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II. Törvények

2021. évi XL. törvény
a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról*

1. §  A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § Ez a törvény nem érinti a Kormány azon jogkörét, hogy a veszélyhelyzetet a 2021. évi őszi országgyűlési 
ülésszak első ülésnapját követő 15. napot megelőzően megszüntesse.”

2. §  A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § (1) Ez a törvény a 2021. évi őszi országgyűlési ülésszak első ülésnapját követő 15. napon hatályát veszti.
(2) E törvény hatályvesztésének naptári napját az igazságügyért felelős miniszter annak ismertté válását követően 
a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.”

3. §  Hatályát veszti a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 5. §-ában 
az „ , és a kihirdetését követő 90. napon hatályát veszti” szövegrész.

4. §  Ez a törvény 2021. május 22-én lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

2021. évi XLI. törvény
az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről  
és az 1889/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2018/1672 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet végrehajtásáról**

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az  Unió területére belépő, illetve az  Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről és az  1889/2005/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. október 23-i 2018/1672 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) végrehajtására a vámhatóság rendelkezik hatáskörrel.

 (2) A  vámhatóság a  készpénzforgalom ellenőrzése érdekében, vámellenőrzés keretében jogosult a  Rendelet 
3.  cikkében meghatározott nyilatkozattételi kötelezettség teljesítésének ellenőrzése céljából a  természetes 
személyek, poggyászuk és szállítóeszközük, a  Rendelet 4.  cikkében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség 
végrehajtása érdekében szállítmányok, tárolóeszközök, vagy szállítóeszközök ellenőrzésére.

2. § (1) Az e törvényben vagy a Rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló törvényben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

 (2) Az e törvény hatálya alá tartozó eljárásokban hozott hatósági döntésekkel szemben fellebbezésnek van helye.
 (3) E  törvény tekintetében a  közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény rendelkezései 

nem alkalmazhatók.

  * A törvényt az Országgyűlés a 2021. május 18-i ülésnapján fogadta el.
** A törvényt az Országgyűlés a 2021. május 18-i ülésnapján fogadta el.
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2. Kísért készpénzre vonatkozó nyilatkozattételi kötelezettség

3. § (1) A  Rendelet 3.  cikkében meghatározott nyilatkozattételi kötelezettséget írásban vagy írásbelinek nem minősülő 
elektronikus formában kell teljesíteni.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztása esetén a  vámhatóság 
a  rendelkezésére álló adatok alapján hivatalból nyilatkozatot állít össze a  Rendelet 3.  cikk (2)  bekezdése szerinti 
adatok tekintetében.

 (3) Ha a  készpénz összege a  Rendelet 3.  cikk (1)  bekezdése szerinti küszöbértéket nem éri el, de arra utaló jel merül 
fel, hogy a készpénz a Rendelet 2. cikk (1) bekezdés j) pontja szerinti büntetendő cselekményhez (a továbbiakban: 
büntetendő cselekmény) kapcsolódik, a  vámhatóság a  Rendelet 3.  cikk (2)  bekezdése szerinti nyilatkozattételre 
hívhatja fel a készpénzt birtokló természetes személyt.

3. Kísérő nélküli készpénzre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség

4. § (1) A  Rendelet 4.  cikke szerinti kísérő nélküli készpénzre vonatkozóan a  készpénz címzettjét, a  feladót vagy azok 
képviselőjét a vámhatóság 30 napos határidővel adatszolgáltatásra kötelezheti. Az adatszolgáltatási kötelezettséget 
írásban, vagy ha a címzett elektronikus elérhetősége rendelkezésre áll, elektronikusan kell teljesíteni.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén a  vámhatóság 
a  rendelkezésére álló adatok alapján hivatalból nyilatkozatot állít össze a  Rendelet 4.  cikk (2)  bekezdése szerinti 
adatok tekintetében.

 (3) Ha a készpénz összege a Rendelet 4. cikk (1) bekezdése szerinti küszöbértéket nem éri el, de arra utaló körülmény 
merül fel, hogy a  készpénz a  büntetendő cselekményhez kapcsolódik, a  vámhatóság a  Rendelet 4.  cikk 
(2) bekezdése szerinti adatszolgáltatásra hívhatja fel a készpénz címzettjét, a feladót vagy azok képviselőjét.

4. Adatkezelés és adattovábbítás

5. § (1) A  vámhatóság haladéktalanul, de legkésőbb a  nyilatkozattételtől, adatszolgáltatástól vagy az  adatok 
megismerésétől számított 15 napon belül továbbítja a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére 
a  Rendelet 3. és 4.  cikke szerint közölt, valamint e  törvény alapján végzett vámellenőrzést követően hivatalból 
összeállított nyilatkozatban foglalt – ideértve a  büntetendő cselekményhez kapcsolódó, a  Rendelet szerinti 
küszöbértéket el nem érő készpénzre vonatkozó – adatokat.

 (2) A vámhatóság továbbítja a tagállamok illetékes hatóságai számára a vámellenőrzés alapján hivatalból összeállított 
nyilatkozatban foglalt – ideértve a  büntetendő cselekményhez kapcsolódó, a  Rendelet szerinti küszöbértéket 
el nem érő készpénzre vonatkozó – adatokat, valamint – ha a  rendelkezésre álló információk alapján a  készpénz 
büntetendő cselekményhez kapcsolódik – a  Rendelet 3. és 4.  cikke szerint közölt, valamint a  kockázatokkal 
kapcsolatos, személyes adat jellegétől megfosztott adatokat, továbbá a kockázatelemzés eredményeit.

