosságú rendszerelemként kell azonosítani a vállalkozás
termelést, illetve elosztást végző létesítményét, ha a vállalkozásnak az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B. §-a szerinti élelmiszerlánc-felügyeleti díjköteles nettó árbevétele eléri vagy
meghaladja a 40 milliárd forintot.”
(2) Az R8. 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (2) bekezdés a)–c) és e) pontjában szereplő élelmiszer-előállítást végző létesítmények zavartalan
működéséhez szükséges alapanyag biztosítása érdekében nemzeti létfontosságú rendszerelemként kell azonosítani
a vállalkozás azon létesítményét, ahol
a) szarvasmarha tartása esetén az állomány létszáma átlagosan évi 4500 darab,
b) sertés tartása esetén a férőhelyek száma meghaladja a 6500 darabot,
c) baromfi tartása esetén a kiszállított állatok száma átlagban meghaladja házityúk esetében az évi 1 200 000 darabot,
pulyka esetében a 200 000 darabot, házi lúd esetében a 100 000 darabot, illetve kacsa esetében az 1 000 000 darabot.”

59. §		
Az R8. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Élelmiszer-elosztás vonatkozásában nemzeti létfontosságú rendszerelemként kell azonosítani az élelmiszerkereskedelmi tevékenységet végző vállalkozás élelmiszer tárolását és elosztását végző logisztikai létesítményét,
ha a vállalkozásnak az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B. §-a szerinti
élelmiszerlánc-felügyeleti díjköteles nettó árbevétele eléri vagy meghaladja a 40 milliárd forintot.”
60. §		
Az R8. a következő 8/A. §-sal egészül ki.
„8/A. § Az agrárgazdaság ágazatban rendkívüli eseménynek minősül
a) az olyan esemény, amely a kijelölt létfontosságú rendszerelem működése szempontjából kritikus feltételek,
műveletek, technológiák, szolgáltatások leállásához vagy az alaptevékenység átalakításához vezet,
b) az előreláthatóan 24 órát meghaladó üzemzavar, amelynek elhárításához az üzemeltetőn kívül hatóság, személy
vagy vállalkozás bevonása szükséges,
c) az illetékes hatóság által a kijelölt létfontosságú rendszerelemnél egészségügyi zárlat elrendelése,
d) a humánerőforrás olyan mértékű kritikus hiánya, ami a tevékenység teljes leállításához, szüneteltetéséhez
vezethet,
e) az olyan élelmiszer-biztonsági esemény, amely megakadályozza a biztonságos termék folyamatos kibocsátását,
f ) az állatjárvány leküzdését megakadályozó esemény.”

12. A létfontosságú vízgazdálkodási rendszerelemek és vízilétesítmények azonosításáról, kijelöléséről
és védelméről szóló 541/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
61. §		
A létfontosságú vízgazdálkodási rendszerelemek és vízilétesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
szóló 541/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
„(1) Az ivóvíz-szolgáltatás területén nemzeti létfontosságú rendszerelemként kell azonosítani
a) a felszíni ivóvízbázisként üzemeltetett tározót 2,5 millió m3 összes tározótérfogat felett,
b) a felszíni és felszín alatti vízbázisra telepített víztisztító művet, ha a vízjogi üzemeltetési engedélyben rögzített
kapacitása meghaladja a 25 000 m3/nap szolgáltatott ivóvízmennyiséget,
c) az ivóvíztároló medencét, ha térfogata meghaladja a 25 000 m3 értéket,
d) azt a közműves ivóvízellátást biztosító víziközmű-rendszert, amelynek a felhasználói egyenértéke a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) szerinti működési engedélyben foglaltak
szerint meghaladja a százezret,
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e) azt a vízhasználót és létesítményeit, amely gazdasági célú ivóvíz vízhasználatot végez és lekötött éves
vízmennyisége meghaladja a 100 000 m3/év mennyiséget.
(2) A szennyvízelvezetés és -tisztítás területén nemzeti létfontosságú rendszerelemként kell azonosítani
a) azt a szennyvíztisztító telepet, amelynek kapacitása meghaladja a 250 000 lakosegyenérték szennyezőanyagterhelést, és működésképtelenné válása a felszíni víz jelentősen kedvezőtlen állapotát eredményezi,
b) azt a közműves szennyvízelvezetést és -tisztítást biztosító víziközmű-rendszert, amelynek a felhasználói
egyenértéke a Vksztv. szerinti működési engedélyben foglaltak szerint meghaladja a százezret.”
62. §		
Az R9. a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § (1) A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló
2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 3. mellékletében
foglalt táblázat 22. sora szerinti közműves ivóvízellátás szolgáltatás tekintetében alapvető szolgáltatást nyújtó
szereplőként azonosítható a 2. § (1) bekezdésében meghatározott valamely kritériumnak megfelelő rendszerelemet
üzemeltető szolgáltató.
(2) A Vhr. 3. mellékletében foglalt táblázat 22. sora szerinti közműves ivóvízellátás tekintetében jelentős zavarnak
minősül, ha az informatikai rendszer meghibásodása miatt a szolgáltatás nyújtása egy napot meghaladó
időtartamban nem biztosítható.”
63. §		
Az R9. a következő 6/A. §-sal egészül ki.
„6/A. § Víz ágazatban rendkívüli eseménynek minősül
a) az a víziközmű szolgáltatási zavar vagy kiesés, amely legalább 3000 felhasználási helyet érint, és helyreállítása
várhatóan legalább 4 órát vesz igénybe,
b) a kijelölt víztározó, víztisztító mű, ivóvíztároló medence olyan szennyeződése, zavara, vagy kiesése, amelynek
helyreállítása várhatóan legalább 8 órát vesz igénybe,
c) az árvízvédelmi rendszer eseményei közül a rendkívüli védelmi fokozat elrendelése,
d) vízkárelhárítás területén nemzeti létfontosságú rendszerelemként azonosított létesítmény
da) hirtelen tönkremenetele, amely a folyók medrében visszafordíthatatlan változást idéz elő, és olyan rendkívüli
árhullám kialakulásához vezet, amely töltésszakadás veszélyével fenyeget,
db) működésképtelenné válása, amely a térségi ivóvízellátást és ezáltal az adott térség lakosságának ivóvízellátását
veszélyezteti,
dc) hatásterületére eső NATURA 2000 területek természeti értékei jelentős mértékű károsodása vagy
dd) működésképtelensége, amely a hazai vízrendszerek közötti vízátvezetés hiányában a mezőgazdasági
vízszolgáltatást veszélyezteti,
e) az, ha az illetékes hatóság a kijelölt létfontosságú rendszerelemnél egészségügyi zárlatot rendel el,
f ) a humánerőforrás olyan mértékű kritikus hiánya, ami a tevékenység leállításához, szüneteltetéséhez vezethet.”

13. Az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint
az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus
információs rendszerek meghatározásáról szóló 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet módosítása
64. §		
Az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági
felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról szóló
187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R10.) 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az Információs Hivatal köteles biztosítani, hogy az (1) bekezdés szerinti helyszíni ellenőrzés során
az elektronikus információs rendszeren tárolt adat a vizsgálatot végző hatóság számára ne legyen hozzáférhető.”
65. §		
Az R10. 5/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az Információs Hivatal köteles biztosítani, hogy az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés során az elektronikus
információs rendszeren tárolt adat az ellenőrzést végző hatóság számára ne legyen hozzáférhető.”
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66. §		
Az R10. 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A hatóság az alapvető szolgáltatást nyújtó szereplők elektronikus információs rendszereit érintő, az Ibtv.-ben
meghatározott biztonsági esemény bekövetkezése esetén honlapján tájékoztathatja a nyilvánosságot, illetve
a szolgáltatókat határozatban kötelezheti tájékoztatásra, ha az a saját mérlegelése szerint egy adott biztonsági
esemény megelőzéséhez vagy egy már folyamatban lévő biztonsági esemény kezeléséhez szükséges.”
67. §

(1) Az R10. 10/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szervezet az Ibtv. 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hatósági nyilvántartásba vétel céljából a hatóság
elektronikus adatbejelentő rendszerén keresztül elektronikusan bejelenti az elektronikus információs rendszer
alábbi technikai adatait:
a) az elektronikus információs rendszer által nyújtott nyilvános szolgáltatásokat,
b) az elektronikus információs rendszer által használt nyilvános IP-címet, valamint az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás
megnevezését,
c) az elektronikus információs rendszer által használt domain nevet,
d) az elektronikus információs rendszer üzemeltetésében részt vevő, közreműködő jogi személyt vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetet és
e) az elektronikus információs rendszer működtetéséhez igénybe vett elektronikus hírközlési szolgáltatást vagy
közvetítő szolgáltatást és e szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatót.”
(2) Az R10. 10/D. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A hatóság a szervezet által megküldött informatikai biztonsági szabályzatot nyilvántartásba vétel céljából
továbbítja az európai és nemzeti létfontosságú rendszerelemek nyilvántartó hatóságának.”

68. §		
Az R10. 15. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A honvédelemért felelős miniszter vezetése, irányítása alá tartozó szervek és a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló
gazdasági társaságok zárt célú elektronikus információs rendszerei a következők:)
„e) a honvédelmi szervezeteknél, a honvédelemért felelős miniszter fenntartói irányítása alá tartozó, honvédelmi
szervezetnek nem minősülő többcélú szakképző intézménynél, a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi
joggyakorlói jogkörébe tartozó gazdasági társaságoknál, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
3. § (2) bekezdés c) pontja szerinti gazdasági társaságoknál, valamint a jogszabály szerint a honvédelmi érdekhez
kapcsolódó tevékenységet folytató gazdasági társaságoknál működő – a)–d) pontba nem tartozó – elektronikus
információs rendszerek.”
69. §		
Az R10. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A honvédelmi szervezetek, a honvédelemért felelős miniszter fenntartói irányítása alá tartozó, honvédelmi
szervezetnek nem minősülő többcélú szakképző intézmény, a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi
joggyakorlói jogkörébe tartozó gazdasági társaságok, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. §
(2) bekezdés c) pontja szerinti gazdasági társaságok, valamint a jogszabály szerint a honvédelmi érdekhez
kapcsolódó tevékenységet folytató gazdasági társaságok zárt célú elektronikus információs rendszerei biztonsági
felügyeletét ellátó hatóságra az (1) bekezdésben meghatározottak mellett a 3–10. §-t, valamint a 12. és 13. §-t is
alkalmazni kell.”
70. §		
Az R10. 9. alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:

„9. A honvédelmi célú elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóság és
feladatai”
71. §		 Az R10. a következő 33. §-sal egészül ki:
„33. § (1) E rendeletnek az egyes kiberbiztonsági tárgyú és egyéb kormányrendeletek módosításáról szóló
375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelettel módosított rendelkezéseit az egyes kiberbiztonsági tárgyú és egyéb
kormányrendeletek módosításáról szóló 375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő
ügyekre is alkalmazni kell.
(2) A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az egyes kiberbiztonsági tárgyú és egyéb kormányrendeletek
módosításáról szóló 375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését követő napon köteles a Nemzetbiztonsági
Szakszolgálatnak átadni az európai vagy nemzeti létfontosságú rendszerelemmé a létfontosságú rendszerek és
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létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló törvény alapján kijelölt rendszerelemek elektronikus
információs rendszereivel kapcsolatos adatokat és a folyamatban lévő eljárásokat.”
72. §		
Az R10.
a)
1. § 6. pontjában a „(3)–(6)” szövegrész helyébe a „(3) és (5)” szöveg,
b)
15. § (1) bekezdésében az „A honvédelemért felelős miniszter vezetése, irányítása alá tartozó szervek és
a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok zárt célú elektronikus információs rendszerei
a következők:” szövegrész helyébe az „A honvédelmi szervezetek, a honvédelemért felelős miniszter
fenntartói irányítása alá tartozó, honvédelmi szervezetnek nem minősülő többcélú szakképző intézmény,
a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlói jogkörébe tartozó gazdasági társaságok, az állami
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2) bekezdés c) pontja szerinti gazdasági társaságok, valamint
a jogszabály szerint a honvédelmi érdekhez kapcsolódó tevékenységet folytató gazdasági társaságok zárt
célú elektronikus információs rendszerei a következők:” szöveg,
c)
18. § (1) bekezdésében a „hatóságokra” szövegrész helyébe a „hatóságra” szöveg,
d)
32. § (3) bekezdésében a „25. § (5) bekezdés szerinti információkról” szövegrész helyébe a „29/A. §
(2) bekezdése szerinti jelentéshez” szöveg
lép.
73. §		
Hatályát veszti az R10.
a)
1. § 2. pontja,
b)
13. § (4) bekezdésben a „23. § (1) bekezdése és” szövegrész és az „és (3)” szövegrész,
c)
14. §-a,
d)
16. és 17. §-a,
e)
23. §-a,
f)
25. §-a,
g)
29/A. § (1) bekezdés b) pontjában az „a 25. § (1) bekezdése szerinti hatósággal,” szövegrész.

14. Az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és
védelméről szóló 246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet módosítása
74. §		
Az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló
246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R11.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az egészségügyi ágazathoz tartozó létfontosságú rendszerelemek (a továbbiakban: létfontosságú
rendszerelemek) meghatározása során az Lrtv. 1. mellékletében foglalt táblázat
a) 14. sorában meghatározott egészségügyi ágazat aktív fekvőbeteg-ellátás és a működtetéséhez szükséges
szolgáltatások alágazat esetében az Állami Egészségügyi Ellátó Központ,
b) 15. sorában meghatározott egészségügyi ágazat mentésirányítás alágazat esetében az Országos Mentőszolgálat,
c) 16. sorában meghatározott egészségügyi ágazat
ca) egészségügyi tartalékok alágazat esetében az Állami Egészségügyi Ellátó Központ,
cb) vérkészletek alágazat esetében az Országos Vérellátó Szolgálat,
d) 17. sorában meghatározott egészségügyi ágazat magas biztonsági szintű biológiai laboratóriumok alágazat
esetében az országos tisztifőorvos,
e) 18. sorában meghatározott egészségügyi ágazat gyógyszer-nagykereskedelem alágazat esetében az Országos
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
jár el javaslattevő hatóságként.”
75. §		
Az R11. a következő 6/A. alcímmel egészül ki:

„6/A. Az alapvető szolgáltatásokkal kapcsolatos jelentős zavar mértéke és küszöbértékek
az egészségügy ágazatban
12/A. § (1) A Vhr. 3. melléklete szerinti egészségügy ágazatba tartozó alapvető szolgáltatás vonatkozásában jelentős
zavarnak minősül minden olyan biztonsági esemény, amely hatására az egészségügyi szolgáltatás csökkenésére
vagy kiesésére kerül sor, és amely
a) jelentős számú beteg egészségügyi állapotát negatívan befolyásolja,
b) legalább egy személy maradandó egészségkárosodását okozza, vagy
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c) legalább egy személy egyébként elkerülhető elhalálozásához vezet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jelentős zavar különösen
a) a mentésirányítási tevékenység tekintetében az a biztonsági esemény, amely során a mentési tevékenység vagy
a mentési tevékenységgel összefüggésben végzett egészségügyi ellátás olyan mértékű időveszteséget szenved,
amely
aa) jelentős számú beteg egészségügyi állapotát negatívan befolyásolja,
ab) legalább egy személy maradandó egészségkárosodását okozza, vagy
ac) legalább egy személy egyébként elkerülhető elhalálozásához vezet,
b) a vérkészletek, az állami egészségügyi tartalékok esetében minden olyan biztonsági esemény, amely a készletek
és a tartalékok igénybevételének akadályozása, ellehetetlenülése miatt a betegellátásban fennakadásokat okoz, és
veszélyezteti a sürgősségi betegellátás minőségét,
c) az aktív fekvőbeteg-ellátásban minden olyan biztonsági esemény, amely a sürgősségi betegellátást olyan módon
veszélyezteti, illetve akadályozza, hogy a szolgáltatás kiváltására nem lehet előre felkészülni.
12/B. § A Vhr. 3. melléklete szerinti egészségügy ágazatba tartozó alapvető szolgáltatást nyújtó szereplőként
azonosítható a 4–7. §-ban és a 10. §-ban meghatározott valamely kritériumnak megfelelő szolgáltató.”
76. §		
Az R11. a következő 9/A. alcímmel egészül ki:

„9/A. Rendkívüli esemény
15/A. § Az egészségügyi ágazatban rendkívüli eseménynek minősül
a) létesítmény, intézmény esetében előreláthatóan 2 órát meghaladó közműkimaradás,
b) az infrastruktúrát érintő, külön jogszabályban meghatározott minden olyan esemény, amely a működéshez
szükséges feltételek leállásához vagy az alaptevékenység átalakításához vezet,
c) az infrastruktúrát érintő, külön jogszabályban meghatározott minden olyan rendkívüli esemény, amely
a működéshez szükséges feltételek leállásához vagy az alaptevékenység átalakításához vezet,
d) az, ha az illetékes hatóság a kijelölt létfontosságú rendszerelemnél egészségügyi zárlatot rendel el,
e) a humánerőforrás olyan mértékű kritikus hiánya, ami a tevékenység leállításához, szüneteltetéséhez vezethet.”
77. §		
Az R11.
a)
3. § (3) bekezdésében a „10 tagból áll” szövegrész helyébe a „9 tagból áll” szöveg,
b)
3. § (9) bekezdésében a „legalább 7 tag” szövegrész helyébe a „legalább 6 tag” szöveg,
c)
6. alcím címében és 12. § (1) bekezdésében az „azonosítási eljárása” szövegrész helyébe az „azonosítási
vizsgálata” szöveg,
d)
12. § (6) bekezdésében az „azonosítási eljárást” szövegrész helyébe az „azonosítási vizsgálatot” szöveg,
e)
12. § (7) bekezdésében az „azonosítási eljárás” szövegrész helyébe az „azonosítási vizsgálat” szöveg,
f)
15. § b) pontjában a „12. § (2) bekezdés b)–d), f ) és g) pontja” szövegrész helyébe a „12. § (2) bekezdés b)–d) és
g) pontja” szöveg
lép.
78. §		
Hatályát veszti az R11.
a)
3. § (5) bekezdés f ) pontja,
b)
9. §-a,
c)
11. § (1) bekezdés g) pontja,
d)
12. § (2) bekezdés f ) pontja,
e)
17/A. és 17/B. §-a.

15. A pénzügyi ágazathoz tartozó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról,
kijelöléséről és védelméről szóló 330/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása
79. §		
A pénzügyi ágazathoz tartozó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
szóló 330/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet a következő 3/A. és 3/B. alcímmel egészül ki:
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„3/A. Az alapvető szolgáltatásokkal kapcsolatos jelentős zavar mértéke és a küszöbértékek a pénzügyi
ágazatban
7/A. § Jelentős zavarnak minősül a Vhr. 3. mellékletében foglalt táblázat szerinti pénzügyi ágazatba tartozó alapvető
szolgáltatások tekintetében
a) a működés, illetve az integritás nagyfokú sérelme, amely lehetetlenné teszi a normál ügymenetet,
b) a több ügyfelet érintő banktitoknak, fizetési titoknak, biztosítási titoknak, értékpapírtitoknak, pénztártitoknak
minősülő személyes adat illetéktelen személy részére való hozzáférhetővé tétele vagy továbbítása,
c) az informatikai rendszerben több ügyfelet érintő adatmódosítást eredményező jogosulatlan tevékenység vagy
d) az előreláthatólag 1 órát meghaladó kiesés vagy a normál szolgáltatási szinttől elmaradó szolgáltatások az alábbi
területekre vonatkozóan
da) számlavezetés,
db) elektronikus csatornák (különösen: bankkártya, internetbank és elektronikus fizetések).
7/B. § A Vhr. 3. mellékletében foglalt táblázat szerinti pénzügyi ágazatba tartozó alapvető szolgáltatást nyújtó
szereplőként azonosítható a 6. §-ban meghatározott valamely kritériumnak megfelelő szolgáltató.

3/B. Rendkívüli esemény
7/C. § Pénzügy ágazatban rendkívüli eseménynek minősül
a) a 30 percen belül nem helyettesíthető irányítási rendszerek olyan mértékű sérülése, kiesése, meghibásodása,
amely a rendszer üzembiztonságát, szabályozhatóságát vagy együttműködő képességét veszélyezteti, vagy
amelynek elhárításához az üzemeltetőn kívüli beavatkozás szükséges,
b) az érintett szervezet alapfeladatának ellátását biztosító informatikai és infokommunikációs rendszerek
vagy közművek olyan kiesése, amely előreláthatóan 1 órán belül nem pótolható, vagy amelynek elhárításához
az üzemeltetőn kívüli beavatkozás szükséges,
c) az előreláthatóan 1 órát meghaladó kiesés vagy a normál szolgáltatási szinttől elmaradó szolgáltatás az alábbi
területekre vonatkozóan:
ca) számlavezetés,
cb) elektronikus csatornák (különösen: bankkártya, internetbank és elektronikus fizetések),
cc) készpénzellátás,
d) az előreláthatóan 24 órát meghaladó kiesés vagy a normál szolgáltatási szinttől elmaradó szolgáltatás
a készpénzellátásra vonatkozóan
e) az, ha az illetékes hatóság a kijelölt létfontosságú rendszerelemnél egészségügyi zárlatot rendel el,
f ) a humánerőforrás olyan mértékű kritikus hiánya, ami a tevékenység leállításához, szüneteltetéséhez vezethet.”

16. A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló
359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása
80. §		
A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 359/2015. (XII. 2.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R12.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E rendelet alkalmazásában
a) honvédelmi létfontosságú rendszerelem:
aa) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 13. pontja szerinti honvédelmi szervezet, valamint a honvédelemért felelős
miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok és az állami vagyonról szóló 2007. évi
CVI. törvény 3. § (2) bekezdés c) pontja szerinti gazdasági társaságok által működtetett vagy használt rendszerelem
és létesítmény (a továbbiakban: ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú rendszerelem),
ab) az Lrtv. 1. mellékletében meghatározott, nem honvédelmi ágazatba tartozó rendszerelem (a továbbiakban:
ágazaton kívüli honvédelmi létfontosságú rendszerelem), amely a 2. §-ban felsorolt ágazati kritériumok valamelyike
alá esik,
b) honvédelmi létfontosságú rendszerelemet érintő rendkívüli esemény: az Lrtv. 1. § m) pontjában meghatározott olyan
esemény, amely során a rendszerelem rendeltetésszerű működésének, üzemfolytonosságának veszélyeztetése,
akadályozása olyan mértékű, hogy a rendszerelem részben, vagy egészben elveszíti azt a képességét, amelyet
a honvédelmi ágazat kijelölő hatósága a kijelölő határozatában honvédelmi érdekből létfontosságúnak minősített,
és mindez a honvédelmi feladatok ellátását lehetetlenné teszi, vagy azok ellátásában súlyos zavart okoz.”
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81. §		
Az R12. 2. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Honvédelmi létfontosságú rendszerelemmé kell kijelölni azt a létesítményt, infrastruktúrát, eszközt, szolgáltatást
(a továbbiakban: rendszerelemet),]
„e) amely olyan stratégiai fontosságú gyártó, javító, tároló, elosztó, ellátási vagy egyéb olyan kapacitást képvisel,
amely nem helyettesíthető a készenlétfokozás rendszerét szabályozó tervekben meghatározott időn belül,
vagy amely nélkülözhetetlen a lakosság alapellátásának, a közigazgatás folyamatosságának, a nemzetgazdaság
működőképességének, az ország és a lakosság védelmének a biztosításában,”
82. §		
Az R12. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A (2) és (2a) bekezdésben meghatározott kivétellel a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM)
az ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú rendszerelemekkel kapcsolatban a javaslattevő hatóság, a kijelölő
hatóság, a nyilvántartó hatóság, a helyszíni ellenőrzést lefolytató szerv és az ellenőrzést koordináló szerv.”
83. §		
Az R12. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Ágazaton kívüli honvédelmi létfontosságú rendszerelemmé az a rendszerelem vagy létesítmény jelölhető ki,
a) amelyet a rendszerelem vagy létesítmény szerint illetékes ágazat kijelölő hatósága az adott ágazat kritériumai
alapján nem jelölt ki létfontosságú rendszerelemmé, azonban a 2. §-ban megfogalmazott kritériumok alapján
honvédelmi létfontosságú rendszerelemmé kijelölése feltétlenül indokolt, vagy
b) amely esetében az illetékes ágazat kritériumai szerinti kijelölés az adott rendszerelem vagy létesítmény
működése vonatkozásában nem biztosítja a honvédelmi érdek maradéktalan érvényesülését.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja esetében a más ágazat kijelölő hatósága általi kijelölés mellett a honvédelmi ágazat
kijelölő hatósága is kijelöli külön határozatban a rendszerelemet (a továbbiakban: kettős kijelölés).
(3) Azon ágazaton kívüli honvédelmi rendszerelemek vonatkozásában, amelyeket más ágazat nem jelölt ki
létfontosságú rendszerelemmé, javaslattevő hatóságként, kijelölő hatóságként, ellenőrzést koordináló szervként,
valamint nyilvántartó hatóságként, a 3. § (1) bekezdésében meghatározott javaslattevő, kijelölő, ellenőrzést
koordináló szerv, valamint nyilvántartó hatósági feladatokat ellátó szerv jár el.
(4) Kettős kijelölés esetén honvédelmi létfontosságú rendszerelemként történő kijelölés tekintetében
a 3. § (1) bekezdés szerinti ágazati javaslattevő és kijelölő hatóság jár el. E hatáskör nem érinti a rendszerelem szerint
illetékes ágazat javaslattevő és kijelölő hatóságának külön jogszabályban meghatározott hatáskörét.
(5) Kettős kijelölés esetén a rendszerelem nyilvántartása a Vhr. 10. § (1) bekezdésére figyelemmel történik, azzal,
hogy a honvédelmi ágazat részéről nyilvántartó hatóságként a 3. § (1) bekezdésében meghatározott nyilvántartó
hatóság jár el.
(6) Kettős kijelölés esetén a honvédelmi ágazat részéről ellenőrzést koordináló szervként a 3. § (1) bekezdésében
meghatározott ellenőrzést koordináló szerv jár el. E hatáskör nem érinti az Lrtv. 8. § (1) bekezdésében
meghatározott ellenőrzést koordináló szerv hatáskörét.
(7) A honvédelmi ágazat kijelölő hatósága az Lrtv. 2. § (9) bekezdésében meghatározott eljárásban hozott
határozatát tájékoztatásul megküldi a rendszerelem szerint illetékes ágazati kijelölő hatóság részére.
(8) Azon ágazaton kívüli honvédelmi létfontosságú rendszerelemek védelmét, amelyek más ágazatban nem kerültek
létfontosságú rendszerelemmé kijelölésre, a helyszíni ellenőrzés lefolytatására jogosult szerv és az elektronikus
információs rendszerek biztonságának felügyeletét ellátó hatóság, az ellenőrzést koordináló szerv koordinálásával
és az 5. § (2) bekezdése szerinti szervek szükség szerinti bevonásával ütemezett módon, éves ellenőrzési terv
alapján – az Lrtv. 8. § (3) bekezdésében meghatározott komplex ellenőrzés keretében – ellenőrzik oly módon, hogy
a létfontosságú rendszerelem legalább 5 évente kerüljön ellenőrzésre. Az éves ellenőrzési tervet az ellenőrzést
koordináló szerv a tárgyévet megelőző év december 31-ig állítja össze, amelyet az elektronikus információs
rendszerek biztonságának felügyeletét ellátó szerv figyelembe vesz az éves ellenőrzési tervének összeállításához.
(9) Ha az ágazaton kívüli honvédelmi létfontosságú rendszerelemet a rendszerelem szerint illetékes ágazati hatóság
is kijelölte létfontosságú rendszerelemmé, az ellenőrzés tervezését és végrehajtását az Lrtv. 8. § (1) bekezdésében
meghatározott ellenőrzést koordináló szerv és a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek ellenőrzést koordináló
szerve összehangolja.”
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84. §		
Az R12. a következő 4/A. alcímmel egészül ki:

„4/A. Az ágazaton belüli és ágazaton kívüli honvédelmi létfontosságú rendszerelemek gyorsított
eljárásban történő kijelölésére vonatkozó közös szabályok
4/A. § (1) Az Lrtv. 2. § (11) bekezdés b) pontja szerinti gyorsított eljárás keretében az alábbi eljárásrend szerint kell
eljárni:
a) a nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölést hivatalból kell lefolytatni,
b) az eljárás megindításának nem feltétele az üzemeltető által lefolytatott azonosítási vizsgálat alapján elkészített
azonosítási jelentés, helyette a javaslattevő hatóság egyszerűsített adatközlésre hívja fel az üzemeltetőt, amely során
az üzemeltető nyilatkozik az ágazati kritériumok teljesüléséről,
c) az üzemeltető a b) pont szerinti felhívás kézhezvételtől számított 3 napon belül visszaküldi a nyilatkozatát
a javaslattevő hatóság részére,
d) a c) pontban meghatározott nyilatkozat kézhezvételétől számított 3 napon belül a javaslattevő hatóság
a nyilatkozatban foglaltak és a szakértői szervek állásfoglalása alapján összeállítja javaslatát, és megküldi a kijelölő
hatóság részére,
e) a kijelölő hatóság a javaslat kézhezvételétől számított 3 napon belül dönt a nemzeti létfontosságú
rendszerelemmé történő kijelölésről.
(2) Az Lrtv. 5. § (4) bekezdés i) pontjában meghatározott fokozott védelem megszervezése céljából a javaslattevő
hatóság biztosítja a szükséges információkat a fokozott védelem tervezésében és végrehajtásában érintett
honvédségi szervek részére.”
85. §		
Az R12. 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú rendszerelem ellenőrzését helyszíni ellenőrzés keretében
ütemezett módon, éves ellenőrzési terv alapján kell végrehajtani oly módon, hogy a rendszerelem legalább
5 évente ellenőrzésre kerüljön.
(2) Az ágazati ellenőrzést koordináló szerv a helyszíni ellenőrzésbe szükség szerint bevonja
a) az ágazati kijelölő hatóságot,
b) a HM vagyonfelügyeletért felelős szervezeti egységét,
c) a HM védelemgazdasági feladatokért felelős szervezeti egységét,
d) a Magyar Honvédség Parancsnoksága illetékes szervezeti egységeit,
e) az illetékes védelmi igazgatási szerveket,
f ) hadiipari rendszerelem esetében a hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyeleti hatóságot.”
86. §		
Az R12. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú rendszerelemek esetében katonai felsőfokú végzettséggel és
az adott rendszerelem működtetésében legalább 2 éves szakmai tapasztalattal rendelkező biztonsági összekötő
személy foglalkoztatható.
(2) Ágazaton kívüli honvédelmi létfontosságú rendszerelemek tekintetében azt a biztonsági összekötőt kell
szakirányú végzettséggel rendelkező személynek tekinteni, aki megfelel az illetékes ágazatra vonatkozó végzettségi
követelményeknek.”

17. A Nemzeti Szakértői és Kutató Központról szóló 350/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet módosítása
87. §		
A Nemzeti Szakértői és Kutató Központról szóló 350/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése a következő
k) ponttal egészül ki:
[Az NSZKK az (1) bekezdésben, a 4. §-ban és az 5. §-ban foglalt feladatain túl – a Szaktv. 30. § (3) bekezdés d) pontja
szerinti egyéb, jogszabályban meghatározott tevékenysége keretében –]
„k) biztosítja a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 6. §-ában meghatározott, a bírák
pályaalkalmassági vizsgálatához szükséges személyi és tárgyi feltételeket.”
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18. A nemzetbiztonsági ellenőrzés és a felülvizsgálati eljárás során a biztonsági kérdőív kitöltésének
eljárási szabályairól, valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggésben a lényeges adatokban
bekövetkezett változás bejelentésének rendjéről szóló 418/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet módosítása
88. §		
A nemzetbiztonsági ellenőrzés és a felülvizsgálati eljárás során a biztonsági kérdőív kitöltésének eljárási szabályairól,
valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggésben a lényeges adatokban bekövetkezett változás
bejelentésének rendjéről szóló 418/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R13.) 14. § (3) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdésben meghatározott határidőt
a) az 1. melléklet 10., 11. és 16–21. pontja szerinti változás esetében a tárgyévet követő év május 31. napjától,
b) a jogszabály alapján bírósági, hatósági nyilvántartásba vétellel bekövetkező változás tekintetében a határozat
jogerőre emelkedésének vagy – közigazgatási hatósági eljárásban – véglegessé válásának napjától
kell számítani.”
89. §		
Az R13. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az 1. melléklet 11. és 17–20. pontja szerinti változás esetében a változásbejelentési kötelezettség úgy is
teljesíthető, hogy a kötelezett a tárgyév utolsó napjára vonatkozó adatokról a biztonsági kérdőívben foglaltak
szerinti formában tesz bejelentést.”
90. §		
Az R13. 22. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendeletnek az egyes kiberbiztonsági tárgyú és egyéb kormányrendeletek módosításáról szóló
375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított rendelkezései vonatkozásában
a bejelentési kötelezettség a Módr. hatálybalépését követően keletkezett tényekre, adatokra vonatkozik.
A 2020. évben a Módr. hatálybalépése előtt megtett bejelentéseket nem kell újra megtenni.”
91. §		
Az R13. 1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

19. A központi bírságkezelő szerv kijelöléséről szóló 117/2017. (V. 29.) Korm. rendelet módosítása
92. §		
A központi bírságkezelő szerv kijelöléséről szóló 117/2017. (V. 29.) Korm. rendelet 2. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„2. § (1) A központi bírságkezelő szerv az egységes helyszíni bírság központosított beszedési számlán kezeli
a (2) bekezdésben meghatározott bevételeket.
(2) A központi bírságkezelő szerv a Szabs. tv. 141. § (2d) bekezdése szerinti befizetés ellenőrzési és azonosítási
feladatát a Szabs. tv. 39. § (2) bekezdés c)–i) pontjában felsorolt szervek, illetve személyek által kiszabott és
önkéntesen befizetett helyszíni bírság vonatkozásában látja el.”

20. Az infokommunikációs technológiák ágazathoz kapcsolódó létfontosságú rendszerek és
létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 249/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet
módosítása
93. §		
Az infokommunikációs technológiák ágazathoz kapcsolódó létfontosságú rendszerek és létesítmények
azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 249/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R14.) 1. §-a
a következő d) és e) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„d) authoritatív DNS-szolgáltatás: a legfelső szintű domain név regisztrátorok által kezelt domain név adatok
lekérdezését közvetlenül elvégző szolgáltatás, amely a legfelső szintű domain név nyilvántartó szolgáltatás része,
e) rekurzív DNS-szolgáltatás: olyan DNS-szolgáltatás, amely a felhasználók domain név lekérdezéseit a megfelelő
authoritatív DNS-szolgáltatókhoz továbbítja a hierarchikusan felépülő domain név rendszerben, és az authoritatív
DNS-szolgáltató által a lekérdezésre adott válaszokat továbbítja a felhasználó részére; kiegészítő része lehet
a DNS-gyorsítótárazás, amely az authoritatív DNS-szolgáltatók által a domain név lekérdezésre adott válaszok
átmeneti tárolását és a felhasználói lekérdezéseknek a tárolt domain név adatok alapján történő kiszolgálását
jelenti.”
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94. §		
Az R14. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Lrtv. 1. mellékletében foglalt táblázat 27. sora szerinti alágazatba tartozó nemzeti létfontosságú
rendszerelem és európai létfontosságú rendszerelem kijelölése és a kijelölés visszavonása során ágazati kijelölő
hatóságként az NMHH Hivatala jár el.”
95. §		
Az R14. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § Az infokommunikációs technológiák ágazattal kapcsolatos helyszíni ellenőrzést a 3. § (1) bekezdése,
az 5. § (2) bekezdése és a 6. § (1) bekezdése szerint kijelölt nemzeti létfontosságú rendszerelemek és európai
létfontosságú rendszerelemek tekintetében az NMHH Hivatala végzi.”
96. §		
Az R14. a következő 3/A. alcímmel egészül ki:

„3/A. A létfontosságú rendszerelemek azonosítási vizsgálatának különös szabályai
8/A. § Az Lrtv. 1. mellékletében foglalt táblázat 23–25. sora szerinti alágazatba tartozó létfontosságú rendszerelemek
azonosítási vizsgálata során a Vhr. 2. § (1) bekezdését azzal a kiegészítéssel kell alkalmazni, hogy azonosítási jelentés
készítésére azon elektronikus hírközlési szolgáltatók kötelezettek, amelyek előző üzleti évi nettó árbevétele eléri
az 1 milliárd forintot.
8/B. § Az Lrtv. 1. mellékletében foglalt táblázat 23–25. sora szerinti alágazatba tartozó létfontosságú rendszerelemek
azonosítási vizsgálata során a Vhr. 2. § (2) bekezdését azzal az a kiegészítéssel kell alkalmazni, hogy az azonosítási
jelentés tartalmazza
a) az üzemeltető teljes hálózati infrastruktúrájának bemutatását és
b) azt, hogy az üzemeltető egyes vizsgált lehetséges létfontosságú rendszerelemeit mely más elektronikus hírközlési
szolgáltatók veszik igénybe az Lrtv. 1. mellékletében foglalt táblázat szerinti infokommunikációs technológiák
ágazat egyes alágazataival összefüggésben.”
97. §		
Az R14. 9. és 10. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„9. § Nemzeti létfontosságú rendszerelemnek lehet kijelölni az alkalmazott technológiától függetlenül
az Lrtv. 1. mellékletében foglalt táblázat 23., illetve 24. sora szerinti alágazatba tartozó azon rendszerelemet,
amelynek igénybevételével
a) az elektronikus hírközlési szolgáltató erre irányuló szerződés vagy jogszabályi rendelkezés alapján Magyarország
területén
aa) internet-hozzáférési szolgáltatást nyújt, illetve a szolgáltatás nyújtásához szükséges internet-infrastruktúrát
biztosít, vagy
ab) elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújt, illetve a szolgáltatás nyújtásához szükséges elektronikus hírközlő
hálózatokat biztosít,
és amelynek működése közvetlenül vagy közvetve összesen több mint húszezer előfizetőt érinthet, vagy
b) az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltató az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
(a továbbiakban: Eht.) szerinti egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújt.
10. § Nemzeti létfontosságú rendszerelemnek lehet kijelölni az Lrtv. 1. mellékletében foglalt táblázat 25. sora
szerinti alágazatba tartozó azon rendszerelemet, amelynek igénybevételével nyújtott műsorszórási szolgáltatás
Magyarország lakosságának legalább 70%-a számára elérhető.”
98. §		
Az R14. a következő 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § Nemzeti létfontosságú rendszerelemnek lehet kijelölni az Lrtv. 1. mellékletében foglalt táblázat 23–25. és
27. sora szerinti alágazatba tartozó azon rendszerelemet, amelyet az Lrtv. 1. mellékletében meghatározott ágazat
valamelyikébe tartozó üzemeltető nemzeti létfontosságú rendszerelemének üzemeltetése érdekében vesz igénybe.”
99. §		
Az R14. a következő 4/A–4/C. alcímmel egészül ki:

„4/A. A jelentős zavar mértéke a digitális infrastruktúra ágazatban
13/A. § (1) A Vhr. 3. mellékletében foglalt táblázat 28–30. sora szerinti helyhez kötött internet-hozzáférési (elérési)
szolgáltatás, nomadikus internet-hozzáférési (elérési) szolgáltatás, valamint mobil internet-hozzáférési (elérési)
szolgáltatás esetében az üzemeltető által nyújtott szolgáltatást érintő biztonsági esemény akkor okoz jelentős
zavart a szolgáltatás nyújtásában, ha az üzemeltető által a szolgáltatás nyújtása érdekében üzemeltetett
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a) rendszerelem működése közvetlenül vagy közvetve összesen több mint húszezer előfizetőt érinthet,
b) rendszerelem igénybevételével az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltató az Eht. szerinti egyetemes
elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújt, vagy
c) rendszerelemet az Lrtv. 1. mellékletében meghatározott ágazat valamelyikébe tartozó üzemeltető nemzeti
létfontosságú rendszerelemének üzemeltetése érdekében veszi igénybe.
(2) A Vhr. 3. mellékletében foglalt táblázat 31. sora szerinti adatkicserélő (IXP) szolgáltatás esetében a szervezet vagy
gazdasági szereplő által nyújtott szolgáltatást érintő biztonsági esemény akkor okoz jelentős zavart a szolgáltatás
nyújtásában, ha
a) az adatkicserélő központ kapacitása 1 órát meghaladó időtartamra kevesebb, mint a teljes rendelkezésre álló
kapacitás 50%-ára esik vissza, vagy
b) az adatkicserélő központot érintő incidens a kapcsolódó szervezetek ügyfelei közül 100 000-nél több esetén jár
az adatok integritásának, eredetiségének vagy bizalmasságának a sérülésével.
(3) A Vhr. 3. mellékletében foglalt táblázat 32. sora szerinti DNS-szolgáltatás esetében a szervezet vagy gazdasági
szereplő által nyújtott szolgáltatást érintő biztonsági esemény akkor okoz jelentős zavart a szolgáltatás nyújtásában,
ha a rekurzív DNS-szolgáltatás 2 órát meghaladóan kiesik, illetve a DNS-kiszolgálók adatbázisai kompromittálódnak,
amely legalább 100 000 felhasználót érint.
(4) A Vhr. 3. mellékletében foglalt táblázat 33. sora szerinti legfelső szintű domain név nyilvántartó szolgáltatás
esetében a szervezet vagy gazdasági szereplő által nyújtott szolgáltatást érintő biztonsági esemény akkor okoz
jelentős zavart a szolgáltatás nyújtásában, ha
a) a TLD regisztrátor authoritatív DNS-szolgáltatása több mint 50 000 domain név esetén 2 órát meghaladó
időtartamra elérhetetlenné válik, vagy
b) a TLD regisztrátor által kezelt DNS-bejegyzések módosítását a domain név jogosultjai 24 órát meghaladó
időtartamon keresztül nem tudják elvégezni.

4/B. A küszöbértékek a digitális infrastruktúra ágazatban
13/B. § (1) A Vhr. 3. mellékletében foglalt táblázat 28–30. sora szerinti helyhez kötött internet-hozzáférési
(elérési) szolgáltatás, nomadikus internet-hozzáférési (elérési) szolgáltatás, valamint mobil internet-hozzáférési
(elérési) szolgáltatás esetében a releváns ellátási szint meghatározásához a küszöbértékek a 13/A. § (1) bekezdés
a–c) pontjában foglaltak szerint alakulnak.
(2) A Vhr. 3. mellékletében foglalt táblázat 31. sora szerinti adatkicserélő (IXP) szolgáltatás esetében alapvető
szolgáltatásokat nyújtó szereplőként jelölhető ki
a) a Budapesti Adatkicserélő Központ,
b) minden olyan adatkicserélő központ, amely legalább 25 darab műszakilag önálló hálózat (autonóm rendszer)
számára biztosítja a kapcsolódást.
(3) A Vhr. 3. mellékletében foglalt táblázat 32. sora szerinti DNS-szolgáltatás esetében alapvető szolgáltatásokat
nyújtó szereplőként jelölhető ki
a) minden olyan alapvető szolgáltatásokat nyújtó szereplőként kijelölt elektronikus hírközlési szolgáltató, amely
DNS-szolgáltatást is nyújt az ügyfelei részére,
b) minden olyan DNS-szolgáltató, amely legalább 100 000 különböző felhasználó részére biztosít rekurzív
DNS-lekérdezést.
(4) A Vhr. 3. mellékletében foglalt táblázat 33. sora szerinti legfelső szintű domain név nyilvántartó szolgáltatás
esetében alapvető szolgáltatásokat nyújtó szereplőként jelölhető ki
a) minden olyan alapvető szolgáltatásokat nyújtó szereplőként kijelölt elektronikus hírközlési szolgáltató, aki
TLD regisztráció szolgáltatást is nyújt az ügyfelei részére,
b) minden olyan TLD regisztrátor szolgáltató, aki legalább 100 000 regisztrált TLD domain nevet kezel.

4/C. Rendkívüli események
13/C. § (1) Infokommunikációs technológiák ágazatban rendkívüli eseménynek minősül
a) létesítmény, szolgáltatás nyújtását érintő igénybe vett közműszolgáltatások előreláthatóan 4 órát meghaladó
kimaradása,
b) az olyan esemény, amely a szükséges feltételek leállásához vagy az alaptevékenység átalakításához vezet,
c) létesítmény, eszköz vagy berendezés olyan meghibásodása, zavara, amely legalább az alábbi hatások
valamelyikével jár:
ca) a helyhez kötött internet-hozzáférés szolgáltatás olyan meghibásodása, amely az előfizetők 30%-át érinti,
várhatóan 4 órát meghaladó időtartamban,
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cb) a mobil rádiótelefon- vagy mobil internet-hozzáférés szolgáltatás olyan meghibásodása, amely a szolgáltatással
ellátott terület minimum 30%-át érinti, várhatóan 4 órát meghaladó időtartamban,
cc) a mobil rádiótelefon szolgáltatás minőségének jelentős romlása, így különösen a sikeres hívások arányának
2 órát meghaladó időtartamban fennálló csökkenése, az esemény bekövetkezését megelőző év átlagához képest
35%-ot meghaladó mértékben,
cd) az elektronikus hírközlő hálózatok olyan meghibásodása, amely a kormányzati, közigazgatási, nemzetbiztonsági,
rendőrségi, honvédelmi, katasztrófavédelmi igények kielégítését szolgáló elektronikus hírközlő hálózatokban,
a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló törvény hatálya alá
tartozó infrastruktúrában szolgáltatáskiesést okoz, nemzetközi összeköttetést vagy segélyhívó szolgáltatást érint,
ce) az olyan, a kábeltelevíziós, digitális földfelszíni vagy műholdas műsorterjesztési szolgáltatás nyújtását
ellehetetlenítő vagy jelentős mértékben veszélyeztető eseményt és annak folytán kialakult helyzetet, amely
országos közszolgálati vagy jelentős befolyásoló erejű médiaszolgáltató médiaszolgáltatását 2 órát meghaladó
időtartamra elérhetetlenné teszi,
cf ) a postai szolgáltatás normál üzemmenetét 5 órát meghaladóan akadályozó zavar,
cg) különleges jogrend, katasztrófaveszély, honvédelmi veszélyhelyzet vagy egészségügyi válsághelyzet idején
bekövetkezett minden olyan esemény, amely az elektronikus hírközlési, a postai és a műsorszórás szolgáltatás
ellátásának megszűnéséhez, átalakításához vezet,
d) az, ha az illetékes hatóság a kijelölt létfontosságú rendszerelemnél egészségügyi zárlatot rendel el,
e) a humánerőforrás olyan mértékű kritikus hiánya, ami a tevékenység leállításához, szüneteltetéséhez vezethet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti rendkívüli eseményekkel kapcsolatos, az Lrtv. 6. § (11) bekezdésében előírt
tájékoztatási kötelezettségnek az NMHH Hivatala irányába az NMHH Adatkapun keresztül, az NMHH Adatkapu
működésképtelensége esetén elektronikus levélben, az elektronikus levelező rendszer működésképtelensége
esetén telefonon vagy telefaxon, az előbbiekhez szükséges hálózati hozzáférés hiányában futár útján kell eleget
tenni.”
100. §		
Az R14.
a)
1. § a) pontjában a „3. mellékletében foglalt táblázat 26–32. sorában” szövegrész helyébe az „1. mellékletében
foglalt táblázat 23–27. sorában” szöveg,
b)
3. § (1) bekezdésében a „3. mellékletében foglalt táblázat 26–30. sora” szövegrész helyébe
az „1. mellékletében foglalt táblázat 23–25. sora” szöveg,
c)
3. § (2) bekezdés a) pontjában az „a 9–10. §” szövegrész helyébe az „a 9–10/A. §” szöveg,
d)
5. § (1) bekezdésében, 11. §-ában és 14. § (1) bekezdésében az „Lrtv. 3. mellékletében foglalt táblázat 31. sora”
szövegrész helyébe az „Lrtv. 1. mellékletében foglalt táblázat 26. sora” szöveg,
e)
5. § (2) bekezdésében az „Lrtv. 3. mellékletében foglalt táblázat 31. sora” szövegrészek helyébe az „Lrtv.
1. mellékletében foglalt táblázat 26. sora” szöveg,
f)
6. § (2) bekezdés a) pontjában az „a 12. §, illetve a 14. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe az „a 10/A. §,
a 12. §, illetve a 14. § (2) bekezdése” szöveg,
g)
12. §-ában és 14. § (2) bekezdésében az „Lrtv. 3. mellékletében foglalt táblázat 32. sora” szövegrész helyébe
az „Lrtv. 1. mellékletében foglalt táblázat 27. sora” szöveg
lép.
101. §		
Hatályát veszti az R14.
a)
7. §-a,
b)
12. §-ában a „kiesése esetén más rendszerelemmel nem váltható ki, és” szövegrész.

21. A személy- és vagyonőr, a magánnyomozó, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek
tevékenységével, valamint a fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági
eljárások eltérő és kiegészítő szabályairól szóló 487/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
102. §		
Hatályát veszti a személy- és vagyonőr, a magánnyomozó, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek
tevékenységével, valamint a fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások eltérő és
kiegészítő szabályairól szóló 487/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet IV. fejezete.
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22. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
103. §		
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R15.) 1. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

23. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása
104. §		
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 18. alcíme a következő
158/A. §-sal egészül ki:
„158/A. § A Nemzetbiztonsági Kabinet elnöke ügydöntő jogkörrel gyakorolja a Kormány részére a nemzetbiztonsági
szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 8. § (8) bekezdésében meghatározott hatáskört.”