 (3) Ha a  rendelkezésre álló információk alapján a  készpénz büntetendő cselekményhez kapcsolódik, a  vámhatóság 
a  (2)  bekezdés szerinti adatokat továbbítja az  Európai Bizottság, valamint – ha a  büntetendő cselekmény 
a hatáskörébe tartozik – az Europol részére.

 (4) A  vámhatóság kölcsönös adminisztratív segítségnyújtás keretében továbbíthatja harmadik ország hatáskörrel 
rendelkező hatóságai számára a  3.  § vagy 4.  § alapján végzett ellenőrzés alapján hivatalból összeállított 
nyilatkozatban foglalt – ideértve a  büntetendő cselekményhez kapcsolódó, a  Rendelet szerinti küszöbértéket 
el nem érő készpénzre vonatkozó – adatokat, valamint – ha a  rendelkezésre álló információk alapján a  készpénz 
pénzmosáshoz vagy terrorizmusfinanszírozáshoz kapcsolódik – a  Rendelet 3. és 4.  cikke szerint közölt adatokat, 
ha az  adatszolgáltatással érintett harmadik ország megfelelő, a  magyar szabályozással legalább egyenértékű 
jogi védelmet képes garantálni a  részére nyújtott adatok kezeléséhez. Az  e  bekezdés szerinti adatszolgáltatás 
teljesítéséről a vámhatóság tájékoztatja az Európai Bizottságot.

 (5) A  vámhatóság az  e  §-ban meghatározott tájékoztatás teljesítéséről, annak tartalmáról a  nyilatkozatot tevő 
személynek, az ellenőrzés alá vont személynek, illetve harmadik személynek tájékoztatást nem adhat, és biztosítja 
a (3) bekezdésben meghatározott tájékoztatás tényének és tartalmának megismerhetetlenségét.

6. §  A vámhatóság a Rendelet 3. és 4. cikke szerint közölt, valamint a 3. § vagy 4. § alapján végzett ellenőrzés alapján 
hivatalból összeállított nyilatkozatban foglalt – ideértve a  büntetendő cselekményhez kapcsolódó, a  Rendelet 
szerinti küszöbértéket el nem érő készpénzre vonatkozó – adatokat bűnmegelőzési, bűnfelderítési és bűnüldözési 
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célból a  nyilatkozattételtől, adatszolgáltatástól vagy az  adatok megismerésétől számított 5 évig kezelheti. 
A vámhatóság további 3 évig kezelheti az e bekezdés szerinti adatokat, ha a nyilatkozattételi vagy adatszolgáltatási 
kötelezettség ellenőrzése ezt szükségessé teszi.

7. § (1) A  vámhatóság az  általa vezetett adattovábbítási nyilvántartásban tárolt adatot az  adattovábbítástól számított 
5 évig őrzi meg. Az  adattovábbítási nyilvántartás tartalmáról az  érintett kérelmére a  tájékoztatását a  vámhatóság 
a  pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem, valamint az  alábbi bűncselekményének felderítése 
érdekében megtagadhatja:
a) a 2011. december 31-ig hatályban volt adócsalás,
b) a  2013. június 30-ig hatályban volt terrorcselekmény [a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi  

IV. törvény (a  továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) 261.  §], jogosulatlan pénzügyi tevékenység (1978. évi  
IV. törvény 298/D. §), pénzmosás (1978. évi IV. törvény 303–303/A. §), pénzmosással kapcsolatos bejelentési 
kötelezettség elmulasztása (1978. évi IV. törvény 303/B.  §), költségvetési csalás (1978. évi IV. törvény 
310. §), sikkasztás (1978. évi IV. törvény 317. §), csalás (1978. évi IV. törvény 318. §) hűtlen kezelés (1978. évi  
IV. törvény 319. §),

c) terrorcselekmény [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 314–316/A. §], 
terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása (Btk. 317.  §), terrorizmus finanszírozása (Btk. 318–318/A.  §) 
vagy háborús uszítás (Btk. 331.  §), sikkasztás (Btk. 372.  §), csalás (Btk. 373.  §), hűtlen kezelés (Btk. 376.  §), 
költségvetési csalás (Btk. 396.  §), pénzmosás (Btk. 399–400.  §), pénzmosással kapcsolatos bejelentési 
kötelezettség elmulasztása (Btk. 401. §), jogosulatlan pénzügyi tevékenység (Btk. 408. §).

 (2) Az  adattovábbítási nyilvántartás adatait a  Központi Statisztikai Hivatal részére – a  hivatalos statisztikáról szóló  
2016. évi CLV. törvény (a  továbbiakban: Stt.) 28.  §-ával összhangban a  statisztikai cél előzetes igazolása alapján, 
az ahhoz szükséges mértékben – statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon, térítésmentesen át kell adni, 
és azok a Központi Statisztikai Hivatal által statisztikai célra felhasználhatók. Az átvett adatok körét és az adatátvétel 
részletszabályait az Stt. 28. §-ában meghatározott együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.

5. A készpénz zár alá vétele

8. § (1) A készpénz származásának vizsgálata érdekében a vámhatóság a Rendelet 7. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
esetben jogosult a készpénz 80%-át, a kísérő nélküli készpénz 100%-át 30 napra zár alá venni. A vámhatóság a zár 
alá vételt elrendelő végzést az 5. § (1) bekezdésében meghatározott tájékoztatáshoz mellékeli.

 (2) A  vámhatóság a  Rendelet 7.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott esetben a  zár alá vétel időtartamát legfeljebb  
90 napra meghosszabbíthatja. A vámhatóság a zár alá vétel időtartamának meghosszabbításáról végzéssel dönt.

6. A zár alá vett készpénz kezelése

9. § (1) A  vámhatóság a  12.  § szerinti biztosítási intézkedésként, valamint a  8.  § szerint zár alá vett, Rendelet 2.  cikk 
(1) bekezdés a) pont i. és ii. alpontja szerinti készpénzt az  intézkedés foganatosítását követő 5 munkanapon belül 
köteles a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) hatáskörrel rendelkező területi szerve részére beszállítani, 
és egyidejűleg írásban kezdeményezi a  Kincstár által jegyzett és forgalmazott külföldi fizetőeszközök Kincstár 
deviza-letéti számláján történő letétbe helyezését, valamint a  Kincstár által nem jegyzett és nem forgalmazott 
külföldi fizetőeszközök Kincstár általi őrzését és kezelését.

 (2) A Kincstár az átvett készpénzről elismervényt állít ki. Az elismervényt az ügy során keletkezett iratokhoz kell csatolni.
 (3) A vámhatóság a zár alá vételt végzéssel megszünteti és a készpénz kiadását elrendeli, ha

a) a  8.  § (1)  bekezdésében vagy – ha a  zár alá vétel időtartamának meghosszabbítására került sor – a  8.  § 
(2) bekezdésében meghatározott határidő letelt, vagy

b) zár alá vétel elrendelésének oka megszűnt.
 (4) A  Kincstár az  ügy végleges határozatának, valamint szolgálati parancs vagy meghatalmazás bemutatásával, előre 

egyeztetett időpontban adja ki a  készpénzt a  vámhatóság részére, illetve a  beszállított valuta devizanemében 
a vámhatóság által meghatározott számlaszámra utalja.

 (5) Ha a  letéti összegből forintösszegre történik kifizetés, vagy több, forintban meghatározott összegre történik 
a kifizetés, abban az esetben a  tranzakció teljesítésekor alkalmazott árfolyamon számított összegre, vagy az egyik 
utalás esetén maradványösszegre lehet a kifizetést teljesíteni.
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 (6) A  visszafizetést a  vámhatóság készpénzben vagy az  eljárás alá vont személy által megadott számlaszámra 
átutalással teljesíti.

 (7) A  visszafizetés időtartamára a  vámhatóság a  visszatartott készpénzt letétként kezeli, annak tekintetében 
kamatfizetési kötelezettség nem terheli, valamint tárolási költséget nem számít fel.

7. Szankciók

10. § (1) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel az Európai Unió területére belépő vagy azt elhagyó természetes 
személynek, aki a nála lévő, a Rendelet 2. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti készpénz vonatkozásában a Rendelet 
3.  cikk (1)  bekezdése szerinti nyilatkozattételi kötelezettségének, valamint a  kísérő nélküli készpénz címzettjének, 
feladójának vagy képviselőjének, aki a  Rendelet 4.  cikk (1)  bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének 
nem tesz eleget, a Rendelet 14. cikke alapján
a) 10 000 euró vagy azt meghaladó, de 20 000 eurót meg nem haladó összegű készpénz esetén az  összeg 

10%-ának,
b) 20 000 eurót meghaladó, de 50 000 eurót meg nem haladó összegű készpénz esetén az összeg 30%-ának,
c) 50 000 eurót meghaladó összegű készpénz esetén az összeg 50%-ának
megfelelő, forintban meghatározott összegű bírságot kell – a Rendelet 3. cikk (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi 
kötelezettség esetén a helyszínen – fizetnie.

 (2) Az  Európai Unió területére belépő vagy azt elhagyó természetes személynek, aki a  nála lévő, a  Rendelet 2.  cikk 
(1) bekezdés a) pontja szerinti készpénz vonatkozásában a Rendelet 3. cikk (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi 
kötelezettségét tévesen vagy hiányosan teljesíti, a  Rendelet 14.  cikke alapján – a  (3)  bekezdésben meghatározott 
kivétellel – a helyszínen bírságot kell fizetnie. A bírság összege abban az esetben,
a) ha a  bejelentett összeget meghaladó készpénz a  20 000 eurót nem haladja meg, a  bejelentett összeget 

meghaladó készpénz 10%-a,
b) ha a bejelentett összeget meghaladó készpénz a 20 000 eurót meghaladja, de az 50 000 eurót nem haladja 

meg, a bejelentett összeget meghaladó készpénz 30%-a,
c) ha a  bejelentett összeget meghaladó készpénz az  50 000 eurót meghaladja, a  bejelentett összeget 

meghaladó készpénz 50%-a.
 (3) Ha a  (2)  bekezdésben meghatározott bejelentett összeget meghaladó készpénz nem éri el a  100 euró értéket, 

a  vámhatóság az  Európai Unió területére belépő vagy azt elhagyó természetes személyt szóban figyelmezteti, és 
bírság kiszabását mellőzi.

 (4) A bírság összegét 1000 forintra kerekítve kell alkalmazni. A bírság összegének forintban történő meghatározásához 
a 13. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

 (5) Ha a kiszabott bírság helyszínen történő megfizetéséhez pénzváltási kiegészítő pénzügyi szolgáltatás igénybevétele 
válik szükségessé, a vámhatóság a pénzváltási szolgáltatás helyszínére kíséri az eljárás alá vont személyt.

11. § (1) A  bírság megfizetésére kötelezett személy (a  továbbiakban: kötelezett személy) a  bírság mérséklése érdekében, 
a  bírságot tartalmazó határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül méltányossági kérelemmel élhet. 
A kérelmet a bírságot kiszabó vámhatóságnál kell benyújtani.