24. Az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint a biztonsági események
kezelésének és műszaki vizsgálatának, továbbá a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól
szóló 271/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása
105. § (1) Az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint a biztonsági események kezelésének és műszaki
vizsgálatának, továbbá a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól szóló 271/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R16.) 1. §-a a következő 9a–9c. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„9a. felhasználói dokumentáció: a vizsgálandó informatikai rendszer, illetve szolgáltatás rövid összefoglaló leírását,
továbbá a funkcióinak részletezett használati leírását tartalmazó dokumentum;
9b. felhasználói jogosultság mátrix: a vizsgálandó informatikai rendszer, illetve szolgáltatás felhasználóinak
jogosultságait, a jogosultságok tekintetében alkalmazott szinteket és ezek közötti átjárhatóság feltételeit ismertető
dokumentum;
9c. funkció-tesztelési terv: a vizsgálandó informatikai rendszer, illetve szolgáltatás egyes funkcióinak részletes
tesztelési folyamatát vagy egy végrehajtott tesztelés eredményeit rögzítő dokumentum;”
(2) Az R16. 1. §-a a következő 15a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„15a. rendszerterv: a rendszerismertető leírást, a fejlesztési, a megvalósítási és üzemeltetési dokumentációt, továbbá
az érintett rendszer, illetve szolgáltatás bevezetésére, üzembe helyezésére vonatkozó terveket naprakészen
tartalmazó dokumentum;”
106. § (1) Az R16. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az eseménykezelő központ a hatáskörébe tartozó elektronikus információs rendszerek tekintetében
a) biztonságiesemény-kezelési feladatkörében ellátja a Központ 4. § szerinti,
b) tájékoztatási feladatkörében ellátja a Központ 5. § (2) bekezdés b) pontja és 5. § (3) bekezdés c) pontja szerinti,
c) tudatosítási feladatkörében ellátja a Központ 5. § (4) bekezdés a)–c) pontja szerinti
feladatait.”
(2) Az R16. 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az eseménykezelő központ az 5. § (3) bekezdés c) pontja szerinti jelentést a honvédelemért felelős miniszternek
küldi meg.”
107. §		
Az R16. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) Az eseménykezelő központ a hatáskörébe tartozó elektronikus információs rendszerek tekintetében
a) nyilvántartást vezet a hatáskörébe tartozó szervekkel való kapcsolattartáshoz szükséges elérhetőségekről, és
b) az észlelt, valamint a tudomására jutott biztonsági eseményekről haladéktalanul tájékoztatja a Központot.
(2) Az eseménykezelő központ a működése megkezdéséről – a tervezett megkezdését megelőzően legalább
öt nappal – tájékoztatja a Központot, a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat, valamint a kapcsolattartási adatok
változását haladéktalanul bejelenti a Központnak.
(3) Az eseménykezelő központ eljárására a 3. § (7) bekezdését, a 14–18. §-t, a 20–21. §-t és a 23–29. §-t alkalmazni
kell.”
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108. §		
Az R16. 17. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az Információs Hivatal az (1) és (2) bekezdés szerinti, a biztonsági események kezeléséhez szükséges műszaki,
technikai adatokat, információkat úgy köteles átadni vagy egyéb módon hozzáférhetővé tenni, hogy az ne
eredményezze az elektronikus információs rendszeren tárolt adatok Központ általi megismerését.”
109. §		
Az R16. 23. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az Információs Hivatal biztosítja, hogy az elektronikus információs rendszerét érintő sérülékenységvizsgálat
az azon tárolt adatok megismerése nélkül kerül végrehajtásra a Központ által.”
110. §		
Az R16. 24. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Regisztrált felhasználói jogosultság nélküli vizsgálat esetén az érintett szervezet
a) a Központ részére megküldi a vizsgálandó informatikai rendszer, illetve szolgáltatás hozzáférési pontjaihoz
tartozó adatokat, biztosítja – korlátozott hozzáférésű rendszer esetében is – a hozzáférési pontok fizikai és logikai
elérésének lehetőségét,
b) biztosítja a Központ számára a vizsgálandó informatikai rendszer, illetve szolgáltatás monitorozását,
c) biztosítja a funkció-tesztelési tervet, valamint
d) biztosítja a tesztelés eredményéről szóló dokumentációt.
(5) Regisztrált felhasználói jogosultsággal rendelkező vizsgálat esetén a (4) bekezdésben meghatározottakon túl
az érintett szervezet a Központ részére megküldi
a) a felhasználói jogosultság mátrixot, valamint
b) a felhasználói dokumentációt.
(6) Adminisztrátori jogosultsággal rendelkező vizsgálat esetén az érintett szervezet a Központ részére megküldi
a (4) és (5) bekezdésben foglaltakon túl a rendszertervet.”
111. §		
Az R16. 25. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A sérülékenységvizsgálat nem hajtható végre, ha a sérülékenységvizsgálati alapdokumentumban, valamint
az e rendeletben foglalt feltételek hiánytalanul nem állnak rendelkezésre.
(5) A sérülékenységvizsgálat végrehajtását fel kell függeszteni, ha a sérülékenységvizsgálati alapdokumentumban,
valamint az e rendeletben foglalt feltételek nem állnak rendelkezésre.”
112. §		
Az R16. 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A honvédelmi célú elektronikus információs rendszerek esetén az (1) bekezdésben meghatározott adatokat
a 6. § (1) bekezdése szerinti eseménykezelő központnak kell bejelenteni.”
Az R16. 29. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A sérülékenységvizsgálatot végző szerv a 28. § (1) bekezdésében meghatározott bármely feltétel fennállása
esetén az állásfoglalást 21 napon belül megküldi az érintett szervezet és a hatóság részére.”
113. §		
Az R16.
a)
24. § (1) bekezdésében a „dokumentációban” szövegrész helyébe az „alapdokumentumban” szöveg,
b)
25. § (1) bekezdésében a „dokumentációt” szövegrész helyébe az „alapdokumentumot” szöveg és
a „dokumentációban” szövegrész helyébe az „alapdokumentumban szöveg,
c)
25. § (2) bekezdésében a „dokumentációban” szövegrész helyébe az „alapdokumentumban” szöveg,
d)
25. § (3) bekezdésében a „dokumentációt” szövegrész helyébe az „alapdokumentumot” szöveg és
a „dokumentáció” szövegrész helyébe az „alapdokumentum” szöveg
lép.
114. §		
Hatályát veszti az R16.
a)
3. § (1) bekezdés a) pontjában az „és (3)” szövegrész,
b)
3. § (2) bekezdés b) pontjában az „és (3)” szövegrész, valamint az „együtt” szövegrész,
b)
6. § (2) bekezdése,
c)
15. § (1) bekezdésében az „és (2)” szövegrész,
d)
22. § (2) bekezdése.
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25. A közlekedési létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és
védelméről szóló 161/2019. (VII. 4.) Korm. rendelet módosítása
115. §		
A közlekedési létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló
161/2019. (VII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R17.) 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § A közúti közlekedés alágazat tekintetében nemzeti létfontosságú rendszerelemnek jelölhető ki
a) az 5. §-ban meghatározott európai létfontossági rendszerelemeken túl az az országos közúthálózat részét képező
közúthálózati elem, amely a TEN-T-ről a megyeszékhelyek és a megyei jogú városok közúti elérhetőségét magasabb
útosztályban, több azonos útosztály esetén a legrövidebb útvonalon biztosítja,
b) az 5. § (2) bekezdésében foglaltakon túl a Duna folyam hídja,
c) TEN-T közúthálózat nemzetközi személy- és áruforgalom lebonyolítását végző határátkelőhelyei,
d) a megyeszékhelyek és a megyei jogú városok közúti elérhetőségét biztosító közúthálózati elem
forgalomirányítását, felügyeletét biztosító rendszer,
e) a megyeszékhelyek és a megyei jogú városok közúti elérhetőségét biztosító közúthálózati elem intelligens
közlekedési rendszere.”
116. §		
Az R17. a következő 5/A–5/C. alcímmel egészül ki:

„5/A. Az alapvető szolgáltatásokkal kapcsolatos jelentős zavar mértéke a közlekedés ágazatban
16/A. § A Vhr. 3. mellékletében foglalt táblázat 21. sora szerinti forgalomirányítási rendszer működését érintő
biztonsági esemény jelentős zavart okozónak minősül, ha
a) a 10. § a) vagy b) pontja alapján kijelölt útszakaszon elhelyezett, a forgalomirányítási rendszerbe kötött
adatgyűjtő, megfigyelő, illetve forgalombefolyásolást lehetővé tevő út menti megjelenítő elemek 10%-át
meghaladó eleméről – az útmeteorológiai és a forgalomszámlálási elemeket kivéve – 16 órát meghaladó időtartam
alatt nem érkezik adat,
b) a 10. § a) vagy b) pontja alapján kijelölt útszakaszon működő forgalomirányítási rendszer teljes leállása, illetve
az alagútvezérlő számítógép 50%-os vagy annál nagyobb mértékű leállása meghaladja az észleléstől számított
8 órát, vagy
c) az 500 000 főt meghaladó lakosságú városban a rendszerbe kötött forgalomirányítási feladatokat ellátó
rendszerelemek 10%-át meghaladó mértékű leállása meghaladja az észleléstől számított 4 órát.
16/B. § (1) A Vhr. 3. mellékletében foglalt táblázat 16. sora szerinti vasúti pályahálózat-működtetési szolgáltatás
esetén a zavar jelentősnek tekintendő
a) országos és térségi vasúti pályahálózat-működtetési szolgáltatás esetén, ha
aa) a hatása érinti a vasúti közlekedés alágazat tekintetében kijelölt európai vagy nemzeti létfontosságú
rendszerelemet tartalmazó vasútvonalat,
ab) a hatása érinti a zavar bekövetkezését megelőző menetrendi év során az érintett vasútvonalon leközlekedett
vonatok napi átlagos számának napi 12 vonat közlekedése esetén legalább 66%-át, napi 12 vonat közlekedésén
felül legalább 50%-át, és
ac) 6 óra időtartamot meghaladó mértékben korlátozza a vasúti közlekedés folyamatos lebonyolítását,
b) helyi, városi és elővárosi vasúti pályahálózat-működtetési szolgáltatás esetén, ha
ba) a hatása érinti a vasúti közlekedés alágazat tekintetében kijelölt európai vagy nemzeti létfontosságú
rendszerelemet tartalmazó vagy elővárosi vasútvonalat,
bb) a hatása érinti a zavar bekövetkezését megelőző menetrendi év során az érintett vasútvonalon leközlekedett
vonatok napi átlagos számának legalább 66%-át, és
bc) 3 óra időtartamot meghaladó mértékben korlátozza a vasúti közlekedés folyamatos lebonyolítását.
(2) A Vhr. 3. mellékletében foglalt táblázat 17. sora szerinti vasúti pályahálózat kapacitás elosztási szolgáltatás esetén
a zavar jelentősnek tekintendő
a) az országos és térségi vasúti pályahálózat kapacitás elosztási szolgáltatás esetén, ha
aa) érinti a vasúti közlekedés alágazat tekintetében kijelölt európai vagy nemzeti létfontosságú rendszerelemet
tartalmazó vasútvonal kapacitásának elosztását,
ab) a hatása érinti a zavar bekövetkezését megelőző menetrendi év során az érintett vasútvonalon kiutalt
menetvonalak napi átlagos számának legalább 50%-át, és
ac) 6 óra időtartamot meghaladó mértékben korlátozza a vasúti közlekedés folyamatos lebonyolítását,
b) a helyi, városi és elővárosi vasúti pályahálózat kapacitás elosztási szolgáltatás esetén, ha
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ba) érinti a vasúti közlekedés alágazat tekintetében kijelölt európai vagy nemzeti létfontosságú rendszerelemet
tartalmazó vagy elővárosi vasútvonal kapacitásának elosztását,
bb) a hatása érinti az érintett vasútvonalon a zavar bekövetkezését megelőző menetrendi év során kiutalt
menetvonalak napi átlagos számának legalább 66%-át, és
bc) 3 óra időtartamot meghaladó mértékben korlátozza a vasúti közlekedés folyamatos lebonyolítását.
(3) A Vhr. 3. mellékletében foglalt táblázat 18. sora szerinti vasúti személyszállítási szolgáltatás esetén a zavar
jelentősnek tekintendő
a) az országos és térségi vasúti személyszállítási szolgáltatás esetén, ha
aa) érint a vasúti közlekedés alágazat tekintetében kijelölt európai vagy nemzeti létfontosságú rendszerelemet
tartalmazó vasútvonalon végzett személyszállítási szolgáltatást vagy a személyszállítási szolgáltatásokról szóló
2012. évi XLI. törvény szerinti vasúti személyszállítási közszolgáltatást,
ab) a hatása érinti a zavar bekövetkezését megelőző menetrendi év során az érintett vasútvonalon leközlekedett
személyszállító vonatok napi átlagos számának legalább 50%-át, és
ac) 6 óra időtartamot meghaladó mértékben korlátozza a vasúti közlekedés folyamatos lebonyolítását,
b) a helyi, városi és elővárosi vasúti személyszállítási szolgáltatás esetén, ha
ba) érint a vasúti közlekedés alágazat tekintetében kijelölt európai vagy nemzeti létfontosságú rendszerelemet
tartalmazó vasútvonalon végzett személyszállítási szolgáltatást vagy a személyszállítási szolgáltatásokról szóló
2012. évi XLI. törvény szerinti vasúti személyszállítási közszolgáltatást,
bb) a hatása érinti a zavar bekövetkezését megelőző menetrendi év során az érintett vasútvonalon leközlekedett
személyszállító vonatok napi átlagos számának legalább 66%-át, és
bc) 3 óra időtartamot meghaladó mértékben korlátozza a vasúti közlekedés folyamatos lebonyolítását.
(4) A Vhr. 3. mellékletében foglalt táblázat 19. sora szerinti vasúti árufuvarozási szolgáltatás esetén a zavar
jelentősnek tekintendő, ha az
a) érint a vasúti közlekedés alágazat tekintetében kijelölt európai vagy nemzeti létfontosságú rendszerelemet
tartalmazó vasútvonalon végzett árufuvarozási szolgáltatást, és
b) 6 óra időtartamot meghaladó mértékben korlátozza a vasúti közlekedés folyamatos lebonyolítását.
(5) A Vhr. 3. mellékletében foglalt táblázat 20. sora szerinti logisztikaiközpont-üzemeltetés esetén a zavar jelentősnek
tekintendő
a) európai létfontosságú rendszerelemnek kijelölt logisztikaiközpont-üzemeltetése esetén, ha a logisztikai központ
zavarral érintett tárolókapacitása meghaladja a 10 000 TEU-t,
b) nemzeti létfontosságú rendszerelemnek kijelölt logisztikaiközpont-üzemeltetése esetén, ha a logisztikai központ
zavarral érintett tárolókapacitása meghaladja a 6500 TEU-t.
16/C. § (1) A Vhr. 3. mellékletében foglalt táblázat 13. sora szerinti légiforgalmi irányító szolgálat ellátása
tekintetében jelentős zavarnak minősül, ha
a) a légiforgalmi irányító szolgálat ellátása csökkentett kapacitással lehetséges, vagy
b) a körzeti irányító szolgálat, a bevezető irányító szolgálat, a repülőtéri irányító szolgálat vagy a légiforgalmi irányító
szolgálat egészének ellátása tartósan nem biztosítható.
(2) A légiforgalmi irányító szolgálat ellátását érintő jelentős zavar fennállásához a következő feltételek teljesülése
szükséges:
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben
aa) az előre meghatározott kapacitásértékhez képest egy légiforgalmi irányító szektor kapacitását 50%-nál nagyobb
mértékben kell csökkenteni, vagy
ab) a működtethető légiforgalmi irányító szektorok száma a forgalmi igények felére csökken,
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a légiforgalmi irányító szolgálat egészének vagy valamely részének
(körzeti irányító szolgálat, bevezető irányító szolgálat, repülőtéri irányító szolgálat) ellátása 6 órát meghaladó
időtartamra megszűnik vagy lehetetlenné válik.
(3) A Vhr. 3. mellékletében foglalt táblázat 14. és 15. sora szerinti repülőtér védelmi-ellenőrzési szolgáltatás és
a földi kiszolgálás esetében jelentős zavarnak minősül a repülőtéren mindenkor betervezett utasforgalom vagy
gépmozgások tekintetében három egymást követő napon ötven százalékos szolgáltatáskiesés, azzal, hogy az adott
napon közlekedő járatok késései nem tekinthető szolgáltatáskiesésnek, csak az adott napot érintő járat törlések
vagy az utasok járatokról történő lemaradása.
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5/B. Az alapvető szolgáltatásokkal kapcsolatos küszöbértékek a közlekedés ágazatban
16/D. § Alapvető szolgáltatást nyújtó szereplőként azonosítható a közúti közlekedés alágazatban
a Vhr. 3. mellékletében foglalt táblázat 21. sora szerinti feltételeknek megfelelő forgalomirányítási rendszer
üzemeltetője.
16/E. § (1) A Vhr. 3. mellékletében foglalt táblázat 16. sora szerinti vasúti pályahálózat-működtetési szolgáltatás
esetében alapvető szolgáltatást nyújtó szereplőként azonosítható az a szolgáltató, amelynél
a) országos és térségi vasúti pályahálózat-működtetési szolgáltatás esetén a működtetett vasúti pályahálózat hossza
legalább 400 km,
b) helyi, városi és elővárosi vasúti pályahálózat-működtetési szolgáltatás esetén a működtetett vasúti pályahálózat
hossza tekintetében legalább 15 km.
(2) A Vhr. 3. mellékletében foglalt táblázat 17. sora szerinti vasúti pályahálózat kapacitás elosztási szolgáltatás
esetében alapvető szolgáltatást nyújtó szereplőként azonosítható az a szolgáltató, amelynél
a) országos és térségi vasúti pályahálózat kapacitás elosztási szolgáltatás esetében a kapacitás elosztással érintett
vasúti pályahálózat hossza legalább 400 km,
b) helyi, városi és elővárosi vasúti pályahálózat kapacitás elosztási szolgáltatás esetében a kapacitás elosztással
érintett vasúti pályahálózat hossza legalább 15 km.
(3) A Vhr. 3. mellékletében foglalt táblázat 18. sora szerinti vasúti személyszállítási szolgáltatás tekintetében alapvető
szolgáltatást nyújtó szereplőként azonosítható az a szolgáltató, amelynél
a) országos és térségi vasúti szolgáltatás esetében az azonosítást megelőző naptári évben a személyszállítási
teljesítménye legalább 200 millió utaskilométer/év,
b) helyi, városi és elővárosi vasúti személyszállítási szolgáltatás esetében az azonosítást megelőző naptári évben
a személyszállítási teljesítménye legalább 20 millió utaskilométer/év.
(4) A Vhr. 3. mellékletében foglalt táblázat 19. sora szerinti vasúti árufuvarozási szolgáltatás esetében alapvető
szolgáltatást nyújtó szereplőként azonosítható az a szolgáltató, amelynél az előző három naptári év éves átlagos
árufuvarozási teljesítménye eléri az 500 millió árutonna-kilométer/évet.
(5) A Vhr. 3. mellékletében foglalt táblázat 20. sora szerinti logisztikaiközpont-üzemeltetés esetében alapvető
szolgáltatást nyújtó szereplőként azonosítható az a szolgáltató, amelynél az azonosítást megelőző naptári évben
a logisztikai központban rendelkezésre álló tárolókapacitás legalább 5000 TEU.
16/F. § (1) A Vhr. 3. mellékletében foglalt táblázat 13. sora szerinti légiforgalmi irányító szolgálat esetében
alapvető szolgáltatást nyújtó szereplőként azonosítható a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó és a légiforgalmi
szakszemélyzet képzését végző szervezetről szóló 83/2006. (XII. 13.) GKM rendelet alapján Magyarország polgári
légiközlekedés számára kijelölt ellenőrzött légtereiben a légiforgalmi irányító szolgálat ellátására kizárólagosan
kijelölt szolgáltató.
(2) A Vhr. 3. mellékletében foglalt táblázat 14. sora szerinti repülőtér védelmi-ellenőrzési szolgáltatás tekintetében
alapvető szolgáltatást nyújtó szereplőként azonosítható az e rendelet 12. § a) pontja szerinti nemzetközi
kereskedelmi repülőtéren védelmi-ellenőrzési szolgáltatást nyújtó szervezet.
(3) A Vhr. 3. mellékletében foglalt táblázat 15. sora szerinti földi kiszolgálás tekintetében alapvető szolgáltatást
nyújtó szereplőként azonosítható az e rendelet 12. § a) pontja szerinti nemzetközi kereskedelmi repülőtéren földi
kiszolgálási infrastruktúrát működtető és használó szervezet.

5/C. Rendkívüli események
16/G. § Közlekedés ágazatban rendkívüli eseménynek minősül
a) ha a 10. § a) vagy b) pontja alapján kijelölt útszakaszon elhelyezett, a forgalomirányítási rendszerbe kötött
adatgyűjtő, megfigyelő, illetve forgalombefolyásolást lehetővé tevő út menti megjelenítő elemek 10%-át
meghaladó eleméről – az útmeteorológiai és a forgalomszámlálási elemeket kivéve – 8 órát meghaladó időtartam
alatt nem érkezik adat,
b) a 10. § a) vagy b) pontja alapján kijelölt útszakaszon működő forgalomirányítási rendszer teljes leállása, illetve
az alagútvezérlő számítógép 50%-os vagy annál nagyobb mértékű leállása meghaladja az észleléstől számított
8 órát, vagy
c) az 500 000 főt meghaladó lakosságú városban a rendszerbe kötött forgalomirányítási feladatokat ellátó elemek
10%-át meghaladó mértékű leállása meghaladja az észleléstől számított 4 órát,
d) a kijelölt létfontosságú határátkelőhelyek teljes lezárása, működésképtelenné válása,
e) a kijelölt létfontosságú úthálózati elemek 4 órát meghaladó teljes lezárása, kiesése vagy olyan mértékű sérülése,
amely helyreállítása meghaladja a 60 napot,
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f ) a különleges jogrend, a katasztrófaveszély, a honvédelmi veszélyhelyzet vagy az egészségügyi válsághelyzet
időszakban bekövetkezett minden olyan esemény, amely a szolgáltatás, illetve a forgalomirányítás ellátásának
megszűnéséhez, átalakításához vezet,
g) a légiforgalmi irányító szolgálat ellátása kritikus szint alá csökkenése, ha az alaptevékenység ellátása nem
biztosítható,
h) a körzeti irányító szolgálat, a bevezető irányító szolgálat, a repülőtéri irányító szolgálat vagy a légiforgalmi irányító
szolgálat egészének ellátása tartósan nem biztosítható,
i) ha a hatóság a kijelölt létfontosságú rendszerelemnél egészségügyi zárlatot rendel el,
j) a humánerőforrás olyan mértékű kritikus hiánya, ami a tevékenység leállításához, szüneteltetéséhez vezethet.”

26. Záró rendelkezések
117. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 41. § (1) bekezdése 2023. július 1-jén lép hatályba.
118. §		
Ez a rendelet
a)
az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása
szükségességének értékeléséről szóló, 2008. december 8-i 2008/114/EK tanácsi irányelvnek,
b)
a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító
intézkedésekről szóló, 2016. július 6-i (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
c)
a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon
átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2011. október 25-i 2011/82/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelethez
Az R4. 2. melléklet 2. pontja helyébe a következő pont lép:
„2. A GAZDÁLKODÓ SZERVEZET VEZETŐJE ÉS TESTÜLETEI
2.1. a gazdálkodó szervezet vezetőjének természetes személyazonosító adatai, továbbá – amennyiben a gazdálkodó
szervezetet vezetője külföldi állampolgár – állampolgársága, lakcíme
2.2. az ügyvezetést ellátó személyek természetes személyazonosító adatai, továbbá – az ügyvezetést ellátó külföldi
állampolgár esetén – állampolgársága, lakcíme
2.3. a felügyelőbizottság tagjainak megnevezése
2.4. a könyvvizsgáló megnevezése
2.5. a biztonsági vezető természetes személyazonosító adatai, hivatali telefonszáma, hivatali e-mail-címe”

2. melléklet a 375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelethez
Az R6. 1. melléklete a következő 6. ponttal egészül ki:
„6. a védelem kritériuma: az infrastruktúrában bekövetkező sérülés, zavar, állapot, esemény vagy folyamat:
– amely következtében a rendszerelem ellátási láncban betöltött szerepét nem tudja ellátni,
– sérülése vagy megsemmisülése esetén a beavatkozás, mentés vagy kárfelszámolás ideje aránytalanul
megnövekszik, vagy
– katasztrófák elleni védekezés, a károk felszámolása időlegesen ellehetetlenül.”