 (2) A kérelemben ismertetni kell minden olyan tényt, adatot, okiratot, amely a be nem jelentett készpénz eredetét hitelt 
érdemlően igazolja. Hitelt érdemlő igazolásnak számít különösen
a) közokirat, vagy
b) teljes bizonyító erejű magánokirat.

 (3) A  magyar nyelvet nem ismerő kötelezett személy az  általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény 
nyelvhasználatra vonatkozó rendelkezései szerint kérheti a  kérelmében ismertetett tény, adat, okirat vámhatóság 
általi elbírálását.

 (4) Ha a  vámhatóság a  kérelemnek helyt ad, a  kiszabott bírságösszeget 50%-kal csökkenti és szükség esetén 
a  különbözetnek a  kötelezett személy részére történő visszafizetéséről határozattal dönt. A  visszafizetést 
a  vámhatóság a  bírság megfizetésének biztosítására biztosítási intézkedésként visszatartott készpénz esetén 
készpénzben, a  10.  § (1) és (2)  bekezdése alapján a  helyszínen forintban megfizetett bírság esetén átutalással, 
a  kötelezett személy által a  kérelemben megjelölt fizetési számlára teljesíti. A  tranzakció illetéke a  kötelezett 
személyt terheli.

 (5) A  bírság visszafizetése nem keletkeztet kamatfizetést, valamint az  átváltásból és időmúlásból eredő 
árfolyamveszteség nem keletkeztet fizetési kötelezettséget a vámhatóság részéről.
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12. § (1) Ha a 10. § (1) és (2) bekezdése alapján kiszabott bírság összegének későbbi teljesítése nem biztosított, a vámhatóság 
az  általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti biztosítási intézkedést a  készpénzbejelentési 
kötelezettség ellenőrzésének végrehajtása során a  Rendelet 3.  cikkét megsértő természetes személy birtokában 
lévő, illetve a Rendelet 4. cikke szerinti pénzösszegre, a kiszabott bírság összegének erejéig elrendelheti.

 (2) A  forinttól eltérő, egyéb valuta összegének visszatartását tízes számjegyre kerekítve, a  kerekítési szabályoknak 
megfelelően kell alkalmazni.

 (3) Ha a kiszabott bírság másképp nem érvényesíthető, a Magyar Nemzeti Bank az ügyben érintett valutát nem jegyzi, 
és a  Magyarországon szolgáltatást nyújtó, pénzváltási tevékenységet végző hitelintézetek, valamint a  pénzváltási 
tevékenységet közvetítők által alkalmazott árfolyam a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizalapján nem szereplő, 
egyéb árfolyamáról szóló tájékoztatásában megállapított árfolyam 80%-át nem éri el, a  vámhatóság intézkedik 
az  Európai Gazdasági Térség területén letelepedett pénzváltási tevékenységet végző hitelintézetnél, valamint 
a pénzváltási tevékenységet közvetítőnél a külföldi fizetőeszköz átváltása érdekében.

13. §  A Rendelet 2.  cikk (1)  bekezdés a)  pont i. és ii.  alpontja szerinti készpénz euróra való átváltásakor a  határátlépés 
napján a  Magyar Nemzeti Bank (a  továbbiakban: MNB) által közzétett hivatalos árfolyamot, az  MNB hivatalos 
árfolyamlapján nem szereplő külföldi pénznemek esetében az  ezek euróra átszámított árfolyamairól szóló, 
az átlépés napján érvényes MNB-közleményben foglalt árfolyamot kell alkalmazni.

8. Az aranyra vonatkozó eltérő rendelkezések

14. § (1) A  Rendelet 2.  cikk (1)  bekezdés a)  pont iii.  alpontja alapján, valamint a  Rendelet 1.  melléklet 1.  pontjában 
meghatározott készpénz (a továbbiakban: arany) esetében annak értékét – a tisztaságát figyelembe véve – a napi 
világpiaci ár alapján kell meghatározni.

 (2) Ha a  be nem jelentett arany több darabból áll, és az  egyes aranytárgyak (aranyérmék, rudak, lapok, rögök vagy 
szemcsék) fizikai sérülés nélkül elválaszthatóak, a  12.  §-ban meghatározott biztosítási intézkedést a  be nem 
jelentett aranyra arányosan kell végrehajtani. Ha az  arany nem szétválasztható, a  biztosítási intézkedést a  teljes 
aranymennyiségre végre kell hajtani.

 (3) Az  arany származásának, karátban kifejezett tisztaságának, valamint pontos súlyának vizsgálata érdekében 
a vámhatóság a teljes be nem jelentett aranymennyiséget jogosult 30 napra zár alá venni. Ha az e bekezdés szerinti 
vizsgálat lefolytatása azt szükségessé teszi, a vámhatóság a zár alá vétel időtartamát legfeljebb 90 napra végzésben 
meghosszabbíthatja.

 (4) A zár alá vétel megszüntetését követően a vámhatóság az aranyat természetben adja ki az eljárás alá vont személy 
részére.

 (5) A  zár alá vétel időtartama alatt a  vámhatóság a  visszatartott aranyat letétként kezeli, annak tekintetében 
kamatfizetési kötelezettség nem terheli, az  árfolyamkockázatot nem viseli, valamint tárolási költséget nem számít 
fel.

9. A kísérő nélküli készpénzre vonatkozó eltérő rendelkezések

15. § (1) A 4. § szerinti adatszolgáltatási nyilatkozat teljesítéséig a vámhatóság a kísérő nélküli készpénzt zár alá veszi.
 (2) Ha a  4.  § (1)  bekezdésben meghatározott határidőn belül a  címzett nem tesz nyilatkozatot, vagy valótlan, illetve 

hiányos nyilatkozatot tesz, a vámhatóság
a) más Uniós tagállambeli címzett esetén a  címzett honossága szerinti tagállam illetékes hatóságát 

elektronikusan tájékoztatja, és a  kísérő nélküli készpénz 10.  §-ban foglalt szankciók megfelelő alkalmazása 
mellett kiszabott bírságösszegnek megfelelő részét biztosítási intézkedésként visszatartja. A  készpénz 
fennmaradó részét a  vámhatóság az  eredeti csomagolásában, a  bírságot és a  biztosítási intézkedést 
megállapító magyar és angol nyelvű határozattal együtt a címzettnek továbbítja.

b) belföldi címzett esetén a 10. §-ban foglalt szankciók megfelelő alkalmazása mellett a kísérő nélküli készpénz 
kiszabott bírságösszegnek megfelelő részét biztosítási intézkedésként visszatartja. A  készpénz fennmaradó 
részét a  vámhatóság az  eredeti csomagolásában, a  bírságot és a  biztosítási intézkedést megállapító 
határozattal együtt a címzettnek továbbítja.

10. Záró rendelkezések

16. §  Ez a törvény a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.
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17. §  A 12. § (3) bekezdését az e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

18. § (1) Ez a törvény az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről és az 1889/2005/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018/1672 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához 
szükséges rendelkezések állapít meg.

 (2) Ez  a  törvény az  európai statisztikákról és a  titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak 
az  Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról szóló 1101/2008/EK, Euratom európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, a közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi rendelet és az Európai Közösségek 
statisztikai programbizottságának létrehozásáról szóló 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2009. március 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához 
szükséges rendelkezéseket állapít meg.

19. §  Hatályát veszti a  Közösség területére belépő, illetve a  Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről 
szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2007. évi  
XLVIII. törvény.

 Áder János s. k.,  Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

2021. évi XLII. törvény
az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én 
kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről*

1. §  Az Országgyűlés e  törvénnyel felhatalmazást ad az  áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására 
vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény 2020. február 6-án elfogadott módosítása 
(a továbbiakban: Egyezmény-módosítás) kötelező hatályának elismerésére.

2. §  Az Országgyűlés az Egyezmény-módosítást e törvénnyel kihirdeti.

3. § (1) Az Egyezmény-módosítás hiteles angol nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.
 (2) Az Egyezmény-módosítás hivatalos magyar nyelvű fordítása szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. §  Ez a törvény 2021. május 25-én lép hatályba.

5. § (1) A törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az adópolitikáért felelős miniszter gondoskodik.
 (2) Az  áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt 

vámegyezmény Egyezmény-módosításban foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hiteles angol nyelvű 
szövegének és annak hivatalos magyar nyelvű fordításának haladéktalan közzétételéről az  adópolitikáért felelős 
miniszter gondoskodik.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. május 18-i ülésnapján fogadta el.
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1. melléklet a 2021. évi XLII. törvényhez

“Article 1, new paragraph (s):

“(s) The term “eTIR procedure” shall mean the  TIR procedure, implemented by means of electronic exchange of 
data, providing the  functional equivalent to the TIR Carnet. Whereas the  provisions of the TIR Convention apply, 
the specifics of the eTIR procedure are defined in Annex 11.”

1bis.Article 3 (b):

“(b) the transport operations must be guaranteed by associations authorized in accordance with the provisions of 
Article  6. They must be performed under cover of a TIR Carnet, which shall conform to the  model reproduced in 
Annex 1 to this Convention or be carried out by the eTIR procedure.”

Article 43:

“The Explanatory Notes set out in Annex 6, Annex 7, Part III, and Annex 11, Part II interpret certain provisions of this 
Convention and its Annexes. They also describe certain recommended practices.”

New Article 58 quarter:

“A Technical Implementation Body shall be established. Its composition, functions and rules of procedure are set out 
in Annex 11.”

 

Article 59:

“1. This Convention, including its Annexes, may be amended upon the  proposal of a  Contracting Party by 
the procedure specified in this Article.
2. Except as provided for under Articles 60 bis, any proposed amendment to this Convention shall be considered by 
the Administrative Committee composed of all the Contracting Parties in accordance with the  rules of procedure 
set out in Annex 8. Any such amendment considered or prepared during the  meeting of the  Administrative 
Committee and adopted by it by a two-thirds majority of the members present and voting shall be communicated 
by the Secretary-General of the United Nations to the Contracting Parties for their acceptance.
3. Except as provided for under Articles 60 and 60 bis, any proposed amendment communicated in accordance with 
the preceding paragraph shall come into force with respect to all Contracting Parties three months after the expiry 
of a  period of twelve months following the  date of communication of the  proposed amendment during which 
period no objection to the proposed amendment has been communicated to the Secretary-General of the United 
Nations by a State which is a Contracting Party.
4. If an objection to the  proposed amendment has been communicated in accordance with paragraph 3 of this 
Article, the amendment shall be deemed not to have been accepted and shall have no effect whatsoever.”