5530

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 179. szám

3. melléklet a 375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelethez
AZ ÜZEMELTETŐI BIZTONSÁGI TERV FELÉPÍTÉSE

Tartalmi követelmények
1. Általános bemutatás
1.1. rendszerelem megnevezése
1.1.1. üzemeltetető neve
1.1.2. üzemeltetető székhelye
1.1.3. üzemeltetető lakcíme
1.1.4. üzemeltetető levelezési címe
1.1.5. üzemeltetető cégjegyzékszáma vagy az egyéni vállalkozói nyilvántartási száma
1.1.6. üzemeltetető adóazonosító száma
1.1.7. üzemeltetető képviselőjének neve
1.1.8. üzemeltetető telefon- és telefaxszáma
1.1.9. üzemeltetető e-mail-címe
1.1.10. pontos cím hiányában a kijelölt rendszerelem elhelyezkedésére vonatkozó más azonosító adat és földrajzi
koordináta
1.2. biztonsági összekötő
1.2.1. biztonsági összekötő személy neve
1.2.2. biztonsági összekötő személy természetes személyazonosító adatait (családi és utóneve, születési családi és
utóneve, születési helye, születési ideje, anyja születési családi és utóneve)
1.2.3. biztonsági összekötő személy telefon- és telefaxszáma
1.2.4. biztonsági összekötő személy e-mail-címe
1.3. szervezet általános bemutatása
1.3.1. szervezet tevékenysége
1.3.2. szervezet irányítási rendszere
1.3.3. kijelölt rendszerelem védelmével kapcsolatos fő célkitűzései
1.3.4. a horizontális és ágazati kritériumok teljesülésének, indokoltságának vizsgálata a rendszerelem tekintetében
1.4. szervezeti struktúra és üzemvezetés
1.4.1. szervezet felépítése, szervezeti ábra
1.4.2. szervezet vezetése, vezető tisztségviselők, felelősségi köreik
1.5. szervezet személyzet (saját munkavállalók, külső, szerződéses munkavállalók)
1.5.1. szervezet létszáma, dolgozók státusza szerinti bontásban
1.5.2. külső (harmadik féltől igénybe vett, kölcsönzött, bedolgozó, szerződéses vagy vállalkozó) dolgozók létszáma,
státuszuk szerinti bontásban, a működés szempontjából kritikus folyamatok tekintetében
1.6. kijelölt rendszerelem tevékenységének, illetve működésének általános bemutatása, az elvárt, normális működés
paraméterei
1.6.1. rendszerelem tevékenységének áttekintő bemutatása
1.6.2. rendszerelem normál működésének paraméterei (így különösen a termelésszám, a kapacitás, a lekötött
tatalék, illetve az ellátott körzet)
1.6.3. beszállítói kör, illetve beszállítói lánc megjelölése, általános bemutatása, a működés szempontjából kritikus
folyamatok tekintetében
1.6.4. ha a beszállítói lánc bármely eleme a kijelölt létfontosságú rendszerelem üzemszerű működését veszélyezteti
1.6.4.1. beszállító cégadatai
1.6.4.2. beszállító képviselőjének elérhetősége
1.6.4.3. beszállítóval kötött megállapodás rendszerelem üzemfolytonos működését biztosító garanciái
1.6.4.4. beszállítói audit szabályozottsága, annak megléte, eredménye, időszakossága, szankciói
1.6.5. azon ágazatok és alágazatok függőségeinek bemutatása, amelyben érintett rendszerelemek, szolgáltatások
hatással lehetnek a működésre
1.6.6. rendszerelem meglévő és teljesített szabvány-megfelelőségei, ágazati követelményei
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1.6.7. a rendszerelem működése szempontjából kritikus műveletek, technológiák, feltételek, szolgáltatások,
folyamatok meghatározása
1.7. kijelölt rendszerelem elemeinek azonosítása és értékelése a teljesült ágazati és horizontális kritériumok alapján
1.7.1. ágazati kritériumok megjelölése
1.7.2. horizontális kritériumok megjelölése
1.8. belső audit és vezetőségi átvizsgálás
1.8.1. belső auditrendszer bemutatása (így különösen az auditorok személye, képzettsége, belső képzése)
1.8.2. belső auditok időszakossága, eredményei, dokumentáltsága
1.8.3. vezetői átvizsgálás rendszerének bemutatása
1.8.4. vezetői átvizsgálás időszakossága, eredményei, dokumentáltsága
1.9. a változtatások kezelése és annak követése.
1.9.1. a belső auditok és vezetői átvizsgálások eredménye következtében megvalósult változtatások és azok
követése („change management”)
2. A kijelölt rendszerelem környezetének bemutatása
2.1. a kijelölt rendszerelemet környező területek jellemzése
2.1.1. a kijelölt rendszerelem természetbeni helye
2.1.1.1. település
2.1.1.2. utca
2.1.1.3. házszám
2.1.1.4. emelet, ajtó
2.1.2. a kijelölt rendszerelem helyrajzi száma
2.1.3. a kijelölt rendszerelem földrajzi fekvése (koordinátái)
2.1.4. a kijelölt rendszerelem és környezetének felülnézeti (műholdas) képe
2.1.5. a kijelölt rendszerelem környezetének légtere és sajátosságai
2.1.6. a kijelölt rendszerelem környezetében található, a működésére befolyással bíró veszélyes üzemek, gyárak,
erőművek megnevezése, címe, tevékenységi köre
2.1.6.1. tevékenységére gyakorolt esetleges hatása
2.1.7. a természeti környezetre vonatkozó legfontosabb információk
2.1.7.1. a területre jellemző, a kijelölt rendszerelem sérülését eredményező és a következmények alakulására hatást
gyakorló meteorológiai jellemzők
2.1.7.2. a helyszínt jellemző, a kijelölt rendszerelem biztonságos tevékenységére, üzemeltetésére, működésére hatást
gyakorló legfontosabb geológiai és hidrológiai jellemzők
2.1.7.3. egyéb, a működésre befolyással bíró külső tényezők bemutatása
3. A kijelölt rendszerelem bemutatása
3.1. a kijelölt rendszerelem valamennyi elemének részletes bemutatása (így különösen a normál működési
rend során a kijelölt rendszerelem működését garantáló eszközök, berendezések, technológiai és karbantartási
folyamatok, műveletek menete, naplózása)
3.1.1. a rendeltetésszerű működés folyamatának bemutatása a működést biztosító berendezésekkel együtt
3.1.1.1. a rendeltetésszerű működés biztosításához szükséges erőforrások és kapacitásaik bemutatása
3.1.1.2. a rendeltetésszerű működés tartalék eszközeinek és szolgáltatásainak bemutatása
3.1.1.3. a tartalék eszközök és szolgáltatások normál működésbe történő beillesztésének időszükséglete
3.1.1.4. a tartalék berendezésről és szolgáltatásról, normál működésre való visszatérés folyamata, szabályai,
időszükséglete
3.1.1.5. a tartalék berendezések és szolgáltatások időszakos tesztelése
3.1.1.6. a minimális működés folyamatának bemutatása a működést biztosító berendezésekkel együtt
3.1.1.7. a minimális működés biztosításához szükséges erőforrások és kapacitásaik bemutatása
3.1.2. valamennyi elemének méretarányos helyszínrajza, valamint hozzátartozó magyarázat, útmutató
3.1.3. a kijelölt rendszerelem működését releváns módon befolyásoló informatikai rendszerek, eszközök, hálózatok
ismertetése
3.1.4. az informatikai rendszerek, eszközök, hálózatok kijelölt rendszerelem működésben betöltött szerepük leírása
3.2. a telephelyet kiszolgáló infrastruktúra
3.2.1. elektromos áramellátás biztosítása
3.2.1.1. elektromos áramellátás szolgáltatója
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3.2.1.2. elektromos áramellátás területi ellátottsága
3.2.1.3. szolgáltató által végzett műszaki karbantartások és javítások bemutatása (így különösen a kapcsolattartás
módja, rendje, időszakossága)
3.2.1.4. elektromos áramellátás becsatlakozási pontjainak bemutatása
3.2.1.5. belső elektromos áramellátás bemutatása
3.2.1.6. tartalék és alternatív elektromos rendszerbiztosítása
3.2.1.6.1. tartalék elektromos rendszer bemutatása
3.2.1.6.2. tartalék elektromos rendszer kapacitása
3.2.1.6.3. tartalék elektromos rendszer ellátási területe
3.2.1.6.4. tartalék elektromos rendszer műszaki karbantartásainak és javításainak bemutatása
3.2.1.6.5. alternatív elektromos rendszere bemutatása
3.2.1.6.6. alternatív elektromos rendszer kapacitása
3.2.1.6.7. alternatív elektromos rendszer ellátási területe
3.2.1.6.8. alternatív elektromos rendszer műszaki karbantartásainak és javításainak bemutatása
3.2.2. vezetékes gázellátás biztosítása
3.2.2.1. vezetékes gázellátás szolgáltatója
3.2.2.2. vezetékes gázellátás területi ellátottsága
3.2.2.3. szolgáltató által végzett műszaki karbantartások és javítások bemutatása
3.2.2.4. vezetékes gázellátás becsatlakozási pontjainak bemutatása
3.2.2.5. belső vezetékes gázellátás bemutatása
3.2.2.6. tartalék és alternatív gáz rendszer biztosítása
3.2.2.6.1. tartalék gáz rendszer bemutatása
3.2.2.6.2. tartalék gáz rendszer kapacitása
3.2.2.6.3. tartalék gáz rendszer ellátási területe
3.2.2.6.4. tartalék gáz rendszer műszaki karbantartásainak és javításainak bemutatása
3.2.2.6.5. alternatív gáz rendszere bemutatása
3.2.2.6.6. alternatív gáz rendszer kapacitása
3.2.2.6.7. alternatív gáz rendszer ellátási területe
3.2.2.6.8. alternatív gáz rendszer műszaki karbantartásainak és javításainak bemutatása
3.2.3. közüzemi ivóvízellátás biztosítása
3.2.3.1. közüzemi ivóvízellátás szolgáltatója
3.2.3.2. közüzemi ivóvízellátás területi ellátottsága
3.2.3.3. szolgáltató által végzett műszaki karbantartások és javítások bemutatása
3.2.3.4. közüzemi ivóvízellátás becsatlakozási pontjainak bemutatása
3.2.3.5. belső közüzemi ivóvízellátás bemutatása
3.2.3.6. tartalék és alternatív ivóvíz rendszer biztosítása
3.2.3.6.1. tartalék ivóvíz rendszer bemutatása
3.2.3.6.2. tartalék ivóvíz rendszer kapacitása
3.2.3.6.3. tartalék ivóvíz rendszer ellátási területe
3.2.3.6.4. tartalék ivóvíz rendszer műszaki karbantartásainak és javításainak bemutatása
3.2.3.6.5. alternatív ivóvíz rendszere bemutatása
3.2.3.6.6. alternatív ivóvíz rendszer kapacitása
3.2.3.6.7. alternatív ivóvíz rendszer ellátási területe
3.2.3.6.8. alternatív ivóvíz rendszer műszaki karbantartásainak és javításainak bemutatása
3.2.4. ivóvíz tisztítási eljárás (saját vízforrás esetén)
3.2.4.1. eljárás bemutatása
3.2.4.2. kapacitási adatai és karbantartása
3.2.5. közüzemi szennyvízelvezetés biztosítása
3.2.5.1. közüzemi szennyvízelvezetés szolgáltatója
3.2.5.2. közüzemi szennyvízelvezetés területi ellátottsága
3.2.5.3. szolgáltató által végzett műszaki karbantartások és javítások bemutatása
3.2.5.4. közüzemi szennyvízelvezetés becsatlakozási pontjainak bemutatása
3.2.5.5. belső közüzemi szennyvízellátás bemutatása
3.2.6. infokommunikációs hálózati ellátás
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3.2.6.1. infokommunikációs szolgáltatás felsorolása
3.2.6.2. infokommunikációs szolgáltatás szolgáltató
3.2.6.3. szolgáltató által végzett műszaki karbantartások és javítások bemutatása
3.2.6.4. belső infokommunikációs rendszer bemutatása
3.2.6.5. belső infokommunikációs hálózat bemutatása
3.2.6.6. a létfontosságú rendszerelem működtetéséhez szükséges infokommunikációs rendszerek/alkalmazások
bemutatása
3.2.6.7. a létfontosságú rendszerelem működtetéséhez szükséges, harmadik féltől igénybe vett infokommunikációs
rendszerek, alkalmazások bemutatása
3.2.6.8. a létfontosságú rendszerelem infokommunikációs rendszerektől, alkalmazásoktól való függőségének,
hatásainak bemutatása
3.2.6.9. a létfontosságú rendszerelem infokommunikációs rendszereinek, alkalmazásainak, hálózatainak függősége
a kiszolgáló elektromos áramellátási rendszerektől
3.2.6.10. az infokommunikációs rendszerek üzemeltető által meghatározott szolgáltatási szintjeinek bemutatása
(így különösen normál, csökkentett, minimális működés)
3.2.6.11. tartalék és alternatív infokommunikációs rendszer biztosítása
3.2.6.11.1. tartalék infokommunikációs rendszer bemutatása
3.2.6.11.2. tartalék infokommunikációs rendszer kapacitása
3.2.6.11.3. tartalék infokommunikációs rendszer ellátási területe
3.2.6.11.4. tartalék infokommunikációs rendszer műszaki karbantartásainak és javításainak bemutatása
3.2.6.11.5. alternatív infokommunikációs rendszere bemutatása
3.2.6.11.6. alternatív infokommunikációs rendszer kapacitása
3.2.6.11.7. alternatív infokommunikációs rendszer ellátási területe
3.2.6.11.8. alternatív infokommunikációs rendszer műszaki karbantartásainak és javításainak bemutatása
3.2.7. távhő ellátás
3.2.7.1. távhő szolgáltatás felsorolása
3.2.7.2. távhő szolgáltatás szolgáltató
3.2.7.3. szolgáltatás lefedettségi területe
3.2.7.4. szolgáltató által végzett műszaki karbantartások és javítások bemutatása
3.2.7.5. a távhő telephelyen történő feldolgozásának bemutatása
3.2.7.6. a távhő kiesése esetén igénybe vett alternatív, vagy tartalék rendszerek bemutatása
3.2.7.7. azon távhőrendszer-szolgáltatók felsorolása, amely a kijelölt létfontosságú rendszerelem üzemfolytonos
működését biztosítja
3.2.8. egyéb
3.2.8.1. minden egyéb a rendszerelem működéséhez nélkülözhetetlen, üzletmenet folytonosságát befolyásoló
szolgáltatás bemutatása az alábbi pontok részletezésével
3.2.8.2. igénybe vett szolgáltatási rendszer bemutatása
3.2.8.3. igénybe vett szolgáltatók bemutatása
3.2.8.4. alternatív szolgáltató, az azonos szolgáltatás biztosítása céljából
3.2.8.5. szolgáltatás kapacitás adatainak bemutatása
3.2.8.6. a rendeltetésszerű működéshez szükséges minimum szolgáltatási szint bemutatása
3.2.8.7. a szolgáltatás kiesésének működésre gyakorolt hatásának bemutatása
3.2.8.8. tartalék és alternatív igénybe vett szolgáltatási rendszer biztosítása
3.2.8.8.1. tartalék igénybe vett szolgáltatási rendszer bemutatása
3.2.8.8.2. tartalék igénybe vett szolgáltatási rendszer kapacitása
3.2.8.8.3. tartalék igénybe vett szolgáltatási rendszer ellátási területe
3.2.8.8.4. tartalék igénybe vett szolgáltatási rendszer műszaki karbantartásainak és javításainak bemutatása
3.2.8.8.5. alternatív igénybe vett szolgáltatási rendszere bemutatása
3.2.8.8.6. alternatív igénybe vett szolgáltatási rendszer kapacitása
3.2.8.8.7. alternatív igénybe vett szolgáltatási rendszer ellátási területe
3.2.8.8.8. alternatív igénybe vett szolgáltatási rendszer műszaki karbantartásainak és javításainak bemutatása
3.3. a kijelölt rendszerelem felépítésének, elemeinek, részletes tevékenységének, termelési, működési folyamatainak
bemutatása, a tevékenységekre vonatkozó legfontosabb technológiai és karbantartási folyamatok, műveletek
3.3.1. a létfontosságú rendszerelem tevékenységének bemutatása, kapacitás adatokkal együtt
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3.3.2. a tevékenységekre vonatkozó legfontosabb technológiai, műveleti, munka folyamatok bemutatása
3.3.2.1. a tevékenység célja
3.3.2.2. a rendeltetésszerű működéshez szükséges erőforrás
3.3.2.2.1. humán
3.3.2.2.2. technikai, technológiai
3.3.2.2.3. anyagi
3.3.2.2.4. harmadik féltől igénybe vett szolgáltatás
3.3.2.2.5. a kiszolgáló infrastruktúra és a technológiai, műveleti, munkafolyamatok kapcsolódási pontjainak részletes
bemutatása
3.3.2.3. a rendeltetésszerű működéshez szükséges minimum erőforrás
3.3.2.3.1. humán
3.3.2.3.2. technikai, technológiai
3.3.2.3.3. anyagi
3.3.2.3.4. harmadik féltől igénybe vett szolgáltatás
3.3.2.3.5. a kiszolgáló infrastruktúra és a technológiai, műveleti, munkafolyamatok kapcsolódási pontjainak részletes
bemutatása
3.3.3. a tevékenységekre vonatkozó legfontosabb karbantartási folyamatok bemutatása
3.4. a lehetséges veszélyt jelentő anyagok, berendezések megjelölése, mennyisége, tárolási adatai
3.4.1. a rendeltetésszerű működésre veszélyt jelentő anyagok bemutatása
3.4.2. a rendeltetésszerű működésre veszélyt jelentő anyagok kezelése, szállítása, tárolása
3.4.3. a rendeltetésszerű működésre veszélyt jelentő anyagok megsemmisítése, elszállítása
3.4.4. a rendeltetésszerű működésre veszélyt jelentő berendezések bemutatása
3.4.5. a rendeltetésszerű működésre veszélyt jelentő berendezések kezelése, szállítása, tárolása, karbantartása
3.4.6. a rendeltetésszerű működésre veszélyt jelentő berendezések megsemmisítése, elszállítása
3.5. belső és külső tájékoztatási rendszerek
3.5.1. a szervezet kommunikációs stratégiájának bemutatása
3.5.2. a szervezet kommunikációs eljárásrendjei
3.5.3. a szervezet válságkommunikációs stratégiájának bemutatása
3.5.4. a szervezet válságkommunikációs eljárásrendjei
3.5.5. belső tájékoztatási rendszerek, eszközök, szolgáltatások bemutatása
3.5.6. külső (harmadik féltől igénybe vett) tájékoztatási rendszerek, eszközök, szolgáltatások bemutatása
3.6. felügyeleti és biztonsági szervezetek, eszközrendszerük, működésük
3.6.1. biztonsági szolgálat bemutatása [ha kiszervezett, a harmadik féltől igénybe vett biztonsági szolgálat (ok)
bemutatása]
3.6.2. elsősegélynyújtó és mentőszervezetek bemutatása (ha kiszervezett, a harmadik féltől igénybe vett biztonsági
szolgálat bemutatása)
3.6.3. munkavédelmi szervezet bemutatása (ha kiszervezett, a harmadik féltől igénybe vett szolgáltatás bemutatása)
3.6.4. tűzvédelmi szervezet bemutatása (ha kiszervezett, a harmadik féltől igénybe vett szolgáltatás bemutatása)
3.6.5. környezetvédelmi szervezet bemutatása (ha kiszervezett, a harmadik féltől igénybe vett szolgáltatás
bemutatása)
3.6.6. műszaki biztonsági szolgálat bemutatása (ha kiszervezett, a harmadik féltől igénybe vett szolgáltatás
bemutatása)
3.6.7. katasztrófa elhárítási szervezet bemutatása (ha kiszervezett, a harmadik féltől igénybe vett szolgáltatás
bemutatása)
3.6.8. távfelügyeleti és monitoring hálózat bemutatása (ha kiszervezett, a harmadik féltől igénybe vett szolgáltatás
bemutatása), minimum elvárás a rendszerben lévő jelző és érzékelő eszközök tervrajzon való feltüntetése és
a dokumentumhoz történő csatolása
3.6.9. laboratóriumi kapacitás bemutatása (ha kiszervezett, a harmadik féltől igénybe vett szolgáltatás bemutatása)
3.6.10. beléptető és behatolás jelző rendszer bemutatása, minimum elvárás a rendszer által védett helyszínek
tervrajzon való feltüntetése és a dokumentumhoz történő csatolása
3.6.11. zárt láncú kamerás megfigyelő rendszer bemutatása, minimum elvárt a kamerák és diszpécserközpontok
elhelyezési rajza, a kamerák által lefedett területek jelölésével
3.6.12. tűzjelző rendszer bemutatása, minimum elvárás a rendszer által védett helyszínek, eszközök és diszpécser
központok tervrajzon való feltüntetése és a dokumentumhoz történő csatolása
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3.6.13. tűzoltó rendszer bemutatása, minimum elvárás a rendszer által védett helyszínek, eszközök tervrajzon való
feltüntetése és a dokumentumhoz történő csatolása
3.6.14. egyéb a rendszerelem biztonságát szavatoló eszköz, rendszer, szolgáltatás bemutatása (ha releváns,
tervrajzon való feltüntetése és a dokumentumhoz történő csatolása)
4. Kockázatok azonosítása, értékelése, kezelése (az üzemeltető azonosítja, értékeli és kezeli a kijelölt rendszerelemmel
összefüggő kockázatokat)
4.1. az üzemeltető által fenntartott kockázat menedzsment rendszer bemutatás
4.1.1. felelősségi körök bemutatása
4.1.2. kockázat kezelési módszertan bemutatása
4.2. kockázatok tételes azonosítása, értékelése különösen az alábbi elemek használatával:
4.2.1. meteorológia kockázatok
4.2.1.1. viharos szél
4.2.1.2. villámcsapás
4.2.1.3. rendkívüli hőmérsékleti körülmények (extrém magas/alacsony)
4.2.1.4. rendkívüli csapadék
4.2.2. geológiai kockázatok
4.2.2.1. földrengés
4.2.2.2. árvíz
4.2.2.3. belvíz
4.2.3. humán kockázatok
4.2.3.1. külső támadás
4.2.3.2. belső munkavállaló által elkövetett szándékos károkozás
4.2.3.3. belső munkavállaló által elkövetett gondatlan károkozás
4.2.3.4. szakképzettség hiánya
4.2.3.5. kritikus létszámhiány
4.2.3.6. külső munkavállaló által elkövetett szándékos károkozás
4.2.3.7. külső munkavállaló által elkövetett gondatlan károkozás
4.2.3.8. humán eredetű járványhelyzet
4.2.3.9. állati eredetű járványhelyzet
4.2.4. technikai kockázatok
4.2.4.1. villamosenergia-szolgáltatás kiesése
4.2.4.2. épületgépészeti meghibásodás
4.2.4.3. diszpécserközpont meghibásodása
4.2.4.4. vízszolgáltatás kiesése
4.2.4.5. távhőszolgáltatás kiesése
4.2.4.6. gázszolgáltatás kiesése
4.2.4.7. csőtörés létesítményen, épületen belül
4.2.4.8. csőtörés technológiai téren belül
4.2.4.9. redundáns áramellátás kiesése
4.2.4.10. klimatizálás kiesése
4.2.5. kommunikációs kockázatok
4.2.5.1. híradó technika meghibásodása
4.2.5.2. redundanciát nyújtó technika meghibásodása
4.2.5.3. kommunikációs csatornák meghibásodása
4.2.5.4. EDR meghibásodása
4.2.5.5. IP telefon meghibásodása
4.2.5.6. analóg telefon meghibásodása
4.2.5.7. internetszolgáltatás kiesése
4.2.6. tűzeset
4.2.6.1. létesítményben tűz
4.2.6.2. technológiai térben tűz
4.2.6.3. szerverhelyiségben tűz
4.2.7. informatikai kockázatok
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4.2.7.1. szerver meghibásodása
4.2.7.2. használt szoftver meghibásodása
4.2.7.3. adatkapcsolat meghibásodása
4.2.7.4. munkaállomások meghibásodása
4.2.7.5. szünetmentes tápegység meghibásodása
4.2.7.6. hálózati meghibásodás
4.2.7.7. használt informatikai rendszer, alkalmazás meghibásodása (rendszerenként)
4.2.7.8. kibertámadás, kibertérből érkező támadás
4.2.8. veszélyes anyagokkal és technológiákkal kapcsolatos kockázatok
4.2.8.1. radiológiai veszély
4.2.8.2. veszélyes anyagokkal kapcsolatos veszély (tűz, túlnyomás, mérgezés)
4.2.8.3. biológiai veszély
4.2.9. egyéb, az adott ágazat szempontjából specifikus kockázatok
4.3. a kijelölt rendszerelem kölcsönösen függő (interdependens) kapcsolódásai és az azokból adódó kockázatok
felmérése (azaz a kijelölt rendszerelem kiesése milyen más ágazatokra, szervezetekre, személyekre van hatással), és
azokkal a kockázati lista kiegészítése
4.4. a kockázatok valószínűsíthető okainak feltárása, a bekövetkezéskor prognosztizálható negatív hatások
meghatározása, keletkezett kárérték meghatározása
4.5. a felmerült kockázatok értékelése táblázat készítése a bekövetkezési valószínűség, a veszélyeztető hatások
szintje és harmadik fél felé fennálló kitettség alapján
4.5.1. a bekövetkezési valószínűség lehet: nagyon ritka, ritka, alkalmankénti, gyakori, nagyon gyakori (1–5 skálán)
4.5.2. a veszélyeztető hatások szintje lehet: elhanyagolható, alacsony, közepes, magas, katasztrofális (1–5 skálán)
4.5.3. a harmadik fél felé fennálló kitettség lehet: harmadik féltől igénybe vett, vagy üzemeltető által saját
hatáskörben nyújtott vagy nem értelmezhető (1–2 skálán) – ahol a „2” érték súlyozottan veendő figyelembe
4.6. Kockázatkezelés
4.6.1. a kockázatok értékelésére készített táblázat kiegészítése a kockázat kezelésére, elfogadására, áthárítására tett
intézkedésekkel
4.6.2. a rendkívüli események meghatározása (minimum tartalmi követelmény: az esemény megnevezése, mértéke,
bejelentési rend, alkalmazandó eljárásrend)
5. A kijelölt rendszerelem védelmének eszközrendszere rendkívüli esemény bekövetkezése esetén
5.1. a rendszerelem védelmét biztosító általános intézkedés bemutatása
5.2. a rendszerelem védelmét biztosító speciális intézkedés bemutatása a 4.2–4.5. szerint azonosított
kockázatonként
5.3. a rendszerelem védelmét biztosító, a rendkívüli esemény során alkalmazandó eljárásrend bemutatása
5.4. rendkívüli esemény kezelésében résztvevő szervezeti egységek felsorolása
5.5. kijelölt rendszerelem védelmére rendszeresített felszerelések és a vezetéshez, a döntés-előkészítéshez
szükséges folyamatok és infrastruktúrák bemutatása
5.5.1. a vezetői állomány rendkívüli esemény esetén történő értesítésének eszközrendszere
5.5.2. a vezetői állomány rendkívüli esemény esetén történő értesítésének eljárásrendje
5.5.3. a dolgozók rendkívüli eseménykori riasztásának eszközrendszere
5.5.4. a dolgozók rendkívüli eseménykori riasztásának eljárásrendje
5.5.5. a rendkívüli esemény következményeinek csökkentését végző saját eszközeinek és erőforrásainak alkalmazása
5.5.6. vezetői irányítás folyamata
5.5.7. döntési kompetenciák, felelősségek
5.5.8. üzemfolytonos működés minimum szintjéhez szükséges feltételek és intézkedések
5.5.9. üzemfolytonos működés normál szintjéhez szükséges feltételek és intézkedések
5.5.10. üzemfolytonos működés helyszíni, illetve távoli munkavégzéshez szükséges feltételek és intézkedések
6. Honvédelmi létfontosságú rendszerelem esetén a honvédelmi szervekkel történő kapcsolattartás és együttműködés
rendje
6.1. Honvédelmi létfontosságú rendszerelem esetén a honvédelmi szervekkel történő kapcsolattartás rendje
6.2. Honvédelmi létfontosságú rendszerelem esetén a honvédelmi szervekkel történő együttműködés rendje
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Formai követelmények
Az üzemeltetői biztonsági tervet a „Tartalmi követelmények” részben feltüntetettek szerinti tagolásban, írásban kell
elkészíteni. A jóváhagyott üzemeltetői biztonsági tervet a kijelölő hatóság részére az üzemeltető és a biztonsági
összekötő személy által aláírva, elektronikus úton kell benyújtani.
A térképeket elektronikus adathordozón is be lehet nyújtani. A térképvázlat vagy helyszínrajz tartalmazza a kijelölt
rendszerelem egészét és olyan felbontású és formátumú legyen, amely a megfelelő eligazodást biztosítja.”