New Article 60 bis:

“Special procedure for the entry into force of Annex 11 and amendments thereto
1. Annex 11, considered in accordance with paragraphs 1 and 2 of Article  59 shall come into force with respect 
to all Contracting Parties three months after the  expiry of a  period of twelve months following the  date of 
communication by the  Secretary-General of the  United Nations to the  Contracting Parties, except for those 
Contracting Parties that have notified the Secretary-General in writing, within the aforementioned period of three 
months of their non-acceptance of Annex 11. Annex 11 shall enter into force for Contracting Parties which withdraw 
their notification of non-acceptance six months after the date on which withdrawal of such notification has been 
received by the depositary.
2. Any proposed amendment to Annex 11 shall be considered by the Administrative Committee. Such amendments 
shall be adopted by a majority of the Contracting Parties bound by Annex 11 present and voting.
3. Amendments to Annex 11 considered and adopted in accordance with paragraph 2 of this Article  shall be 
communicated by the Secretary-General of the United Nations to all Contracting Parties for information or, for those 
Contracting Parties bound by Annex 11, acceptance.
4. The date of entry into force of such amendments shall be determined at the time of their adoption, by a majority 
of the Contracting Parties bound by Annex 11 present and voting.
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5. Amendments shall enter into force in accordance with paragraph 4 of this Article  unless by a  prior date 
determined at the time of adoption, one-fifth or five of the States which are Contracting Parties bound by Annex 11, 
whichever number is less, notify the Secretary-General of their objection to the amendments.
6. On entry into force, any amendment adopted in accordance with the procedures set out in paragraphs 2 to 5 of 
this Article  shall for all Contracting Parties bound by Annex 11 replace and supersede any previous provisions to 
which the amendment refers.”

Article 61:

“The Secretary-General of the  United Nations shall inform all Contracting Parties and all States referred to in 
Article 52, paragraph 1 of this Convention of any request, communication, or objection under Articles 59, 60 and 60 
bis above and of the date on which any amendment enters into force.”

Annex 9, Part I, paragraph 3, new subparagraph (xi):

“(xi) confirm, in case of a fallback procedure described in Article 10, paragraph 2 of Annex 11, for Contracting Parties 
bound by Annex 11, upon request of the competent authorities, that the guarantee is valid, that a TIR transport is 
carried out under the eTIR procedure and provide other information relevant to the TIR transport.”

“Annex 11 – The eTIR procedure

Part I

Article 1
Scope of application

 1. The provisions in this Annex govern the implementation of the eTIR procedure as defined in Article 1, paragraph(s) 
of the Convention and shall apply in the relations between Contracting Parties bound by this Annex, as provided for 
in Article 60 bis, paragraph 1.

 2. The eTIR procedure cannot be used for transports taking place in part in the territory of a Contracting Party, that is 
not bound by Annex 11 and that is a member State of a customs or economic union with a single customs territory.

Article 2
Definitions

For the purposes of this Annex:
(a) The term “eTIR international system” shall mean the Information and Communication Technology (ICT) system 

devised to enable the exchange of electronic information between the actors involved in the eTIR procedure.
(b) The term “eTIR specifications” shall mean the  conceptual, functional and technical specifications of 

the eTIR procedure adopted and amended in accordance with the provisions of Article 5 of this Annex.
(c) The term “advance TIR data” shall mean the data submitted to the competent authorities of the country of 

departure, in accordance with the  eTIR specifications, of the  intention of the  holder to place goods under 
the eTIR procedure.

(d) The term “advance amendment data” shall mean the  data submitted to the  competent authorities 
of the  country in which an amendment to the  declaration data is requested, in accordance with 
the eTIR specifications, of the intention of the holder to amend the declaration data.

(e) The term “declaration data” shall mean the advance TIR data and the advance amendment data which have 
been accepted by the competent authorities.

(f ) The term “declaration” shall mean the  act whereby the  holder, or his or her representative, indicates, 
in accordance with the  eTIR specifications, the  intent to place goods under the  eTIR procedure. From 
the moment of acceptance of the declaration by the competent authorities, based on the advance TIR data 
or the advance amendment data, and the transfer of the declaration data to the eTIR international system it 
shall constitute the legal equivalent of an accepted TIR Carnet.

(g) The term “accompanying document” shall mean the  printed document electronically generated by 
the  customs system, after the  acceptance of the  declaration, in line with the  guidelines contained in 
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the eTIR technical specifications. The accompanying document can be used to record incidents en route and 
replaces the certified report pursuant to Article 25 of this Convention and for the fallback procedure.

(h) The term “authentication” shall mean an electronic process that enables the  electronic identification of 
a natural or legal person, or the origin and integrity of data in electronic form to be confirmed.

Explanatory Notes to Article 2 (h)
11.2 (h)-1 Until a harmonized approach has been established and described in the eTIR specifications, Contracting 
Parties bound by Annex 11 may authenticate the  holder with any process provided for in their national law, 
including, but not limited to, user name/password or electronic signatures.
11.2.  (h)-2 The integrity of the  data exchanged between the  eTIR international system and the  competent 
authorities as well as the authentication of the  Information and Communication Technology (ICT) systems will be 
ensured by means of secure connections, as defined in the eTIR technical specifications.

Article 3
Implementation of the eTIR procedure

 1. Contracting Parties bound by Annex 11 shall connect their customs systems to the eTIR international system in line 
with the eTIR specifications.

 2. Each Contracting Party is free to establish by which date it connects its customs systems to the eTIR international 
system. The date of connection shall be communicated to all other Contracting Parties bound by Annex 11 at least 
six months prior to the effective date of connection.

Explanatory Note to Article 3, paragraph 2
11.3.2 Contracting Parties bound by Annex 11 are recommended to have their national customs system updated 
and its connection with the  eTIR international system ensured as soon as Annex 11 enters into force for them. 
Customs or economic unions may decide on a  later date, allowing them time to connect the  national customs 
systems of all their member States to the eTIR international system.

Article 4
Composition, functions and rules of procedure of the Technical Implementation Body

 1. The Contracting Parties bound by Annex 11 shall be members of the  Technical Implementation Body. Its 
sessions shall be convened at regular intervals or at the  request of the  Administrative Committee, as required 
for the  maintenance of the  eTIR specifications. The Administrative Committee shall be regularly informed of 
the activities and considerations of the Technical Implementation Body.