4. melléklet a 375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelethez
ALAPVETŐ SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE
A

B

C

D

ALAPVETŐ
ÁGAZAT

ALÁGAZAT

SZOLGÁLTATÁS

ALAPVETŐ SZOLGÁLTATÁS ÉRTELMEZÉSE

MEGNEVEZÉSE

Energia

villamos energia

villamosenergiaátviteli hálózat
üzemeltetése

az a szolgáltatás, amelyet a villamos
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
3. § 1. pontja meghatároz, és a villamos
energiának az átviteli hálózaton keresztül
történő továbbításához szükséges, illetve
az ehhez kapcsolódó minden olyan műszaki
és gazdasági tevékenységet jelenti, amely
a villamos energia megfelelő minőségű
továbbítása érdekében indokolt

villamosenergiaátviteli
rendszerirányítás

az a szolgáltatás, amelyet a villamos
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
3. § 51. pontja meghatároz, és
a villamosenergia-rendszer zavartalan és
biztonságos működtetését, a teljesítmény
egyensúlyát biztosítja, valamint
a nemzetközi összeköttetések rendelkezésre
állását szolgáló célirányos tevékenységek
összessége

villamosenergiaelosztás

az a szolgáltatás, amelyet a villamos
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
3. § 8. pontja meghatároz, és amely
a villamos energiának az elosztó hálózatokon
történő továbbítását, a felhasználókhoz
történő eljuttatását biztosítja, illetve az
ehhez kapcsolódó minden olyan műszaki
és gazdasági tevékenység, amely a villamos
energia megfelelő minőségű továbbítása
érdekében szükséges

villamos energia
termelése

az a szolgáltatás, amelyet a villamos
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
4. § (1) bekezdése szerinti termelői működési
engedéllyel rendelkező 50 MW vagy azt
meghaladó névleges teljesítőképességű,
a rendszerszintű szolgáltatásokra akkreditált
erőművek szolgáltatnak

1

2

3

4
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5

kőolaj
6

Black Start szolgáltatás
(az átviteli
rendszerirányító
részére a rendszer
újraindításához
alkalmas eszközök
készenlétben tartása)

az a szolgáltatás, amely az egyes akkreditált
termelők, üzemeltetők azon képességéből
ered, hogy külső feszültség nélkül
tudják indítani legalább egy termelő
gépegységüket, és képesek a hálózatra
kiadott feszültség és teljesítmény, valamint
a frekvencia (szigetüzemi) szabályozására

kőolajkésztermékgyártás

az a szolgáltatás, amely a belföldi
késztermékigény (motorikus gázolaj,
motorbenzin, kerozin típusú sugárhajtóműüzemanyag) előállítását biztosítja

kőolajkésztermék
az a szolgáltatás, amely a belföldi
gyártásához szükséges késztermékigény (motorikus gázolaj,
tárolás
motorbenzin, kerozin típusú sugárhajtóműüzemanyag) előállításához szükséges
nyersanyag készletezését biztosítja

7

földgáz

földgázszállítás

az a szolgáltatás, amelyet a földgázellátásról
szóló 2008. évi XL. törvény 3. §
34. pontja meghatároz, és amely a földgáz
szállítóvezetéken történő továbbításához
szükséges

rendszerirányítás

az a szolgáltatás, amelyet a földgázellátásról
szóló 2008. évi XL. törvény 3. §
52. pontja meghatároz, és amely kiterjed
az együttműködő földgázrendszer
földgázellátásról szóló törvényben
meghatározott irányítási és koordinációs
feladatainak ellátására

földgázelosztás

az a szolgáltatás, amelyet a földgázellátásról
szóló 2008. évi XL. törvény 3. § 24. pontja
meghatároz, és amely segítségével történik
a földgáznak elosztóvezetéken történő
továbbítása a felhasználóhoz

földgáztárolás

az a szolgáltatás, amelyet a földgázellátásról
szóló 2008. évi XL. törvény 3. § 31. pontja
meghatároz, és amely a földgáz engedély
alapján végzett tárolása

8

9

10

11
távhő

12

távhőszolgáltatás

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi
XVIII. törvény 3. § q) pontja szerint az
a közszolgáltatás, amely a felhasználónak
a távhőtermelő létesítményből távhővezetékhálózaton keresztül, az engedélyes által
végzett, üzletszerű tevékenység keretében
történő hőellátásával fűtési, illetve egyéb
hőhasznosítási célú energiaellátásával
valósul meg
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Közlekedés

légi közlekedés

légiforgalmi irányító(ATC) szolgálat

13

repülőtér védelmiaz a tevékenység, amely magába foglalja
ellenőrzési szolgáltatás az elektronikus beléptetőrendszer, a CCTV
és elektronikus kerítésvédelmi rendszer,
illetve a poggyászkezelő rendszerbe
épített védelmi berendezések használatát,
illetve a biztonságtechnikai berendezések
hálózatának és a belépőkártya elektronikus
ellenőrzésének (védelmi átvizsgálás előtt)
alkalmazását

14

földi kiszolgálás

az a tevékenység, amely magába foglalja
a poggyászkezelési rendszer (check-in pultok,
CUTE terminál, poggyásztovábbító szalagok),
az automata poggyászcímke-nyomtatás,
az automata beszállókártya-ellenőrző kapuk,
az állóhelytervezés és előtéri szolgáltatások,
valamint a zajmonitorrendszer működtetését
és használatát

vasúti pályahálózatműködtetési
szolgáltatás

az a szolgáltatás, amely a vasúti pályahálózat
üzemeltetését és karbantartását jelenti,
beleértve az ellenőrző-irányító, biztosító- és
a jelzőrendszerek működtetését

vasúti pályahálózat
kapacitás elosztási
szolgáltatás

az a szolgáltatás, amely a vasúti közlekedés
lebonyolítása érdekében az egyes
menetvonalak meghatározását, azok
rendelkezésre állásának felmérését, és
elosztását biztosítja

15

vasúti közlekedés
16

17

18

vasúti
személyszállítási
szolgáltatás

az a szolgáltatás, amely a vasúti járművel
szerződés alapján, díj ellenében végzett
személyszállítást, valamint az ezekhez
kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat
jelenti

vasúti árufuvarozási
szolgáltatás

az a szolgáltatás, amely áru vasúti járművel
harmadik személy részére szerződés alapján,
díj ellenében végzett vasúti fuvarozását
jelenti

logisztikaiközpontüzemeltetés

az a szolgáltatás, amely magában foglalja
a vasúti hírközlési hálózatok,
forgalomirányítási rendszerek és adatátviteli
utak működtetését az áruforgalom hatékony
szervezésének biztosítása érdekében

19

20

olyan szolgálat (beleértve a körzeti
irányítószolgálatot, a bevezető
irányítószolgálatot és a repülőtéri
irányítószolgálatot), amelynek feladatai
a következők:
a) összeütközések megelőzése a légi
járművek között, és a munkaterületen a légi
jármű és akadályok között és
b) gyors és rendezett légi forgalom
biztosítása
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közúti közlekedés

forgalomirányítási
rendszer

az a forgalomirányítási rendszer, amely
a) a közlekedési létfontosságú rendszerek
és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről
és védelméről szóló 161/2019. (VII. 4.)
Korm. rendelet 10. § a) pontjában
foglaltak szerint kijelölt létfontosságú
rendszerelemhez kapcsolódik, és magában
foglalja az esetlegesen részét képező
intelligens közlekedési rendszert is, vagy
b) 500 000 főt meghaladó lakosságú
városban működik

Ivóvízellátás

–

közműves
ivóvízellátás

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény 2. § 24. pontja szerinti olyan
ivóvíz-szolgáltatás, amelyet a létfontosságú
vízgazdálkodási rendszerelemek és
vízilétesítmények azonosításáról, kijelöléséről
és védelméről szóló 541/2013. (XII. 30.)
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében
meghatározott víziközművön keresztül
nyújtanak

Egészségügy

–

egészségügyi
szolgáltatás

az az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.)
3. § e) pontja szerinti szolgáltatás, amelyet
olyan egészségügyi szolgáltató végez,
amely a közfinanszírozott, az Eütv. szerinti
egészségügyi szolgáltatásban közvetlenül
vagy közvetve részt vesz (közvetett
részvételnek tekintendő az az egészségügyi
tevékenység, amelyet a közfinanszírozott
egészségügyi szolgáltató harmadik féltől
megvásárol)

21

22

23

gyógyszerellátás

24

Pénzügy

–

banki szolgáltatások

25

multilaterális
vagy szervezett
kereskedési rendszerek
üzemeltetése
26

az egészségügyi szolgáltatás biztosításához
nyújtott olyan gyógyszer-nagykereskedelmi
tevékenység, amelyet az egészségügyi
létfontosságú rendszerek és létesítmények
azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
szóló 246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet 10. §
a) pontja szerinti gazdálkodó szervezet végez
a hitelintézetekről és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló 2013. évi
CCXXXVII. törvény 3. § (1) bekezdés
a)–b) pontjaiban meghatározott
tevékenységet végző, magyarországi
székhelyű, legalább 10%-os piaci
részesedéssel (mérlegfőösszeg alapon)
rendelkező hitelintézet
a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei
szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi
CXXXVIII. törvény 5. § (1) bekezdés
h) és i) pontjai szerinti rendszeres gazdasági
tevékenység keretében, pénzügyi eszközre
vonatkozóan végzett befektetési szolgáltatási
tevékenység
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27
Digitális
infrastruktúra

–

központi szerződő fél
szolgáltatás

a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény
5. § (1) bekezdés 83. pontjában
meghatározott tevékenység

helyhez kötött
internethozzáférési (elérési)
szolgáltatás

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi
C. törvény 188. § 58. pontja szerint és
76. § (4) bekezdése alapján az elektronikus
hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési
szolgáltatások rendszerezésére vonatkozóan
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
által kialakított és közzétett osztályozásban
meghatározott szolgáltatás

nomadikus internethozzáférési (elérési)
szolgáltatás

az elektronikus hírközlésről szóló
2003. évi C. törvény 188. § 58. pontja
szerint és 76. § (4) bekezdése alapján
az elektronikus hírközlő hálózatok és
elektronikus hírközlési szolgáltatások
rendszerezésére vonatkozóan a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság által kialakított
és közzétett osztályozásban meghatározott
szolgáltatás

mobilinternethozzáférési (elérési)
szolgáltatás

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi
C. törvény 188. § 58. pontja szerint és
76. § (4) bekezdése alapján az elektronikus
hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési
szolgáltatások rendszerezésére vonatkozóan
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
által kialakított és közzétett osztályozásban
meghatározott szolgáltatás

adatkicserélő (IXP)
szolgáltatás

előfizetők, elektronikus hírközlési szolgáltatók
vagy információs társadalommal összefüggő
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók műszakilag
önálló hálózatai (autonóm rendszerei) által
kezdeményezett, illetve fogadott IP alapú
adatforgalom továbbítását lehetővé tevő,
adatkicserélő központ (osztott elektronikus
hírközlő hálózat) útján természetes vagy
jogi személy adatkicserélő szolgáltató által
nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatás

DNS-szolgáltatás

az Internet hálózatban a hierarchikusan
felépülő domain név rendszerben (DNS)
nyilvántartott adatok lekérdezéseit kiszolgáló
szolgáltatás

28

29

30

31

32

33

legfelső szintű domain a legfelső szintű domain (TLD) alatti
név
internetes domain nevek regisztrációjára,
(TLD) nyilvántartó
illetve kezelésére irányuló szolgáltatás
szolgáltatás
”
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5. melléklet a 375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelethez
BÍRSÁG

1

A

B

A jogszabálysértés megnevezése

A bírság legkisebb mértéke (Ft)

C
A bírság legnagyobb
mértéke (Ft)

2

Azonosítási jelentés elkészítésének elmulasztása

500 000

500 000

3

Azonosítási jelentés felülvizsgálatának elmulasztása

300 000

600 000

4

Üzemeltetői biztonsági terv kidolgozásának
elmulasztása

500 000

3 000 000

5

Üzemeltetői biztonsági terv hiányos kidolgozása

100 000

500 000

6

Üzemeltetői biztonsági terv módosításának,
felülvizsgálatának, hatóság részére történő
megküldésének elmulasztása

100 000

500 000

7

Biztonsági összekötő személy alkalmazásának
elmulasztása

500 000

500 000

8

Bekövetkezett rendkívüli eseményről tájékoztatás
elmulasztása

500 000

3 000 000

9

A létfontosságú rendszerelem üzemfolytonos
működését befolyásoló, az ágazati kijelölő hatóság
határozatában foglalt egyéb előírások nem
teljesítése

100 000

500 000

10

A nyilvántartott adatokban bekövetkezett
változásokról tájékoztatás elmulasztása

100 000

100 000

11

A hatóság kötelezésében foglalt egyéb előírások
nem teljesítése

100 000

5 000 000

12

Az ismételt komplex gyakorlat megtartásának
elmulasztása, vagy ismételten nem megfelelő
minősítése

1 000 000

1 000 000

13

A komplex gyakorlat megállapításai
eredményeképp az üzemeltetői biztonsági terv
módosításának elmulasztása

500 000

500 000
”
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6. melléklet a 375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 418/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez
A biztonsági kérdőív szempontjából lényeges adatok, tények és körülmények
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.

A kötelezett nevének megváltozása (I/1.)
A kötelezett állampolgárságának változása (II/1.)
A kötelezett jelenlegi házastársa, élettársa állampolgárságának változása (III/7.)
A kötelezett szülei állampolgárságának változása (III/17f.)
A kötelezett új házastársa, élettársa adatai (III/2–9.)
A kötelezett új házastársa, élettársa révén, illetve örökbefogadás útján a családba került gyermek adatai
(III/10–17.)
A kötelezettel új, közös háztartásba kerülő 18 év feletti személy adatai (III/18–25.)
A kötelezett vagy házastársa, illetve élettársa külföldön élő új hozzátartozója adatai (III/26–32.)
A kötelezett hat hónapot meghaladó külföldön tartózkodása (IV/4.)
A kötelezett főfoglalkozáson kívüli jövedelmében, naptári évi bruttó 1 millió forintot meghaladó mértékű
változás, annak forrása (VIII/2.)
A kötelezett pénzintézetekkel szemben fennálló tartozásaiban, pénzügyi kötelezettségeiben naptári évi
1 millió forintot meghaladó mértékű változás (VIII/3., IX/18.)
A kötelezett hazai gazdálkodó szervezetben meglévő érdekeltségben bekövetkezett változás (VIII/4–6.)
A kötelezett külföldi gazdálkodó szervezettel való hivatalos kapcsolatában történt változás (VIII/7–10.)
A kötelezettnek, valamint a vele közös háztartásban élő hozzátartozójának 1 millió forint feletti forgalmi
értékű ingatlanon való tulajdonszerzése (IX/1–5.)
A kötelezettnek, valamint a vele közös háztartásban élő hozzátartozójának 1 millió forintot meghaladó
forgalmi értékű ingóságon való tulajdonszerzés (IX/6–9.)
A kötelezettnek, valamint a vele közös háztartásban élő hozzátartozójának az 1 millió forintot meghaladó,
készpénzben tartott megtakarítás változása, annak forrása (IX/9a.)
A kötelezettnek, valamint a vele közös háztartásban élő hozzátartozójának pénzintézetekkel szemben
fennálló követeléseiben bekövetkezett naptári évi 1 millió forint feletti összegű változás (IX/10–17.)
A kötelezettnek, valamint a vele közös háztartásban élő hozzátartozójának külföldön bejegyzett
pénzintézettel szemben fennálló követelésében bekövetkezett naptári évi 1 millió forint feletti összegű
változás (IX/21a–21d.)
A kötelezettnek, valamint a vele közös háztartásban élő hozzátartozójának lakás-takarékpénztárnál fennálló
megtakarításában bekövetkezett naptári évi 1 millió forint feletti összegű változás (IX/21e–21g.)
A kötelezettnek, valamint a vele közös háztartásban élő hozzátartozójának nyugdíjcélú megtakarításaiban
bekövetkezett naptári évi 1 millió forint feletti összegű változás (IX/21h–21k.)
A kötelezettnek, valamint a vele közös háztartásban élő hozzátartozójának a külföldről származó
jövedelmében bekövetkezett, naptári évi bruttó 1 millió forintot meghaladó mértékű változás, annak forrása
(IX/22–26.)
A kötelezettel, illetve annak házastársával vagy élettársával szemben indult büntetőeljárás vagy elzárással
büntethető szabálysértés miatt szabálysértési eljárás (X/3.)
Külföldi hírszerző szolgálat jelenlétére utaló körülmény észlelése (XI/2.)
A kötelezettel, valamint közeli hozzátartozójával szemben külföldi hatóság által alkalmazott beutazási-,
tartózkodási tilalom vagy más idegenrendészeti intézkedés (XI/3.)
A kötelezett, illetve házas- vagy élettársa által külföldi állampolgárokkal létesített új magánkapcsolat
(XII/1–7.)
A kötelezett, illetve házas- vagy élettársa által külföldi hírszerző szolgálat vagy annak fedőszerve
munkatársával létesített új kapcsolat (XII/8.)”
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7. melléklet a 375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelethez
1. Az R15. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 52. sorral egészül ki:
(A
Közigazgatási hatósági
eljárás

52.

Magyar
Energetikai és
Közmű-szabályozási
Hivatal eljárása
a létfontosságú
rendszer és
létesítmény
kijelölése és
a kijelölés
visszavonása
tárgyában

B

C
Bevonás és

Szakkérdés

közreműködés
feltétele

Annak elbírálása, hogy
a bányafelügyelet
építésügyi hatósági
hatáskörébe tartozó
a) létesítmény vagy
a létesítmény valamely
elemének,
b) egyes nyomástartó
berendezések,
c) polgári felhasználású
robbanóanyagok
tárolására szolgáló
építmények vagy
az építmények valamely
elemének,
d) bányászati
hulladékkezelő
létesítmények vagy
a létesítmények valamely
elemének,
e) geotermikus védőidom
vagy annak valamely
elemének,
f ) felszín alatti
szénhidrogén tároló
létesítmények vagy
a létesítmény valamely
elemének,
g) szénhidrogén szállító-,
elosztó-, célvezeték vagy
a vezeték valamely
elemének,
h) létesítmény vagy annak
valamely elemének
a földtani veszélyforrás
szempontjából
a kormányrendeletben
meghatározott
létfontosságú
rendszerelemek
ágazati kritériumai
alapján műszaki
biztonsági szempontból
létfontosságú
rendszerelemnek vagy
létesítménynek minősül.

Minden
esetben.

D
Elsőfokon eljáró
szakhatóság

Bányafelügyeleti
hatáskörében
eljáró megyei
kormányhivatal

E

F

Másodfokon

Állásfoglalás

eljáró

beszerzésének

szakhatóság

–

határideje)

21 nap
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2. Az R15. 1. melléklet „19. Egyéb ügyek” pontjában foglalt táblázat D:9. mezőjében a „helyi” szövegrész helyébe
a „központi” szöveg lép.
3. Az R15. 1. melléklet „19. Egyéb ügyek” pontjában foglalt táblázat E:9. mezőjében az „A hivatásos katasztrófavédelmi
szerv területi szerve” szövegrész helyébe a „–” szöveg lép.
4. Az R15. 1. melléklet „19. Egyéb ügyek” pontjában foglalt táblázat a következő 70. sorral egészül ki:
(A
Közigazgatási hatósági
eljárás

70.

A fegyveres
biztonsági őrség
létrehozásával,
megszüntetésével,
valamint a fegyveres
biztonsági őrzés
elrendelésével
kapcsolatos
közigazgatási
hatósági eljárás

B

C
Bevonás és

Szakkérdés

közreműködés
feltétele

Annak elbírálása,
hogy biztosított-e
a nukleáris
létesítmény, illetve
nukleáris és más
radioaktív anyag,
valamint
a radioaktív
hulladék átmeneti
és végleges tárolója
fizikai védelmi
rendszerének
engedélyezése
során megállapított
követelményekkel
való összhang.

Nukleáris
létesítmények,
nukleáris és
más radioaktív
anyagok,
illetve
radioaktív
hulladékok
őrzésének
elrendelése.

D
Elsőfokon eljáró
szakhatóság

Országos
Atomenergia
Hivatal

E

F

Másodfokon

Állásfoglalás

eljáró

beszerzésének

szakhatóság

határideje)

–

21 nap

A Kormány 376/2020. (VII. 30.) Korm. rendelete
a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2019. június 20-i
(EU) 2019/1021 európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes
rendelkezésekről
A Kormány
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 5. pontjában,
a 10. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 6. pontjában,
a 13. § és 14. § tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 7. pontjában,
a 15. § és 16. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés
d) pontjában,
a 17–19. § tekintetében a kémia biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés b) pontjában,
a 20. § tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
ipari vegyi anyagok: a környezetben tartósan megmaradó, ipari felhasználású, az 1. melléklet 1. pontjában
szereplő szerves szennyező anyagok;
2.
nem szándékos előállításból származó anyagok: a környezetben tartósan megmaradó, egyes ipari folyamatok
során melléktermékként keletkező, az 1. melléklet 2. pontjában szereplő szerves szennyező anyagok;
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3.

peszticidek: olyan növényvédő szerek, amelyek hatóanyaga a környezetben tartósan megmaradó,
az 1. melléklet 3. pontjában szereplő szerves szennyező anyag.

2. Az eljáró hatóságok
2. §

(1) Az (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (1) és (2) bekezdésében megjelölt anyagok
gyártásának ellenőrzése során a területi környezetvédelmi hatóság jár el.
(2) Az (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (1) és (2) bekezdésében megjelölt anyagok
forgalomba hozatalának és felhasználásának ellenőrzése során
a)
az ipari vegyi anyagok esetében a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró
járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: népegészségügyi járási hivatal),
b)
a peszticidek esetében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)
jár el.

3. Adatgyűjtés
3. §

(1) Az (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikk (1) bekezdés a), b) és f ) pontjában meghatározott
rendelkezések végrehajtása érdekében
a)
a gyártott ipari vegyi anyagok és peszticidek tényleges vagy becsült teljes mennyiségéről a területi
környezetvédelmi hatóság,
b)
a forgalomba hozott és felhasznált ipari vegyi anyagok tényleges vagy becsült teljes mennyiségéről
a népegészségügyi járási hivatal,
c)
a forgalomba hozott és felhasznált peszticidek tényleges vagy becsült teljes mennyiségéről a NÉBIH
a 2. melléklet szerinti adattartalommal évente adatgyűjtést (a továbbiakban: adatgyűjtés) végez.
(2) Az adatgyűjtéshez szükséges útmutatót a környezetvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)
az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi.
(3) Az (1) bekezdés szerinti adatokat
a)
a területi környezetvédelmi hatóság és a NÉBIH a miniszternek,
b)
a népegészségügyi járási hivatal az egészségügyért felelős miniszternek
a tárgyévet követő év május 31. napjáig megküldi.
(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti adatokat az egészségügyért felelős miniszter az adatok kézhezvételét követő
30 napon belül megküldi a miniszternek.