 2. Contracting Parties which have not accepted Annex 11 as provided for in Article  60 bis, paragraph 1 and 
representatives of international organizations may attend sessions of the  Technical Implementation Body as 
observers.

 3. The Technical Implementation Body shall monitor the  technical and functional aspects of implementing 
the  eTIR  procedure, as well as coordinate and foster the  exchange of information on matters falling within its 
competence.

 4. The Technical Implementation Body shall, at its first session, adopt its rules of procedure and submit them to 
the Administrative Committee for endorsement by the Contracting Parties bound by Annex 11.

Article 5
Adoption and amendment procedures for the eTIR specifications

The Technical Implementation Body shall:
(a) adopt the  technical specifications of the  eTIR procedure, and amendments thereto, to ensure their 

alignment with the functional specifications of the eTIR procedure. At the time of adoption, it shall decide on 
the appropriate transitional period for their implementation.

(b) prepare the  functional specifications of the  eTIR procedure, and amendments thereto, to ensure their 
alignment with the  conceptual specifications of the  eTIR procedure. They shall be transmitted to 
the Administrative Committee for adoption by a majority of Contracting Parties bound by Annex 11 present 
and voting as well as implemented and, when required, developed into technical specifications at a date to 
be determined at the time of adoption.
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(c) consider amendments to the  conceptual specifications of the  eTIR procedure if so requested by 
the  Administrative Committee. The conceptual specifications of the  eTIR procedure, and amendments 
thereto, shall be adopted by a majority of Contracting Parties bound by Annex 11 present and voting as well 
as implemented and, when required, developed into functional specification at a date to be determined at 
the time of adoption.

Article 6
Submission of advance TIR data and advance amendment data

 1. Advance TIR data and advance amendment data shall be submitted by the  holder, or his or her representative, 
to the  competent authorities of the  country of departure and of the  country in which an amendment to 
the  declaration data is requested. Once the  declaration, or the  amendment, has been accepted in line with 
national law, the  competent authorities shall forward the  declaration data, or the  amendment thereto, to 
the eTIR international system.

 2. Advance TIR data and advance amendment data mentioned in paragraph 1 may be submitted either directly to 
the competent authorities or via the eTIR international system.

 3. Contracting Parties bound by Annex 11 shall accept the submission of advance TIR data and advance amendment 
data via the eTIR international system.

Explanatory Note to Article 6, paragraph 3
11.6.3 Contracting Parties bound by Annex 11 are recommended to recognize, in as far as possible, the submission 
of advance TIR data and advance amendment data by the  methods indicated in the  functional and technical 
specifications.

 4. The competent authorities shall publish the  list of all electronic means by which advance TIR data and advance 
amendment data can be submitted.

Article 7
Authentication of the holder

 1. While accepting the  declaration in the  country of departure or an amendment to the  declaration data in any 
country along the  itinerary, competent authorities shall authenticate the  advance TIR data, or the  advance 
amendment data, and the holder, in accordance with national law.

 2. Contracting Parties bound by Annex 11 shall accept the  authentication of the  holder performed by 
the eTIR international system.

Explanatory Note to Article 7, paragraph 2
11.7.2 The eTIR international system ensures, by means described in the  eTIR specifications, the  integrity of 
the advance TIR data, or the advance amendment data, and that the data were sent by the holder.

 3. The competent authorities shall publish a list of authentication mechanisms other than that specified in paragraph 
2 of the present Article that may be used for authentication.

 4. Contracting Parties bound by Annex 11 shall accept the declaration data received from the competent authorities 
of the  country of departure and of the  country in which an amendment to the  declaration data is requested via 
the eTIR international system as the legal equivalent to an accepted TIR Carnet.

Explanatory Note to Article 7, paragraph 4
11.7.4 The eTIR international system ensures, by means described in the  eTIR specifications, the  integrity of 
the  declaration data and that the  data were sent by the  competent authorities of the  countries involved in 
the transport.

Article 8
Mutual recognition of the authentication of the holder

The authentication of the  holder performed by the  competent authorities of the  Contracting Parties bound by 
Annex 11 which accept the declaration, or changes to the declaration data, shall be recognized by the competent 
authorities of all subsequent Contracting Parties bound by Annex 11 throughout the TIR transport.
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Explanatory Note to Article 8
11.8 The eTIR international system ensures, by means described in the  eTIR specifications, the  integrity of 
the declaration data, including the reference to the holder, authenticated by the competent authorities that accept 
the declaration, received from and transmitted to competent authorities.

Article 9
Additional data requirements

 1. In addition to the data specified in the functional and technical specifications, competent authorities may request 
additional data stipulated by national legislation.

 2. Competent authorities should, to the extent possible, limit data requirements to those contained in the functional 
and technical specifications and endeavour to facilitate the  submission of additional data so as not to impede  
TIR transports carried out in accordance with this Annex.

Article 10
Fallback procedure

 1. Where the eTIR procedure cannot be started for technical reasons at the customs office of departure, the TIR Carnet 
holder may revert to the TIR procedure.

 2. Where an eTIR procedure has started but its continuation is impeded for technical reasons, the  competent 
authorities shall accept the accompanying document and process it in line with the procedure described in the eTIR 
specifications, subject to the availability of additional information from alternative electronic systems as described 
in the functional and technical specifications.

 3. The competent authorities of Contracting Parties are also entitled to request national guaranteeing associations to 
confirm that the guarantee is valid, that a TIR transport is carried out under the eTIR procedure and provide other 
information relevant to the TIR transport.

 4. The procedure described in paragraph 3 shall be established in the agreement between the competent authorities 
and the national guaranteeing association, as stipulated by Annex 9, Part I, paragraph 1 (d).