4. §

(1) Az (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikk (1) bekezdés c) és e) pontjában meghatározott
rendelkezések végrehajtása érdekében a nem szándékos előállításból származó anyagoknak
a)
a levegőben és a talajban való jelenlétéről, valamint
b)
a hulladékokból származó tényleges vagy becsült teljes mennyiségéről
a területi környezetvédelmi hatóság évente adatgyűjtést végez.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatokat a területi környezetvédelmi hatóság a miniszternek a tárgyévet követő év május
31. napjáig megküldi.
(3) Az (1) bekezdés szerinti anyagok vízben való jelenlétéről és vízbe történő kibocsátásáról a vízvédelmi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek által gyűjtött adatokat a vízvédelemért felelős miniszter a tárgyévet követő év
május 31. napjáig megküldi a miniszternek.

4. Kibocsátási leltár, intézkedési terv, cselekvési terv
5. §

(1) A 3. § (3) bekezdés a) pontja és (4) bekezdése, valamint a 4. § (2) és (3) bekezdése alapján megküldött adatokból
a miniszter kibocsátási leltárt állít össze.
(2) Az (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk szerinti nemzeti intézkedési tervet
– az (1) bekezdés szerint összeállított kibocsátási leltár alapján – a miniszter dolgozza ki.
(3) A miniszter a nemzeti intézkedési tervet véleményezés céljából, 30 napos határidővel megküldi az egészségügyért
felelős miniszter, a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter és a vízvédelemért felelős miniszter részére, majd azt
a beérkezett észrevételek alapján átdolgozza.
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(4) A miniszter az intézkedési tervet véleményezés céljából a nyilvánosság számára – az általa vezetett minisztérium
honlapján – 30 napra elérhetővé teszi. A nemzeti intézkedési tervet a beérkezett észrevételek alapján véglegesíti.
(5) A nemzeti intézkedési tervet és az annak részét képező, az (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet
6. cikk (2) bekezdésében meghatározott tartalmi elemeket tartalmazó cselekvési tervet a miniszter az általa vezetett
minisztérium honlapján közzéteszi, és azt naprakészen tartja.

5. Jelentéstétel és értesítések
6. §

(1) Az (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikk (1) bekezdése szerinti jelentést a miniszter
dolgozza ki.
(2) A miniszter a jelentést véleményezés céljából, 30 napos határidővel megküldi az egészségügyért felelős miniszter,
a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter és a vízvédelemért felelős miniszter részére, majd a beérkezett
észrevételek alapján véglegesíti.
(3) A jelentést a miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi.

7. §

(1) Az (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (4) bekezdése szerinti jegyzékbe vételre irányuló
javaslatot, valamint a 4. cikk (2) és (3) bekezdése szerinti értesítést
a)
a területi környezetvédelmi hatóság és a NÉBIH a miniszternek,
b)
a népegészségügyi járási hivatal az egészségügyért felelős miniszternek
küldi meg.
(2) Az (1) bekezdése b) pontja szerinti értesítést az egészségügyért felelős miniszter az értesítés kézhezvételét követő
30 napon belül megküldi a miniszternek.
(3) A miniszter
a)
a jegyzékbe vételre irányuló javaslatot az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság),
b)
a 4. cikk (2) bekezdése szerinti értesítést a Bizottság és az Európai Vegyianyag-ügynökség (a továbbiakban:
Ügynökség), továbbá
c)
a 4. cikk (3) bekezdése szerinti értesítést a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról
szóló Stockholmi Egyezmény Titkársága, a Bizottság és az Ügynökség
részére megküldi.

6. Készletek
8. §

(1) Az (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikk (4) és (6) bekezdése szerinti esetekben
– a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a területi környezetvédelmi hatóság jár el.
(2) Az (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikk (4) bekezdés b) pont iv. alpontjában meghatározott
feladatok ellátásáért – a miniszter és az egészségügyért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett –
a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter a felelős.

9. §

(1) Az (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikk (2) bekezdésében meghatározott készlet birtokosa
a 3. melléklet szerinti adatokat, – ha azokban az előző évben megküldött adatokhoz képest változás történt –
az adatokat alátámasztó dokumentációval együtt a területi környezetvédelmi hatóságnak évente, a tárgyévet
követő év március 30. napjáig megküldi.
(2) Hiányos adatközlés esetén a területi környezetvédelmi hatóság – 30 napos határidő megjelölésével – a készlet
birtokosát az adatok kiegészítésére hívja fel.
(3) Az (1) és (2) bekezdés alapján összegyűjtött adatokat a területi környezetvédelmi hatóság a tárgyévet követő év
május 31. napjáig megküldi a miniszternek.

7. Jogkövetkezmények
10. §

(1) A területi környezetvédelmi hatóság 200 000 forint összegű környezetvédelmi bírságot szab ki a 9. § (1) bekezdése
szerinti adatközlésre vonatkozó kötelezettség elmulasztása esetén.
(2) A területi környezetvédelmi hatóság 200 000 forint összegű környezetvédelmi bírságot szab ki a 9. § (3) bekezdése
szerinti hiányos adatközlés kiegészítésére vonatkozó kötelezettség elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése
esetén.
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(3) A területi környezetvédelmi hatóság 500 000 forint összegű környezetvédelmi bírságot szab ki az (EU) 2019/1021
európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (1) és (2) bekezdésében megjelölt anyagok engedély nélkül való
gyártása esetén.
(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti bírságok ismételten kiszabhatóak.
(5) A környezetvédelmi bírságot – a bírság kiszabásáról szóló határozat rendelkező részében meghatározott
számlaszámra – a határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül kell befizetni.

8. Záró rendelkezések
11. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.
12. §		
Ez a rendelet a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2019. június 20-i
(EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
13. §		
A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló
271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet] 2. §-a következő
(10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A területi környezetvédelmi hatóság által kiszabandó bírság, alapbírság és szorzószám megállapítása nélkül
az (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkében meghatározott hulladékkezelési feladatok
nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén: 500 000 forint.”
14. §		
A 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a következő 7. §-sal egészül ki:
„7. § Ez a rendelet az (EU) 2019/1021 európai parlamenti és a tanácsi rendelet 3. cikkének végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg.”
15. §		
Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló
194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet] a következő 3/A. §-sal
egészül ki:
„3/A. § A környezetben tartósan megmaradó, növényvédő szer hatóanyagú szerves szennyező anyagok forgalomba
hozatalára vagy felhasználására vonatkozó, az (EU) 2019/1021 európai parlamenti és a tanácsi rendelet 3. cikk (1) és
(2) bekezdésében megjelölt kötelezettség elmulasztása vagy megsértése esetén a növényvédelmi bírság összegét
az 1. számú melléklet B) táblázatában foglaltak szerint kell megállapítani.”
16. §		
A 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet a következő 14. §-sal egészül ki:
„14. § Ez a rendelet a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2019. június 20-i
(EU) 2019/1021 európai parlamenti és a tanácsi rendelet 3. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket
állapít meg.”
17. §		
A kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Aki)
„h) a környezetben tartósan megmaradó, ipari felhasználású szerves szennyező anyagok forgalomba hozatalára
vagy felhasználására vonatkozóan az EU) 2019/1021 európai parlamenti és a tanácsi rendelet 3. cikk (1) és
(2) bekezdésében”
[meghatározott kötelezettségét elmulasztja, megszegi, vagy más módon megsérti (a továbbiakban együtt:
kötelezettségszegés), – a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel – 50 000–5 000 000 forintig terjedő bírsággal sújtható.]
18. §		
A 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„e) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1021
európai parlamenti és a tanácsi rendelet 3. cikkének”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)
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19. §		
A 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet
a)
1. § (1) bekezdés f ) pontjában a „rendeletben vagy” szövegrész helyébe a „rendeletben,” szöveg,
b)
1. § (1) bekezdés g) pontjában a „cikkében” szövegrész helyébe a „cikkében vagy” szöveg
lép.
20. §		
A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.)
Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„d) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1021
európai parlamenti és a tanácsi rendelet 7. cikk (6) bekezdésének”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 376/2020. (VII. 30.) Korm. rendelethez
A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2019. június 20-i
(EU) 2019/1021 európai parlamenti és a tanácsi rendeletben felsorolt anyagok jellegük szerint
csoportosítva
1. Ipari vegyi anyagok:
1.1. Tetrabróm-difenil-éter,
1.2. Pentabróm-difenil-éter,
1.3. Hexabróm-difenil-éter,
1.4. Heptabróm-difenil-éter,
1.5. Bisz(pentabróm-fenil)éter (dekabróm-difenil-éter; dekaBDE),
1.6. Perfluoroktán-szulfonsav és származékai (PFOS) C8F17SO2X (X = OH, fémsó (O–M+), halogenid, amid és más
származékok, beleértve a polimereket is),
1.7. Hexaklór-benzol,
1.8
Pentaklór-benzol,
1.9. Hexabróm-bifenil,
1.10. Poliklórozott bifenilek (PCB),
1.11. Hexabróm-ciklododekán „Hexabróm-ciklododekán” alatt a következő anyagok értendők: a hexabrómciklododekán, az 1,2,5,6,9,10-hexabróm- ciklododekán, valamint annak fő diasztereoizomerjei:
az alfahexabróm- ciklododekán, a béta-hexabróm-ciklododekán és a gamma-hexabrómciklododekán,
1.12. Hexaklór-butadién.
2. Nem szándékos előállításból származó anyagok:
2.1. Poliklórozott dibenzo-p-dioxinok és dibenzofuránok (PCDD/PCDF),
2.2. Poliklórozott bifenilek (PCB),
2.3. Hexaklór-benzol (HCB) (CAS-szám: 118-74-1),
2.4. Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH-k),
2.5. Pentaklór-benzol (CAS-szám: 608-93-5),
2.6. Hexaklór-butadién (CAS-szám: 87-68-3),
2.7. Poliklórozott naftalinok (CAS-szám: 70776–03–3 és egyéb).
3. Peszticidek:
3.1. DDT [1,1,1-triklór-2,2-bisz (4-klór-fenil) etán],
3.2. Klórdán,
3.3. Hexaklór-ciklohexánok, beleértve a lindánt is,
3.4. Dieldrin,
3.5. Endrin,
3.6. Heptaklór,
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3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.

Endoszulfán,
Hexaklór-benzol,
Klórdekon,
Aldrin,
Pentaklór-benzol,
Mirex,
Toxafén,
Pentaklór-fenol, valamint annak sói és észterei.

2. melléklet a 376/2020. (VII. 30.) Korm. rendelethez
Adatgyűjtéshez szükséges adatok
1. Azonosításra vonatkozó adatok:
1.1. Hatóság neve
1.2. Hatóság elérhetőségei (név, telefon, e-mail)
1.3. Vizsgált anyag azonosítása
1.4. Vizsgálat időpontja
1.5. Vizsgálati helyszín
1.6. Vizsgált fél KÜJ azonosítója
1.7. A vizsgált fél mely formában viszonyul az anyaghoz: gyártó/felhasználó/forgalmazó/hulladék birtokos/egyéb
2. Forráskategóriákból származó adatok:
2.1. Gyártásból származó mennyiségi adatok:
2.1.1.
Gyártás során keletkezett anyag mennyisége
2.1.2.
Gyártás helyszíne
2.1.3.
Gyártás során melléktermékként képződött anyag mennyisége
2.1.4.
Egyéb
2.2. Felhasználásból származó mennyiségi adatok:
2.2.1.
Felhasznált anyag mennyisége
2.2.2.
Fel nem használt anyag mennyisége
2.2.3.
Egyéb
2.3. Kibocsátások:
2.3.1.
Kibocsátások (talajba)
2.3.2.
Kibocsátások (vízbe)
2.3.3.
Kibocsátások (levegőbe)
2.3.4.
Egyéb (pl. hulladékból származó kibocsátások)
2.4. Hulladékból származó mennyiségi adatok:
2.4.1.
Hulladékká vált vizsgált anyag mennyisége
2.4.2.
Vizsgált anyaggal szennyezett hulladék mennyisége
3. Veszélyességi értékelés:
3.1. Mérgezőképességre vonatkozó információk
3.2. Emberi toxicitásra vonatkozó információk
3.3. Ökotoxicitásra vonatkozó információk
3.4. Egyéb (koktélhatás más anyagokkal)
4. Környezeti életút:
4.1. Fizikai/kémiai tulajdonságok
4.2. Perzisztencia (a vegyi anyag stabilitásra vonatkozó adatok és információk)
4.3. Milyen kapcsolat áll fenn az anyag fizikai/kémiai tulajdonságai, és a perzisztenciája és a környezetben történő
terjedése során, valamint a környezet elemeiben és közöttük történő terjedésben, továbbá a lebomlásuk és
más anyaggá / anyagokká történő átalakulásuk során
4.4. Biológiai feldúsulás (biokoncentrációs tényező / biológiai feldúsulási tényező)
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3. melléklet a 376/2020. (VII. 30.) Korm. rendelethez
A készletre vonatkozó adatok
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tárgyév
Adatszolgáltatásban feltüntetett adatok érvényességének dátuma
Címzett szervezet
Adatokat alátámasztó dokumentáció megléte
A készlet birtokosának adatai természetes személy esetén
5.1. KÜJ azonosító
A készlet birtokosának adatai jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet esetén
6.1. KÜJ azonosító
6.2. KSH statisztikai számjel
6.3. Rövid név
6.4. Teljes név
6.5. Székhely címe
6.5.1.
Irányítószám
6.5.2.
Település neve és KSH területi számjele
6.5.3.
Közterület neve, közterület típusa, házszám
6.5.4.
Ország
6.6. E-mail-cím
6.7. Telefonszám
A készlet birtokosának elérhetősége jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet esetén
7.1. Értesítés címe
7.1.1.
Irányítószám
7.1.2.
Település neve és KSH területi számjele
7.1.3.
Közterület neve, közterület típusa, házszám
7.1.4.
Ország
7.2. E-mail-cím
7.3. Telefonszám
A készlet jellege
A készlet mennyisége a tárgyév első napján (kg)
A tárgyév közben beszerzett készlet mennyisége (kg)
A tárgyév közben felhasznált, továbbadott vagy hulladékká vált készlet mennyisége (kg)
A készlet mennyisége a tárgyév utolsó napján (kg)
A készlet tárolásának helye
13.1. KTJ azonosító
13.2. Irányítószám
13.3. Település neve és KSH területi számjele
13.4. Közterület neve, közterület típusa, házszám
13.5. Ország
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A Kormány 377/2020. (VII. 30.) Korm. rendelete
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 módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) 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: Rendelet) 3. § (1) bekezdés 16a. és 16b. pontja helyébe a következő rendelkezések
lépnek, valamint a bekezdés a következő 16c. és 16d. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„16a. kisprojekt: az 1. § d) pontja szerinti együttműködési programban megvalósuló Kisprojekt Alap keretében
finanszírozott olyan projekt, melynek kedvezményezettje nem Kisprojekt Alap menedzsment szervezet,
16b. Kisprojekt Alap: az 1. § d) pontja szerinti együttműködési programban megvalósuló önálló támogatási struktúra,
16c. Kisprojekt Alap menedzsment szervezet: a Kisprojekt Alap keretében rendelkezésre álló forrás kisprojektek részére
történő pályáztatásának lebonyolításáért, illetve végrehajtásáért felelős szervezet, mely részt vesz az 1. § d) pontja
szerinti együttműködési program monitoring bizottsága által, pályáztatás során kiválasztott projektben,
16d. kis értékű követelés: a harminc eurót meg nem haladó hazai társfinanszírozásra vonatkozó követelés, valamint
a tízezer forintot meg nem haladó uniós támogatás megelőlegezésre vonatkozó követelés,”
(2) A Rendelet 3. § (1) bekezdése a következő 26. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„26. pénzügyi hiba: uniós vagy nemzeti jogszabályok előírásainak, illetve az uniós támogatási szerződésben,
hazai társfinanszírozási támogatási szerződésben, TA támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeknek
a megsértése, ami miatt az irányító hatóság vagy az igazoló hatóság még az előtt végez korrekciót, hogy az érintett
költség bekerült volna az Európai Bizottságnak benyújtott kifizetési kérelembe, és e korrekció nem minősül
az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 143. cikk (2) bekezdésében meghatározott pénzügyi
korrekciónak,”
(3) A Rendelet 3. § (1) bekezdése a következő 28a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„28a. projektrész: a projekt keretében megvalósuló azon tevékenységek összessége, amely hozzárendelhető
a projektben részt vevő adott kedvezményezetthez,”
(4) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 30. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„30. szabálytalanság: az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 36. pontja szerint
meghatározott fogalom, a nemzeti jogszabályok előírásainak, illetve az uniós támogatási szerződésben, a hazai
társfinanszírozási támogatási szerződésben vagy a TA támogatási szerződésben a hazai kedvezményezett vagy hazai
TA kedvezményezett által vállalt kötelezettségeknek a megsértése, amelynek eredményeképpen Magyarország
pénzügyi érdekei sérülnek, illetve sérülhetnek, ha az érintett költséget az Európai Bizottságnak benyújtott kifizetési
kérelem már tartalmazza,”

2. §

(1) A Rendelet 7. § (1c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a bekezdés a következő (1d) és
(1e) bekezdéssel egészül ki:
„(1c) Az 1. § e) és f ) pontja szerinti együttműködési programok esetében az előlegelszámolás akkor minősül
elfogadottnak, ha az uniós támogatás a hazai kedvezményezett részére átutalásra került, és erről a hazai
kedvezményezett bankszámlakivonat másolatának megküldésével tájékoztatta a hitelesítési tevékenységre kijelölt
szervezetet.
(1d) Az 1. § c) pontja szerinti együttműködési program esetében az előlegelszámolás akkor minősül
elfogadottnak, ha
a) az (1c) bekezdésben foglalt feltételek teljesültek, és a külföldi irányító hatóság a hazai kedvezményezett részére
uniós forrásból előleget nem nyújtott, vagy azzal a hazai kedvezményezett már elszámolt a külföldi irányító hatóság
felé, vagy

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 179. szám

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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b) a külföldi igazoló hatóság vagy külföldi irányító hatóság tájékoztatja a nemzeti hatóságot vagy a hitelesítési
tevékenységre kijelölt szervezetet a hazai kedvezményezett uniós forrásból utalt előlegével szemben elfogadott
költségek uniós részének összegéről.
(1e) Az előleggel szemben szabálytalanság vagy pénzügyi hiba hazai társfinanszírozási része nem vehető
figyelembe a határon átnyúló együttműködési programok esetében. Ha egy korábban elfogadott
előlegelszámolásról kiderül, hogy az szabálytalansággal vagy pénzügyi hibával érintett költséget is tartalmaz,
az elszámolt előleg a szabálytalanság vagy pénzügyi hiba hazai társfinanszírozási részével csökken.”
A Rendelet 7. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a bekezdés a következő
c) ponttal egészül ki:
(A hazai kedvezményezett és a hazai TA kedvezményezett köteles visszafizetni)
„b) az elszámolásból eredő különbözetet, ha az előlegként kifizetett hazai társfinanszírozás összege magasabb,
mint a hazai kedvezményezett, illetve a hazai TA kedvezményezett részére hitelesített azon összköltség hazai
társfinanszírozás része, amely nem érintett szabálytalansággal vagy pénzügyi hibával,
c) költségvetés csökkentése esetén a korábban kifizetett hazai társfinanszírozási előleg és a módosult költségvetés
hazai társfinanszírozási része közötti különbözetet.”
A Rendelet 7. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (2) bekezdés a) pontja szerinti visszafizetés határideje a kiküldött fizetési felszólítás kézhezvételétől számított
harminc nap.
(3b) A (2) bekezdés c) pontja szerinti visszafizetés határideje a módosított hazai társfinanszírozási támogatási
szerződés, illetve TA támogatási szerződés aláírását követően kiküldött fizetési felszólítás kézhezvételétől számított
harminc nap.”
A Rendelet 7. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Szabálytalanság esetén a szabálytalanság hazai társfinanszírozási része vonatkozásában az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szerinti ügyleti- és
késedelmikamat-fizetési kötelezettség keletkezik.”
A Rendelet 7. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a bekezdés a következő (7a) és
(7b) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A visszafizetési kötelezettséggel érintett (2) bekezdés szerinti összeg határidőre történő visszafizetése esetén
az Ávr. szerinti ügyletikamat-fizetési kötelezettség keletkezik.
(7a) Ha a visszafizetési kötelezettséggel érintett (2) bekezdés szerinti összeg az annak visszafizetésére szóló fizetési
felszólításában megjelölt határidőt követően kerül visszafizetésre, akkor az Ávr. szerinti ügyletikamat-fizetési
kötelezettség mellett késedelmikamat-fizetési kötelezettség is keletkezik.
(7b) A (7) és (7a) bekezdés szerinti ügyletikamat-fizetési kötelezettség nem áll fenn 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] 5. § (3) bekezdése szerinti szervezeti formák esetén, ha az alábbi
feltételek valamelyike teljesül:
a) az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés a) pontja szerinti eset fennáll,
b) a kedvezményezett hazai társfinanszírozás kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik,
c) a hazai társfinanszírozás összege nem éri el a százötvenezer eurót.”
A Rendelet 7. §-a a következő (10)–(12) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Elállás esetén a hazai kedvezményezett, a hazai TA kedvezményezett, a 3. § (1) bekezdés 15. pontja szerinti
feladatot ellátó külföldi TA kedvezményezett, illetve az 1. § f ) pontja szerinti együttműködési program irányító
hatósága köteles a kifizetett hazai társfinanszírozás teljes összegét az Ávr. szerinti ügyleti és késedelmi kamattal
növelten visszafizetni, függetlenül attól, hogy az elállást a támogató vagy a támogatott kezdeményezte.
(11) A hazai kedvezményezettel, hazai TA kedvezményezettel, a 3. § (1) bekezdés 15. pontja szerinti feladatot ellátó
külföldi TA kedvezményezettel, illetve az 1. § f ) pontja szerinti együttműködési program irányító hatóságával
szemben megállapított kis értékű követelések behajtását nem kell kezdeményezni.
(12) A kis értékű követeléseket követelés-jogcímenként, projektrészenként kell érteni, valamint tőkére és
a kamatokra külön-külön kell vizsgálni.”

3. §		
A Rendelet 8. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) Az 1. § c) pontja szerinti együttműködési program esetén a megelőlegezés összege nem haladhatja meg
a projektrészre megítélt uniós támogatás összegének a külföldi irányító hatóság által nyújtott uniós előleggel
csökkentett összegét.”
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4. §

(1) A Rendelet 9. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha a megelőlegezés összege az érintett projektrész uniós költségvetésének módosítása okán csökkentésre
vagy növelésre kerül, a megelőlegezési szerződés módosított összege az eredeti szerződésben alkalmazott
árfolyamon kerül forintosításra.”
(2) A Rendelet 9. §-a a következő (6c) bekezdéssel egészül ki:
„(6c) Ha a megelőlegezéssel érintett projektrész uniós költségvetése csökken, és ez szükségessé teszi
a megelőlegezés összegének a csökkentését, akkor az így keletkező különbözetet a hazai kedvezményezett
köteles visszafizetni. A megelőlegezés csökkenése miatt megváltozik a (6) bekezdés a) pontja szerint számolt,
megelőlegezéssel nem érintett összeg, ezért szükséges visszafizetni a projektrész szerződésmódosítást megelőző
elszámolásai kapcsán alkalmazott visszafizetési határ és a szerződésmódosítás következtében keletkező
visszafizetési határ közötti különbözetet, ha az új határ a korábbinál kisebb, és a hazai kedvezményezett ezt a határt
korábban már átlépte. A visszafizetéseknek a kapcsolódó megelőlegezési szerződés módosításának hatálybalépését
követően kiküldött fizetési felszólítás kézhezvételétől számított harminc napon belül teljesülnie kell.”
(3) A Rendelet 9. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(8) Ha a hazai kedvezményezett a megelőlegezett összeg visszautalását a (6), (6a) és (6c) bekezdésben
meghatározott határidőre teljesíti, abban az esetben Ávr. szerinti kamatfizetési kötelezettség nem keletkezik.
Ha a hazai kedvezményezett határidőben nem teljesíti a visszautalásokat, a hitelesítési tevékenységre kijelölt
szervezet a megelőlegezett összeg vissza nem fizetett részét az Ávr. szerinti ügyleti és késedelmi kamattal növelten
követeli tőle.
(9) A szabálytalansággal vagy pénzügyi hibával érintett összeg visszafizetésére a megelőlegezési szerződés alapján
kifizetett összeg nem használható. A szabálytalansággal vagy pénzügyi hibával érintett összeg visszafizetéséről,
vagy az irányító hatóság vagy nemzeti hatóság által meghatározott egyéb rendezéséről a hazai kedvezményezett
önerőből köteles gondoskodni, a központi költségvetési szerv hazai kedvezményezett ezen összeg visszafizetésére
pótlólagos központi költségvetési forrást nem vehet igénybe.”
(4) A Rendelet 9. §-a a következő (13)–(15) bekezdéssel egészül ki:
„(13) A megelőlegezési szerződéstől való elállás esetén a hazai kedvezményezett és a hazai TA kedvezményezett
köteles a megelőlegezési szerződéstől való elállás időpontjáig a megelőlegezés vissza nem fizetett összegét
a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított harminc napon belül visszafizetni.
(14) A (13) bekezdés esetén az Ávr. szerinti ügyleti- és – késedelem esetén – késedelmikamat-fizetési kötelezettség
keletkezik.
(15) A kis értékű követeléseket követelés-jogcímenként, projektrészenként kell érteni, valamint tőkére és
a kamatokra külön-külön kell vizsgálni. A kis értékű követelések behajtását nem kell kezdeményezni.”

5. §

(1) A Rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezetnek a hitelesítés részeként gondoskodnia kell a hazai
kedvezményezett által benyújtott, felmerült, teljesített és a hazai kedvezményezett által kifizetett költségeket
alátámasztó dokumentumok formai és tartalmi ellenőrzéséről. Az alátámasztó dokumentumoknak a határon
átnyúló együttműködési programok elektronikus monitoring és információs rendszerébe történő feltöltése – ide
nem értve az eredeti számlát – egy tekintet alá esik a papír alapon benyújtott dokumentummal. Ha a határon
átnyúló együttműködési programok elszámolhatósági szabályai lehetővé teszik előlegszámla teljesítés nélküli
elszámolását, abban az esetben a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet az előlegszámla ellenőrzése során
a teljesítést nem vizsgálja.”
(2) A Rendelet 12. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A dokumentumok (1) bekezdés szerinti ellenőrzése keretében ellenőrizni kell különösen azt, hogy]
„c) a benyújtott számlán vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylaton szereplő
teljesítés összhangban van a projektre vonatkozó döntéssel, valamint az uniós támogatási szerződéssel és a hazai
társfinanszírozási támogatási szerződéssel – ide nem értve az (1) bekezdés szerinti teljesítés nélküli előlegszámlát,”
(3) A Rendelet 12. § (2) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A dokumentumok (1) bekezdés szerinti ellenőrzése keretében ellenőrizni kell különösen azt, hogy]
„m) a vonatkozó teljesítésigazolások rendelkezésre állnak – ide nem értve az (1) bekezdés szerinti teljesítés nélküli
előlegszámlát.”
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6. §
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(1) A Rendelet 13. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet a (2) bekezdés szerinti helyszíni ellenőrzést nem a projektrész
megvalósítási ideje alatt folytatja le abban az esetben, ha a helyszíni ellenőrzéssel érintett jelentés nem tartalmaz
elszámolni kívánt költséget, vagy kizárólag munkabér-elszámolást és átalányköltséget tartalmaz. Ezekben
az esetekben a helyszíni ellenőrzést a projektrész zárójelentéséhez kapcsolódó hitelesítési tevékenység részeként
kell lefolytatni.”
(2) A Rendelet 13. § (5) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A helyszíni ellenőrzések során ellenőrizni kell különösen)
„e) a termékek és szolgáltatások teljesítésének az uniós támogatási szerződésben és a hazai társfinanszírozási
támogatási szerződésben foglaltakkal való összhangját – ide nem értve a 12. § (1) bekezdése szerinti teljesítés
nélküli előlegszámlát,”

7. §		
A Rendelet 14. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A hiba feltárása és a szükséges intézkedések megtétele céljából a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet
vizsgálatot indíthat az elszámolni kért költség megfelelőségének megállapítására. A vizsgálat időtartama legfeljebb
negyvenöt nap, amelybe nem számít bele a hiánypótlási kötelezettség teljesítésének, továbbá a Közbeszerzési
Döntőbizottság, hatóság vagy bíróság eljárásának és az esetleges szakértői vizsgálatnak az időtartama.”
8. §		
A Rendelet a következő 19/A. §-sal egészül ki:
„19/A. § Pénzügyi hiba esetén a hazai kedvezményezett vagy a hazai TA kedvezményezett projektrészének
költségvetése nem csökken.”
9. §		
A Rendelet 20. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szabálytalanság-felelős)
„c) az 1. § a), b) és d) pontja szerinti programok esetében gondoskodik a szabálytalanságokkal és pénzügyi
hibákkal kapcsolatos adatok IMIR 2014–2020 rendszerbe, illetve valamennyi program esetében a NAHU 2014–2020
rendszerbe való feltöltéséről.”
10. §		
A Rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. § A szabálytalanság-felelős, a szabálytalansági vizsgálat lezárását és a szabálytalansági vizsgálat eredményét
az 1. § a), b) és d) pontja szerinti programok esetében rögzíti az IMIR 2014–2020 rendszerben, illetve valamennyi
program esetében a NAHU 2014–2020 rendszerben.”
11. §		
A Rendelet 27. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szabálytalansági vizsgálat lezárulhat)
„b) a szabálytalanság vagy pénzügyi hiba megtörténtét megállapító, és – ha szükséges – intézkedést – így
különösen
ba) a hazai kedvezményezett vagy a hazai TA kedvezményezett részére kifizetett támogatás részleges vagy teljes
visszafizetését vagy
bb) szerződéshez kapcsolódó, későbbi elszámolást is érintő átalánykorrekció esetén a korrekció összegének a hazai
kedvezményezett vagy hazai TA kedvezményezett által benyújtott, következő időszakra vonatkozó jelentéshez
kapcsolódó elszámolás jóváhagyható összegéből történő levonását vagy
bc) a korrekció összegének a hazai kedvezményezett vagy hazai TA kedvezményezett által benyújtott, következő
időszakra vonatkozó jelentéshez kapcsolódó elszámolás jóváhagyott összegének kifizetése során a kifizetés
összegéből történő levonását
elrendelő döntéssel.”
12. §		
A Rendelet 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hazai kedvezményezett vagy hazai TA kedvezményezett a 27. § (5) bekezdés b) pontja szerinti döntés
jogszabálysértő volta, uniós támogatási szerződésbe, hazai társfinanszírozási támogatási szerződésbe, illetve
TA támogatási szerződésbe (a továbbiakban együtt: támogatási szerződés) vagy felhívásba ütközése esetén a 27. §
(5) bekezdés b) pontja szerinti döntés ellen egy alkalommal, jogorvoslattal élhet.”
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13. §		
A Rendelet 37. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a jogorvoslati egység a 27. § (5) bekezdés b) pontja szerinti döntésben foglaltakhoz képest új gyanút állapít
meg, ennek kivizsgálása érdekében új szabálytalansági vizsgálat lefolytatására utasítja a nemzeti hatóságot.”
14. §

(1) A Rendelet 38. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A nemzeti hatóság a megállapított szabálytalanságról – ha 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
122. cikk (2) bekezdése alapján szükséges – a 2015/1970 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 3. cikkében
részletezett tartalommal jelentést küld]
„a) az igazoló hatóság és az irányító hatóság részére a program szabályozó dokumentumaiban meghatározott
határidőn belül,”
(2) A Rendelet 38. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A nemzeti hatóság minden év október 15-ig együttműködési programonként kimutatást küld az audit hatóság
és az igazoló hatóság részére az előző számviteli évben felmerült szabálytalanságokról.”

15. §		
A Rendelet 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„39. § A nemzeti hatóság a szabálytalanság megtörténtét megállapító döntést a döntés meghozatalát követő hat
hónapon belül a hazai kedvezményezett neve, a projekt megnevezése, a szabálytalanság elkövetésének módja,
a szabálytalanság következménye és a szabálytalansággal érintett összeg feltüntetésével – a személyes adatok
kivételével – az érintett program honlapján közzéteszi.”
16. §		
A Rendelet 47. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a (3) bekezdéssel összefüggésben keletkezett vagy a befizetést követően fennmaradt késedelmi kamat
mértéke nem éri el a harminc eurót, az irányító hatóság a késedelmi kamat követelésétől eltekinthet.”
17. §		
A Rendelet 69. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az 1. § c), e) és f ) pontja szerinti együttműködési program végrehajtásában részt vevő szervezet köteles
a NAHU 2014–2020 rendszert használni a hazai társfinanszírozási szerződés és megelőlegezési szerződés, illetve
az azokkal kapcsolatos kifizetések és visszafizetések kezelésére.”
18. §		
A Rendelet 71/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„71/A. § Az IMIR 2014–2020 rendszer eléréséhez szükséges, kedvezményezett rendelkezésére bocsátott
felhasználónevet egyedi jelszóval kell védeni. A jelszó biztonságáért, a jelszó használatával az IMIR 2014–2020
rendszerben elvégzett műveletekért a kedvezményezett felelős.”
19. §		
A Rendelet
1.
3. § (1) bekezdés 7. pontjában, 4. § (1) és (5) bekezdésében, 5. § (2) bekezdés a) pontjában, 6. § (1) bekezdés
b) pontjában, 7. § (5) bekezdésében, 55. § (2) és (3) bekezdésében az „az információs pont” szövegrész
helyébe az „a 3. § (1) bekezdés 15. pontja szerinti” szöveg,
2.
3. § (1) bekezdés 15. pontjában az „együttműködési program” szövegrész helyébe az „együttműködési
programok” szöveg,
3.
4. § (2) bekezdés c) pontjában az „információs pont” szövegrész helyébe az „a 3. § (1) bekezdés 15. pontja
szerinti” szöveg,
4.
4. § (2b) bekezdésében a „kedvezményezettekre” szövegrész helyébe a „kedvezményezettek” szöveg,
5.
5. § (2) bekezdés d) pontjában a „társfinanszírozás az igazoló” szövegrész helyébe a „társfinanszírozás igazoló”
szöveg,
6.
6. § (2) és (5) bekezdésében az „Az információs pont” szövegrész helyébe az „A 3. § (1) bekezdés 15. pontja
szerinti” szöveg,
7.
7. § (2) bekezdés a) pontjában az „egy éven belül” szövegrész helyébe a „tizenöt hónapon belül” szöveg,
8.
7. § (3) bekezdésében az „A visszafizetés határideje” szövegrész helyébe az „A (2) bekezdés b) pontja szerinti
visszafizetés határideje” szöveg,
9.
7. § (6) bekezdésében az „az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)” szövegrész helyébe az „az uniós támogatási szerződés” szöveg,
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10.

11.
12.
13.
14.
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25.
26.
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7. § (6) bekezdésében, 12. § (2) bekezdés g) pontjában, 14. § (1) bekezdésében, 26. § (1) bekezdésében, 27. §
(5) bekezdés a) pontjában, 28. § (1) bekezdésében a „szabálytalanság” szövegrész helyébe a „szabálytalanság
vagy pénzügyi hiba” szöveg,
7. § (8) bekezdésében az „az információs pont” szövegrészek helyébe az „a 3. § (1) bekezdés 15. pontja szerinti”
szöveg,
7. § (8) bekezdésében a „szabálytalanságból fakadó” szövegrész helyébe a „szabálytalanságból vagy pénzügyi
hibából fakadó” szöveg,
8. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások”
szövegrész helyébe az „a megelőlegezés” szöveg,
9. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében az „a 8. § (3) bekezdés” szövegrész helyébe az „a 8. § (3)–(3b) bekezdés”
szöveg,
9. § (6) bekezdés a) pontjában a „minden egyes kifizetés” szövegrész helyébe a „minden egyes
utófinanszírozásként teljesített kifizetés” szöveg,
13. § (3) bekezdésében az „a projektrész megvalósítása során” szövegrész helyébe a „legkésőbb a projektrész
zárójelentéséhez kapcsolódó hitelesítési nyilatkozat kiállításáig” szöveg,
15. § (4) bekezdésében a „felszámolási eljárást kezdeményez” szövegrész helyébe a „felszámolási eljárást
kezdeményezhet a nemzeti hatóság hozzájárulásával” szöveg,
7. alcím címében a „Szabálytalanságkezelés” szövegrész helyébe a „Szabálytalanság és pénzügyi hiba
kezelése” szöveg,
20. § (1) bekezdésében az „a szabálytalanságok” szövegrész helyébe az „a szabálytalanságok és pénzügyi
hibák” szöveg,
20. § (2) bekezdés b) pontjában az „a szabálytalanságokkal” szövegrész helyébe az „a szabálytalanságokkal és
pénzügyi hibákkal” szöveg,
21. § (1) bekezdésében a „szabálytalanság gyanúját” szövegrész helyébe a „szabálytalanság vagy pénzügyi
hiba gyanúját” szöveg,
21. § (2) bekezdésében az „a szabálytalanság gyanújáról” szövegrész helyébe az „a gyanúról” szöveg,
23. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és 23. § (1) bekezdés d) pontjában a „szabálytalanságot” szövegrész
helyébe a „szabálytalanságot vagy pénzügyi hibát” szöveg,
23. § (1) bekezdés c) és f ) pontjában, 23. § (2) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésében, 29. § (2) bekezdésében,
37. § (1) bekezdés c) pontjában az „a szabálytalanság” szövegrész helyébe az „a szabálytalanság vagy
pénzügyi hiba” szöveg,
23. § (2) bekezdésében az „a szabálytalanság gyanúja” szövegrész helyébe az „a gyanú” szöveg,
25. § (2) bekezdésében az „a szabálytalanság gyanújával” szövegrész helyébe az „a gyanúval” szöveg,
26. § (2) bekezdés b) pontjában az „a szabálytalansági gyanúról” szövegrész helyébe az „a gyanúról” szöveg,
26. § (2) bekezdés c) pontjában az „a szabálytalansági gyanú” szövegrész helyébe az „a gyanú” szöveg,
26. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 27. § (6) bekezdésében az „A szabálytalanság” szövegrész helyébe
az „A szabálytalanság vagy pénzügyi hiba” szöveg,
27. § (4) bekezdés b) pontjában az „az elrendelt” szövegrész helyébe az „a javasolt” szöveg,
27. § (6) bekezdésében az „a szabálytalanságot” szövegrész helyébe az „a szabálytalanságot vagy pénzügyi
hibát” szöveg,
29. § (2a) bekezdésében az „a pénzügyi korrekcióval” szövegrész helyébe az „a szabálytalansággal” szöveg,
29. § (5) bekezdésében az „A szabálytalanságot” szövegrész helyébe az „A szabálytalanságot vagy pénzügyi
hibát” szöveg,
8. alcím címében az „A szabálytalansági döntés” szövegrész helyébe az „A szabálytalansági vizsgálatot lezáró
döntés” szöveg,
31. § (1) bekezdésében a „szabálytalansági döntés” szövegrészek helyébe a „27. § (5) bekezdés b) pontja
szerinti döntés” szöveg,
31. § (2) bekezdésében, 34. §-ában, 35. § (1) bekezdés e) pontjában, 37. § (1) bekezdés a) és c) pontjában
a „szabálytalansági” szövegrész helyébe a „27. § (5) bekezdés b) pontja szerinti” szöveg,
32. § (3) bekezdésében a „szabálytalansági” szövegrészek helyébe a „27. § (5) bekezdés b) pontja szerinti”
szöveg,
32. § (4) és (5) bekezdésében, 37. § (1) bekezdés b) pontjában a „szabálytalansági döntést” szövegrész helyébe
a „27. § (5) bekezdés b) pontja szerinti döntést” szöveg,
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39.
40.
41.
42.

32. § (5) bekezdésében, 36. § (1) bekezdésében a „szabálytalansági döntés” szövegrész helyébe a „27. §
(5) bekezdés b) pontja szerinti döntés” szöveg,
37. § (2) bekezdésében a „szabálytalansági döntésben” szövegrész helyébe a „27. § (5) bekezdés b) pontja
szerinti döntésben” szöveg,
38. § (7) bekezdésében a „felmerült követelésekről” szövegrész helyébe a „költségnyilatkozatot érintő” szöveg,
47. § (4) bekezdésében az „a szabálytalanságban érintett” szövegrész helyébe az „a szabálytalanságban
vagy pénzügyi hibában érintett” szöveg

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 378/2020. (VII. 30.) Korm. rendelete
a kiemelt állami temetésekről
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Kormány, a nemzet mély tiszteletének, megbecsülésének és hálájának kifejezéseként kiemelt állami temetést
biztosít annak az elhunyt személynek, aki életútja, a magyarság szolgálatában kifejtett tevékenysége révén
kiérdemelte a nemzet megbecsülését. A kiemelt állami temetéssel méltó módon kíván végső búcsút venni
a Kormány mindazoktól, akik a magyarság hírnevének öregbítése, a nemzeti összetartozás erősítése, Magyarország
fejlődése érdekében kiemelkedő teljesítményükkel szolgálták a magyar népet.
2. §		
E rendelet alkalmazásában rendelkezésre jogosult közeli hozzátartozó: az elhunyt elhalálozása előtt vele együtt élő
házastársa vagy bejegyzett élettársa, ennek hiányában az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója a törvényes öröklés
rendje szerint.
3. §

(1) Kiemelt állami temetésre javaslatot tehet
a)
a Kormány tagja,
b)
a köztársasági elnök, országgyűlési képviselő, az Állami Számvevőszék elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke, a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, a legfőbb ügyész,
az alapvető jogok biztosa, valamint
c)
a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnöke.
(2) A kiemelt állami temetésre vonatkozó javaslat tartalmazza:
a)
az elhunyt születési helyét, idejét és anyja nevét,
b)
a halál időpontját,
c)
az elhunyt pályafutásának leírását és rövid értékelését,
d)
a rendelkezésre jogosult közeli hozzátartozó nevét, elérhetőségét,
e)
ha ismert, a temetés tervezett helyét és idejét,
f)
a sírhely adományozására irányuló előterjesztést,
g)
a javaslat indokolását.

4. §

(1) A kiemelt állami temetés megrendezéséhez az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)
azzal a feltétellel meghozott, javaslatot támogató döntése szükséges, hogy a rendelkezésre jogosult közeli
hozzátartozó ahhoz hozzájárul.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogató döntéséről a miniszter írásban haladéktalanul értesíti a rendelkezésre jogosult
közeli hozzátartozót, a javaslattevőt és a Nemzeti Örökség Intézetét (a továbbiakban: NÖRI).
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(3) A miniszter támogató döntése esetén a rendelkezésre jogosult közeli hozzátartozó hozzájárulását haladéktalanul be
kell szerezni. Több rendelkezésre jogosult közeli hozzátartozó esetén valamennyiük hozzájárulását be kell szerezni.
Amennyiben a rendelkezésre jogosult közeli hozzátartozó a hozzájárulását nem adja meg, a kiemelt állami temetés
megrendezésére nem kerül sor.
(4) Rendelkezésre jogosult közeli hozzátartozó hiányában, illetve annak megkeresésére irányuló eljárás sikertelensége
esetén – a megkeresés eredménytelenségétől számított 15 napot követően – a hozzájárulást megadottnak kell
tekinteni.
5. §

(1) Az elhunyt személy érdemeihez méltó végső búcsúztatásáról a Kormány felhatalmazása alapján a NÖRI
gondoskodik a 4. § (1) bekezdése alapján meghozott döntés szerint, azzal, hogy az elhunyt végakarata, illetve annak
hiányában a rendelkezésre jogosult közeli hozzátartozó akarata szerinti
a)
Magyarország területén lévő temetőben,
b)
sírhelyen,
c)
az állami protokoll szerint meghívandó személyi körön felüli meghívottak körében,
d)
szertartással,
e)
búcsúztató műsorral
szervezi meg a temetést.
(2) A kiemelt állami temetéssel összefüggő sajtónyilvánosságról a miniszter határoz.

6. §		
A kiemelt állami temetés költségeit a NÖRI viseli.
7. §		
Az elhunyt és a rendelkezésre jogosult közeli hozzátartozónak a 3. § (2) bekezdése szerinti adatait
a)
a 3. § (1) bekezdése szerinti javaslattevő és a 4. § (1) bekezdése szerinti támogató döntés meghozatalára
jogosult személy – az ehhez szükséges mértékben – a kiemelt állami temetésre irányuló javaslat előkészítése,
a támogató döntés meghozatala, illetve a kiemelt állami temetés lebonyolítása iránt tett intézkedések
megtétele céljából, a támogató döntés meghozataláig, illetve a kiemelt állami temetés lebonyolításáig,
valamint
b)
a NÖRI a kiemelt állami temetést támogató döntés esetén – az ehhez szükséges mértékben – a kiemelt állami
temetés lebonyolításának céljából, annak lebonyolításáig
kezeli.
8. §		
Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 379/2020. (VII. 30.) Korm. rendelete
a Gödöllői Premontrei Apátság templom és sportközpont építésével összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és f ) pontjában,
a 4. § (1) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §
(1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 4. § (2) bekezdése tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az ingatlan-nyilvántartás szerinti
Gödöllő belterület 4950 helyrajzi számú ingatlanon, valamint az ezen ingatlanból a telekalakítási eljárásban hozott
döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanokon megvalósuló templom és sportközpont építését célzó
Beruházással (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági
ügyeket.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek
a)
a Beruházás megvalósításához, engedélyezéséhez, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához
szükségesek, valamint
b)
a Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési munkákkal kapcsolatosak.

2. §		
A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben koordinációs feladatokat ellátó
kormánymegbízottként a Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
3. §

(1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály
rövidebbet nem állapít meg, illetve az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás és
a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével – tizenöt nap.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési
határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

4. §

(1) A Kormány a Beruházással összefüggő építészeti-műszaki dokumentációnak a településrendezési és
az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
véleményezésével összefüggésben a központi építészeti-műszaki tervtanácsot jelöli ki.
(2) A Beruházással összefüggésben településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és településképi
bejelentési eljárásnak nincs helye.

5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 379/2020. (VII. 30.) Korm. rendelethez
A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított
közigazgatási hatósági ügyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és bejelentési eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,
a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások,
műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
közegészségügyi hatósági eljárások,
építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések
engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos eljárások,
azok az 1–19. pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, melyek a Beruházás
megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához közvetlenül szükségesek,
az 1–20. pontokban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági
eljárások.
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A Kormány 380/2020. (VII. 30.) Korm. rendelete
az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 380/2020. (VII. 30.) Korm. rendelethez
A Rendelet 1. melléklet 3. Városi közlekedési projektek cím 3.1. Kötöttpályás közlekedési hálózatok alcíme
a következő 3.1.16. ponttal egészül ki:
„3.1.16. Budai fonódó villamoshálózat II. üteme – Műegyetem rakparti villamosvonal fejlesztése.”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1457/2020. (VII. 30.) Korm. határozata
a Nemzet Sportolóinak javaslata alapján a Nemzet Sportolója cím adományozásáról
A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 62. § (1) bekezdése alapján – megismerve és tudomásul véve
a Nemzet Sportolóinak javaslatát – dr. Faragó Tamás vízilabdázó részére a Nemzet Sportolója címet és az azzal járó
életjáradékot adományozza.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1458/2020. (VII. 30.) Korm. határozata
a falu- és tanyagondnoki szolgálat vonatkozásában a képzés megyei önkormányzatok általi szervezésének
kidolgozásáról
A Kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a falu- és tanyagondnoki képzés szervezésének
a szolgáltatás helye szerint illetékes megyei önkormányzat általi ellátása érdekében, a Megyei Önkormányzatok
Országos Szövetsége véleményének kikérését követően – az igazságügyi miniszter bevonásával – tegyen javaslatot
a szükséges jogszabályok módosítására, valamint vizsgálja meg a megyei önkormányzatok feladatbővítésének
költségvetési hatásait.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
igazságügyi miniszter
Határidő:
2020. szeptember 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1459/2020. (VII. 30.) Korm. határozata
a Coca-Cola HBC Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel új stratégiai
együttműködési megállapodás megkötéséről
A Kormány felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, illetve az általa kijelölt személyt, hogy gondoskodjon
a Magyarország Kormánya és a Coca-Cola HBC Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye:
2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.; cégjegyzékszáma: 13-09-067506) között kötendő stratégiai együttműködési
megállapodás Kormány nevében történő aláírásáról.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1460/2020. (VII. 30.) Korm. határozata
a Gazdaságvédelmi Akcióterv és a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a Budai fonódó
villamoshálózat fejlesztésének II. üteme – Műegyetem rakparti villamosvonal megtervezésével összefüggő
egyes intézkedésekről
A Kormány a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében, összhangban a Magyarország Kormánya és Budapest Főváros
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodásban meghatározott feladatok végrehajtásával, a Fővárosi Közfejlesztések
Tanácsa javaslata alapján, a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések megvalósítása érdekében
1. egyetért azzal, hogy a közösségi közlekedés szempontjából jelenleg gyengén ellátott, de lendületesen fejlődő
dél-budai térség közösségi közlekedési feltételeinek javítása érdekében a Budai fonódó villamoshálózat
fejlesztésének II. üteme előkészítéseként a Szent Gellért tér – Műegyetem rakpart – Pázmány Péter sétány –
Dombóvári út útvonalon mintegy 2,8 km hosszon, középen vezetett, a közúti forgalomtól elválasztott új kétvágányú
villamosvonal (a továbbiakban: beruházás) megtervezése állami fejlesztésként valósuljon meg oly módon,
hogy biztosítani szükséges
a)
a klímavédelmi és városfejlesztési célok elérése érdekében a fejlesztéssel érintett szakaszon a zöldfelületi
mutatók jelentős javítását, füves villamospálya létesítésével legalább 1200 pályaméter hosszban,
b)
a meglévő közterületi fasorok minél teljesebb megóvását,
c)
a Műegyetem rakpart Szent Gellért tér – Bertalan Lajos utca közötti szakaszának közúti forgalomcsillapítását,
d)
a budai felső rakparti Duna-part akadálytalan, közvetlen vonalú gyalogos-kerékpáros végigjárhatóságát,
e)
a „Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése” tárgyú, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz által
társfinanszírozott projekt megvalósításával összefüggésben felmerült költségnövekménnyel kapcsolatos
intézkedésekről szóló 1441/2019. (VII. 26.) Korm. határozat 1. pontjában meghatározott Déli Körvasút
fejlesztése és kapacitásbővítése projekt műszaki tartalmával és építésének ütemezésével való összhang
megteremtését a tervezett Nádorkert megállóhely térségében;
2. egyetért azzal, hogy a beruházás megtervezése a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének felelősségi
körében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszter irányításával, a lehetséges leggyorsabb ütemezéssel
valósuljon meg azzal, hogy a beruházás 1. pontban meghatározott célok szerinti tervezését, a kiviteli tervek
és a tenderdokumentáció elkészítését, valamint a tervek összehangolását – a BKK Budapesti Közlekedési
Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő
Részvénytársaság (a továbbiakban: NIF Zrt.) bevonásával – a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt.) mint előkészítő
végezze;
3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 1. pontban meghatározott célok teljesülése és a beruházás
megtervezése érdekében kezdeményezzen egyeztetést Budapest főpolgármesterével a beruházás eddig elkészült
tervei és kapcsolódó dokumentációja BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. részére történő térítésmentes
átadása és azok felhasználhatósága érdekében;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. útján
végezze el a 2. pont szerinti tervezési feladatokat;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a 2. pont végrehajtása érdekében a Miniszterelnökséget vezető miniszter
közreműködésével gondoskodjon 355 777 800 forint rendelkezésre állásáról a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 11. Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése jogcímcsoport,
1. KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása jogcím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
6. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 5. pont szerinti költségvetési támogatással kapcsolatosan
bocsásson ki támogatói okiratot a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. részére;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a forrásbiztosítást követően azonnal
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7. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, valamint az innovációért és technológiáért felelős minisztert,
hogy vizsgálják meg a beruházás 2021–2027 közötti európai uniós programozási időszakban közlekedésfejlesztésre
rendelkezésre álló források terhére történő kivitelezésének lehetőségét.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a 2021–2027 közötti európai uniós programozási időszak közlekedésfejlesztésre rendelkezésre
álló forrásainak tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1461/2020. (VII. 30.) Korm. határozata
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatási célú ingatlanjainak bővítéséhez és fejlesztéséhez szükséges
kormányzati intézkedésekről
1. A Kormány a Pázmány Péter Katolikus Egyetem által ellátott oktatási feladatok elősegítése céljából, a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia részére történő ingyenes vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XVI. törvény 1. §
a)–j) pontjában meghatározott ingatlanok (a továbbiakban: Ingatlanok) oktatási, kutatási, kulturális és hitéleti célú
hasznosítása érdekében
1.1. egyetért a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatási célú ingatlanjainak bővítését és fejlesztését
célzó beruházás (a továbbiakban: Beruházás) koncepciójával és a Beruházás Ingatlanokon történő
megvalósításának előkészítésével;
1.2. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként a miniszterelnök általános helyettesét jelöli ki,
a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős kormánybiztos (a továbbiakban:
kormánybiztos) bevonásával;
1.3. egyetért azzal, hogy a Beruházás
a)
előkészítője a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt., együttműködve a Pázmány Péter
Katolikus Egyetemmel és a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciával,
b)
megvalósítója az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi
CXXXVIII. törvény 4. § (7) bekezdése alapján a Beruházási Ügynökség, együttműködve a Pázmány
Péter Katolikus Egyetemmel és a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciával;
1.4. egyetért azzal, hogy a Beruházás keretében megújuló és létrejövő vagyonelemek üzemeltetője a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem legyen;
1.5. egyetért azzal, hogy a Beruházás előkészítése érdekében a fenntartási és üzemeltetési modell kidolgozására,
hatástanulmányra, szakvélemények, szakértői tanulmányok készítésére, tervezési program elkészítésére,
költség- és időkalkuláció elkészítésére, tervpályázat lebonyolítására, településrendezési eszközök
elkészítésére, vázlatterv készítésére, engedélyezési dokumentáció készítésére, engedélyeztetés lefolytatására,
kivitelezési dokumentáció elkészítésére a 2020–2023. években összesen 8 924 251 714 forint kerüljön
biztosításra a 6. pont szerint, azzal, hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb 2023. június 30. napjáig kell
megvalósítani;
1.6. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a miniszterelnök általános helyettesének bevonásával gondoskodjon
a Beruházás előkészítésének megvalósításához szükséges
a)
2 859 553 731 forint biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló
2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési
hozzájárulások jogcímcsoport, 28. Egyházi közfeladatellátási és közösségi célú beruházások
támogatása jogcím javára,
b)
341 798 189 forint rendelkezésre állásáról a 2021. évi központi költségvetés XLVII. Gazdaságvédelmi
Alap fejezetében,

5566

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 179. szám

c)

4 550 760 980 forint rendelkezésre állásáról a 2022. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség
fejezetében,
d)
1 172 138 814 forint rendelkezésre állásáról a 2023. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség
fejezetében;
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
az a) alpont tekintetében azonnal
a b) alpont tekintetében a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során a felmerülés
ütemében
a c)–d) alpont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során
1.7. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy az 1.1. pontban meghatározott feladat előkészítése
érdekében, az 1.6. pont a) alpontja szerinti forrás terhére adjon ki támogatói okiratot a BFK Budapest
Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. mint kedvezményezett részére 2 802 752 044 forint összegben, valamint
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem mint kedvezményezett részére 55 372 625 forint összegben, elszámolási
kötelezettség, a fel nem használt támogatási összeg tekintetében visszafizetési kötelezettség rögzítésével;
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
az 1.6. pont a) alpontjában meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal
1.8. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy módosítsa 2021-ben az 1.6. pont b) alpontja szerinti
forrás terhére az 1.1. pontban meghatározott feladat előkészítése érdekében az 1.7. pont alapján a BFK
Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. kedvezményezett részére kiadott támogatói okiratot további
247 000 000 forint összegben, míg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kedvezményezett részére kiadott
támogatói okiratot további 94 627 375 forint összegben, elszámolási kötelezettség, a fel nem használt
támogatási összeg tekintetében visszafizetési kötelezettség rögzítésével;
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
az 1.6. pont b) alpontjában meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal
1.9. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy módosítsa 2022-ben az 1.6. pont c) alpontja szerinti
forrás terhére az 1.1. pontban meghatározott feladat előkészítése érdekében az 1.7. pont alapján a BFK
Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. kedvezményezett részére kiadott támogatói okiratot további
4 448 486 737 forint összegben, míg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kedvezményezett részére kiadott
támogatói okiratot további 100 000 000 forint összegben, elszámolási kötelezettség, a fel nem használt
támogatási összeg tekintetében visszafizetési kötelezettség rögzítésével;
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
az 1.6. pont c) alpontjában meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal
1.10. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy módosítsa 2023-ban az 1.6. pont d) alpontja szerinti
forrás terhére az 1.1. pontban meghatározott feladat előkészítése érdekében az 1.7. pont alapján a BFK
Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. kedvezményezett részére kiadott támogatói okiratot további
1 121 553 038 forint összegben, míg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kedvezményezett részére kiadott
támogatói okiratot további 50 000 000 forint összegben, elszámolási kötelezettség, a fel nem használt
támogatási összeg tekintetében visszafizetési kötelezettség rögzítésével;
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
az 1.6. pont d) alpontjában meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal
1.11. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
együttműködésével a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA),
valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) bevonásával vizsgálja meg, hogy
hogyan biztosítható az MTVA által az Ingatlanokban jelenleg folytatott tevékenység áthelyezése, és ennek
biztosításához tegye meg a szükséges intézkedéseket;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
2021. december 31.
1.12. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az MNV Zrt. bevonásával – szükség
esetén – működjön közre a Közszolgálati Közalapítvány, a Magyar Rádió Zrt., a Magyar Televízió Zrt., a Duna
Televízió Zrt. és a Magyar Távirati Iroda Zrt. vagyona meghatározott körének a Műsorszolgáltatás Támogató és
Vagyonkezelő Alap részére történő átadásáról szóló 109/2010. (X. 28.) OGY határozat, valamint a rádiózásról
és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 149/C. §-a és a nemzeti hírügynökségről szóló 1996. évi
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1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.
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CXXVII. törvény 36/B. §-a alapján az MTVA-t megillető tulajdonosi joggyakorlói minőség ingatlannyilvántartásba történő bejegyzése és a tévesen bejegyzett vagyonkezelői jog törlése érdekében;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
az 1.11. pontban meghatározott határidőt követő 60 napon belül
felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – az 1.11. pontban jelölt
feladat, az MTVA Hangarchívuma áthelyezésének érdekében gondoskodjon
a)
445 302 000 forint biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet
javára,
b)
1 002 678 000 forint rendelkezésre állásáról a 2021. évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezetében;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az a) alpont tekintetében azonnal
a b) alpont tekintetében a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés
ütemében
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az 1.13. pontban meghatározott támogatási cél
megvalósítása érdekében
a)
az 1.13. pont a) alpontjában meghatározott forrás terhére hozzon létre támogatási jogviszonyt
445 302 000 forint támogatási összegben,
b)
módosítsa az a) alpont alapján létrehozott támogatási jogviszonyt 2021-ben az 1.13. pont
b) alpontja szerinti forrás terhére további 1 002 678 000 forint összegben
az MTVA mint kedvezményezett részére, elszámolási kötelezettség, a fel nem használt támogatási összeg
tekintetében visszafizetési kötelezettség, valamint 2021. december 31-ei megvalósítási határidő rögzítésével;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az a) alpont tekintetében az 1.13. pont a) alpontjában meghatározott forrás rendelkezésre
állását követően legfeljebb 90 napon belül
a b) alpont tekintetében az 1.13. pont b) alpontjában meghatározott forrás rendelkezésre
állását követően azonnal
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy intézkedjen a Magyar Nemzeti Múzeum és egyéb érintett
szervezetek által az Ingatlanokban folytatott tevékenységek megszüntetéséről, az Ingatlanok kiürítéséről,
szükség szerint bevonva a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert és az MNV Zrt.-t;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
2021. március 31.
felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások miniszterének bevonásával – a Magyar Nemzeti
Múzeum kiköltözése érdekében gondoskodjon
a)
24 086 447 forint egyszeri jellegű központi költségvetési forrás biztosításáról a 2021. évi központi
költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára,
b)
a 2022. évtől beépülő jelleggel évi 15 087 732 forint biztosításáról a XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az a) alpont tekintetében a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés
ütemében
a b) alpont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során
egyetért azzal, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum 2017 és 2022 közötti megújítási koncepciójának egyes
kérdéseiről szóló 1407/2017. (VI. 28.) Korm. határozat 3. pontjában foglalt 100 000 000 forint forrás fel
nem használt részét a Magyar Nemzeti Múzeum az 1. pontban meghatározott Ingatlanokból történő
kiköltöztetéssel összefüggésben az új telephely alkalmassá tételével kapcsolatos feladatokra fordíthassa;
tudomásul veszi a Pázmány Péter Katolikus Egyetem arra vonatkozó szándékát, hogy a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem piliscsabai campusát (Piliscsaba belterület 1602/2, 1602/15, valamint 952 helyrajzi számú
ingatlanok, a továbbiakban: piliscsabai campus) ingyenesen a magyar állam tulajdonába adja, és felhívja
a)
a miniszterelnök általános helyettesét, hogy vizsgálja meg a piliscsabai campus magyar állam általi
birtokbavételének időszükségletét, feltételeit, és készítsen jelentést arról a Kormány részére,
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b)

a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a piliscsabai campus
tulajdonba vételéhez szükséges előkészületeket az MNV Zrt. útján, és tegyen javaslatot a piliscsabai
campus jövőbeni funkciójára;
Felelős:
az a) alpont tekintetében a miniszterelnök általános helyettese
a b) alpont tekintetében a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében 2020. szeptember 30.
a b) alpont tekintetében 2020. december 31.
1.19. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy – az emberi erőforrások minisztere és a kormánybiztos
bevonásával – az Ingatlanok közül a 36582/0/D/4 helyrajzi számú ingatlanban lévő 6. és a 36582/0/D/6
helyrajzi számú ingatlanban lévő 22. stúdiónak az épületegyüttesen belüli kiváltására, átköltöztetésére
az előkészítés során különös figyelmet fordítson, törekedve azok kiemelkedő akusztikai tulajdonságainak
megőrzésére;
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
emberi erőforrások minisztere
kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős kormánybiztos
Határidő:
a Beruházás előkészítése során
1.20. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Beruházás hatékony
megvalósítása érdekében vizsgálja meg az Ingatlanokhoz kapcsolódó további ingatlanrészek
megszerzésének lehetőségét, és ennek eredményéről készítsen jelentést a Kormány részére;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
2020. szeptember 30.
1.21. felhívja a kormánybiztost, hogy vizsgálja meg a Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Program
keretén belül a Pázmány Péter Katolikus Egyetem részére kollégiumi férőhelyek biztosítását, és ennek
eredményéről készítsen jelentést a Kormány részére;
Felelős:
kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős kormánybiztos
Határidő:
2020. december 31.
1.22. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy készítsen előterjesztést a Beruházás megvalósításával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a Beruházásra vonatkozó koncepció- vagy vázlatterv elkészítését követően azonnal
2. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem széttagoltságának megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről szóló
1213/2018. (IV. 6.) Korm. határozat 4. pontjában a „36576/1 helyrajzi számú” szövegrész helyébe a „36576/2 helyrajzi
számú” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1462/2020. (VII. 30.) Korm. határozata
a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola fejlesztésének támogatásáról
A Kormány
1. egyetért a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésének (a továbbiakban: Beruházás)
koncepciójával és annak kormányzati magasépítési beruházásként történő előkészítésével az ingatlan-nyilvántartás
szerinti Paks belterület 5144 helyrajzi számú ingatlanon;
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva, a Beruházástól elkülönülő, a 2020. évi tanévkezdéshez szükséges soron kívüli felújítási
munkák előkészítése és megvalósítása érdekében 55 236 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 94. Közép-Duna
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3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

menti térségfejlesztési feladatok jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
fejezet, 18. Klebelsberg Központ cím javára, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
a 2. pont szerinti feladat előkészítésére és megvalósítására a Szekszárdi Tankerületi Központot jelöli ki;
a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert
jelöli ki, az emberi erőforrások minisztere és a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és
üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával;
a Beruházás előkészítésére és megvalósítására a Beruházási Ügynökséget jelöli ki;
egyetért azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek a Szekszárdi Tankerületi Központ
vagyonkezelésébe kerüljenek;
a Beruházás előkészítési fázisainak teljesítése érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek
felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére
a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 236 601 000 forintban határozza meg, azzal, hogy
az előkészítési fázisokat legkésőbb 2021. augusztus 31. napjáig kell megvalósítani;
az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati
magasépítési beruházások fejezet, 1. Egyedi magasépítési beruházások címet a 23. A Paksi II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésének előkészítése és megvalósítása alcímmel egészíti ki;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a 7. pont szerinti összeg 2020. évi részének finanszírozása
érdekében 54 000 000 forint rendelkezésre állásáról a 8. pont szerinti előirányzaton;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával –
gondoskodjon a 7. pont szerinti összeg 2021. évi részének rendelkezésre állásáról a Magyarország 2021. évi központi
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 3. Gazdaságvédelmi
Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások címen belül;
Felelős:
pénzügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere és
a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter
bevonásával a Beruházás megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen
előterjesztést a Kormány részére a Beruházás megvalósítására, a kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási
összeg és a kifizetések ütemezésére, valamint az üzemeltetési költségek bemutatására vonatkozóan.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
emberi erőforrások minisztere
a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős
tárca nélküli miniszter
Határidő:
a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárást követően
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1462/2020. (VII. 30.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

forintban
A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
368840
94
Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
XX.
Emberi Erőforrások Minisztériuma
334484
18
Klebelsberg Központ
K7
Felújítások
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
30

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

1

-55 236 000
55 236 000
forintban

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

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

Fejezet
szám

XI.
368840
334484

XX.

Cím
szám

30

Alcím
szám

1

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

94

18

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Klebelsberg Központ

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-55 236 000
55 236 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár

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

55 236 000

I.n.év

II.n.év

III.n.év

IV.n.év

55 236 000
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* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Összesen
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A Kormány 1463/2020. (VII. 30.) Korm. határozata
a KEHOP-4.1.0-15-2016-00065 azonosító számú (Dunaszekcsői „Telelő” Duna élőhely-rehabilitációs célú
kotrása, Felső-zátonyi mellékág mederelzáró kövezés természetvédelmi célú korrekciója című) projekt
támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva egyetért
a)
a KEHOP-4.1.0-15-2016-00065 azonosító számú, „Dunaszekcsői „Telelő” Duna élőhely-rehabilitációs célú
kotrása, Felső-zátonyi mellékág mederelzáró kövezés természetvédelmi célú korrekciója” című projekt
(a továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével, az 1. melléklet szerint,
b)
a projekt 1. melléklet szerinti többlettámogatásának a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
4. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,
c)
a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2020. augusztus 31.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat D:424 mezőjében a „0,28” szövegrész helyébe
a „0,36” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A
1.

2.

Projekt azonosító száma

KEHOP-4.1.0-152016-00065

B
Projekt megnevezése
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1. melléklet az 1463/2020. (VII. 30.) Korm. határozathoz
C
Kedvezményezett neve

Dunaszekcsői „Telelő”
Duna élőhelyrehabilitációs
Duna–Dráva Nemzeti
célú kotrása,
Park Igazgatóság
Felső-zátonyi mellékág
mederelzáró kövezés
természetvédelmi célú
korrekciója

D
Eredeti támogatás
(bruttó, forint)

272 000 000

E

F

Többlettámogatás

Megnövelt támogatás

legfeljebb

legfeljebb

(bruttó, forint)

(bruttó, forint)

80 384 397

352 384 397

G
Projekt rövid bemutatása

A projekt elsődleges célja
a Duna árterére jellemző szárazodási
folyamatok ellensúlyozása, és ezzel
a biológiai sokféleség fenntartása,
a „Telelő” Duna, valamint a Felső-zátony
mellékág rekonstrukciója.
„A jobb védettségi állapot érdekében
támogatott élőhelyek területe” indikátor
értéke: 396 ha.
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A Kormány 1464/2020. (VII. 30.) Korm. határozata
az IKOP-4.1.0-15-2016-00003 azonosító számú („83. sz. főút M1-Pápa közötti szakasz fejlesztése, települések
elkerülése című”) projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról, forrásszerkezetének
módosításáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének
megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány
1.1. a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet] 44/C. § (4) bekezdése alapján egyetért az IKOP-4.1.0-15-2016-00003 azonosító számú,
„83. sz. főút M1-Pápa közötti szakasz fejlesztése, települések elkerülése” című projekt (a továbbiakban:
projekt) forrásszerkezetének 1. melléklet szerinti módosításával,
1.2. egyetért azzal, hogy a projekt tekintetében az 1. mellékletben foglalt táblázat M:4 mezőjében szereplő,
összesen legfeljebb 13 192 701 626 forint összegű, európai uniós forrás terhére el nem számolható költség
– az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló
549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján – az Integrált Közlekedésfejlesztési
Operatív Program (a továbbiakban: IKOP) hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön
finanszírozásra,
1.3. egyetért a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításával,
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
1.4. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.12.6. pontja alapján hozzájárul a projekt tekintetében
a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.12.1. pontjában meghatározott költségek ingatlanvásárlás
költségtípusra történő – a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.3.6.4. pontja szerinti mértéket
meghaladó mértékű – átcsoportosításához,
1.5. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket
annak érdekében, hogy a projekt a 2021–2027 közötti európai uniós programozási időszakban is
elszámolható legyen európai uniós forrás terhére,
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2021. december 31.
1.6. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az IKOP „TEN-T hálózat közúti
elérhetőségének javítása” elnevezésű 4. prioritásának a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében
a 2014–2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint
a kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1152/2020. (IV. 14.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt
táblázat E:42 mezője szerinti maximális kötelezettségvállalási szintet meghaladó többletkötelezettségvállalására kizárólag a teljes forrásfelhasználás céljából tegyen javaslatot, és az IKOP zárását megelőzően
gondoskodjon a teljes forrásfelhasználáshoz nem szükséges projektek szakaszolásáról, vagy más uniós
programok terhére történő átforgatásáról.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2023. december 31.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat] 1. pont i) alpontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„i) egyetért azzal, hogy az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 4. prioritásának e programban rögzített
pénzügyi kerete terhére legfeljebb annak 161,52%-áig legyen kötelezettség vállalható, és a felszabaduló források
terhére újabb kötelezettség csak a Kormány jóváhagyásával legyen vállalható.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal”
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4. Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat
a)
1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat C:2 mezőjében a „117,47” szövegrész helyébe a „189,74” szöveg,
b)
2. mellékletében foglalt táblázat D:104 mezőjében a „68,18 (90,0% becsült támogatási intenzitás szerint
csökkentett összeg)” szövegrész helyébe a „87,91 (támogatási intenzitás: 96,31%)” szöveg,
c)
2. mellékletében foglalt táblázat E:104 mezőjében a „történő fejlesztése” szövegrész helyébe a „történő
előkészítése és fejlesztése” szöveg
lép.
5. Hatályát veszti az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 103a. sora.
		

Orbán Viktor s. k.,
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A

B

C

D

1.

E

F

G

H

I

J

Projekt eredeti támogatási intenzitása és forrásszerkezete

K

L

M

N

Változás

O

P

Q

R

S

T

Projekt támogatási intenzitása és forrásszerkezete a módosítás után

Projekt részére a XIX. Fejezet Integrált
Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) előirányzatának

2.
IKOP keretében

Projekt IKOP

társfinanszírozása terhére biztosítandó forrás

keretében

Projekt

Projekt

Támogatást

Projekt

finanszírozandó

azonosító száma

megnevezése

igénylő neve

támogatási

támogatásának

Megtérülő

összege

projektköltségre

(forint)

jutó központi

intenzitása
3.

költségvetési
forrás összege
(forint)

4.

IKOP-4.1.0-152016-00003

83. sz. főút

NIF Nemzeti

M1-Pápa

Infrastruktúra

közötti

Fejlesztő

szakasz

zártkörűen

fejlesztése,

működő

települések

Részvény-

elkerülése

társaság

Projekt részére az IKOP-előirányzat hazai társfinanszírozása

(a továbbiakban: IKOP-előirányzat) hazai

Projekt le nem

Az EU felé

vonható, az

el nem

Projekt
támogatási
intenzitása

támogatásának

Megtérülő

összege

projektköltségre

EU felé el nem

számolható

számolható ÁFA

költségek

költségvetési forrás

jutó központi

(forint)

(forint)

összege (forint)

Projekt le nem
vonható, az EU felé
el nem számolható
ÁFA (forint)

terhére biztosítandó forrás

Projekt IKOP

finanszírozandó

(forint)

Projekt részére az IKOP-előirányzat hazai társfinanszírozása

terhére biztosítandó forrás

Az EU felé el

Projekt

keretében

támogatási

finanszírozandó

intenzitása

támogatás összege
(forint)

nem számolható
költségek (forint)

Projekt összköltsége
Megtérülő
projektköltségre
jutó központi
költségvetési forrás
összege (forint)

(forint)
Projekt le nem
vonható, az EU felé
el nem számolható
ÁFA (forint)

Projekt rövid bemutatása

Az EU felé el
nem számolható
költségek (forint)

Győr és Pápa között főút
kiépítése a pápai repülőtéri
90%

11 016 783 814 1 224 087 090 2 878 578 997

0

+6,31%

+76 895 643 782 +2 144 170 182 +24 902 779 209 +13 192 701 626

96,31%

87 912 427 596

3 368 257 272

27 781 358 206

13 192 701 626

132 254 744 700

bekötőút megvalósításával,

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 179. szám

1. melléklet az 1464/2020. (VII. 30.) Korm. határozathoz

valamint a győri bevezető
szakasz főútként történő
előkészítése és fejlesztése.
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A Kormány 1465/2020. (VII. 30.) Korm. határozata
a Magyarságkutató Intézet elhelyezéséről és a működéséhez szükséges többletforrás biztosításáról
A Kormány
1. egyetért a Magyarságkutató Intézet (a továbbiakban: Intézet) folyamatos működésének és megnövekedett
szakmai feladatellátásának központi költségvetési támogatásával, és azzal, hogy az Intézet által jelenleg használt
helyiségeket szükséges átalakítani és műszakilag felújítani;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon az 1. pontban
foglalt cél megvalósítása érdekében
a)
216 200 000 forint többletforrás biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló
2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,
15. Magyarságkutató Intézet cím javára,
b)
490 000 000 forint rendelkezésre állásáról a Kvtv. 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet,
5. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság cím javára, azzal, hogy annak felhasználását az Intézet
helyiségeinek kialakítására és műszaki felújítására szükséges fordítani,
c)
1 216 200 000 forint rendelkezésre állásáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló
2020. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 15. Magyarságkutató Intézet
cím javára,
d)
a 2022. évtől évi 216 200 000 forint rendelkezésre állásáról az adott évi központi költségvetés XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezetében;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az a) és a b) alpont tekintetében, a felmerülés ütemében
a c) alpont tekintetében a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés
ütemében
a d) alpont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során
3. egyetért azzal, hogy az intézmények elhelyezésével összefüggő további intézkedésekről, valamint az azzal
összefüggő fejlesztések megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1394/2019. (VI. 28.)
Korm. határozat 4. pont c) alpontjától eltérően nem indokolt a természetben a Budapest V. kerület, Alkotmány utca
25. szám alatti, az ingatlan-nyilvántartás szerint a Budapest belterület, 24849 helyrajzi számú ingatlannak az Intézet
részére történő használatába adása.
		

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: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
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