Article 11
Hosting of the eTIR international system

 1. The eTIR international system shall be hosted and administered under the auspices of the United Nations Economic 
Commission for Europe (ECE).

 2. ECE shall assist countries in connecting their customs systems to the eTIR international system, including by means 
of conformance tests to ensure their proper functioning prior to the operational connection.

 3. The necessary resources shall be made available to ECE to fulfil the obligations set forth in paragraphs 1 and 2 of 
this Article. Unless the eTIR international system is financed by resources from the United Nations regular budget, 
the required resources shall be subject to the financial rules and regulations for extrabudgetary funds and projects 
of the United Nations. The financing mechanism for the operation of the eTIR international system at ECE shall be 
decided on and approved by the Administrative Committee.

Explanatory Note to Article 11, paragraph 3
11.11.3 If necessary, Contracting Parties may decide to finance the operational costs of the eTIR international system 
through an amount per TIR transport. In such cases, Contracting Parties shall decide on the  appropriate time to 
introduce alternative financing mechanisms and on their modalities. The required budget shall be prepared by ECE, 
reviewed by the Technical Implementation Body and approved by the Administrative Committee.

Article 12
Administration of the eTIR international system

 1. ECE shall make the  appropriate arrangements for the  storage and archiving of the  data in the  eTIR international 
system for a minimum period of 10 years.

 2. All data stored in the  eTIR international system may be used by ECE on behalf of the  competent bodies of this 
Convention for the purpose of extracting aggregated statistics.
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 3. The competent authorities of Contracting Parties in whose territory a  TIR transport is carried out under 
the  eTIR  procedure which becomes the  subject of administrative or legal proceedings concerning the  payment 
obligation of the  person or persons directly liable or of the  national guaranteeing association, may request ECE 
and obtain information stored in the  eTIR international system pertaining to the  claim in dispute for verification 
purposes. This information may be produced as evidence in national administrative or legal proceedings.

 4. In cases other than those specified in this Article, the  dissemination or disclosure of information stored in 
the eTIR international system to non-authorized persons or entities shall be prohibited.

Article 13
Publication of the customs offices capable of handling eTIR

The competent authorities shall ensure that the  list of customs offices of departure, customs offices en route and 
customs offices of destination approved for accomplishing TIR operations under the eTIR procedure, is at all times 
accurate and updated in the  electronic database for approved customs offices, developed and maintained by 
the TIR Executive Board.

Article 14
Legal requirements for data submission under Annex 10 of the TIR Convention

The legal requirements for data submission, as set out in Annex 10, paragraph 1, 3 and 4 of this Convention, 
are deemed to be fulfilled by implementing the eTIR procedure.” ”

2. melléklet a 2021. évi XLII. törvényhez

„Az 1. cikk új s) pontja

Az 1. cikk a következő s) ponttal egészül ki:
„s) „eTIR-eljárás”: olyan TIR-eljárás, amelyet elektronikus adatcsere útján hajtanak végre, és amely funkcionálisan 
egyenértékű a  TIR-igazolvánnyal. Bár a  TIR-egyezmény rendelkezései alkalmazandók, az  eTIR-eljárás részleteit 
a 11. melléklet határozza meg.”

A 3. cikk b) pontja

A 3. cikk b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) a  fuvarozási műveleteket a  6.  cikk rendelkezéseinek megfelelően felhatalmazott egyesületek garanciája 
mellett kell lebonyolítani. E  műveleteket ezen egyezmény 1.  mellékletében közzétett mintával megegyező 
TIR-igazolvánnyal vagy az eTIR-ejárásnak megfelelően kell lebonyolítani.”

43. cikk

A 43. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:
„A 6.  mellékletben, a  7.  melléklet III. részében és a  11.  melléklet II. részében található értelmező rendelkezések 
megadják ezen egyezmény és mellékletei egyes rendelkezéseinek magyarázatát. Ezenkívül néhány ajánlott 
gyakorlatot is tartalmaznak.”

Új 58c. cikk

A TIR Egyezmény a következő 58c. cikkel egészül ki:
„Létre kell hozni egy műszaki végrehajtási testületet. Ennek összetételét, feladatait és eljárási szabályzatát 
a 11. melléklet határozza meg.”
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59. cikk

Az 59. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ezen egyezmény, a mellékleteit is beleértve, az e cikkben meghatározott eljárás szerint, bármely Szerződő Fél 
javaslatára módosítható.
(2) A 60a. cikkben tárgyalt eset kivételével ezen egyezmény módosítására tett bármely javaslatot az Intéző Bizottság 
köteles megvizsgálni a 8. mellékletben meghatározott eljárási szabályzat szerint. Minden ilyen, az  Intéző Bizottság 
ülésén megvizsgált vagy kidolgozott módosítást, amelyet a Bizottság jelen levő és szavazó tagjainak kétharmados 
szavazattöbbségével elfogadott, az  Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkára elfogadásra a  Szerződő Feleknek 
megküld.
(3) A  60. és 60a.  cikk rendelkezéseinek fenntartásával, valamennyi javasolt és az  előző bekezdés rendelkezéseivel 
összhangban megküldött módosítás minden Szerződő Félre nézve a  megküldéstől számított tizenkét hónapos 
időszakot követő három hónap elteltével hatályba lép, ha az  említett időszak alatt egyetlen olyan állam sem 
emel kifogást a  javasolt módosítással szemben az  Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkáránál, amely egyúttal 
Szerződő Fél is.
(4) Ha a  javasolt módosítással szemben e  cikk (3)  bekezdésével összhangban kifogást emeltek, a  módosítást 
elutasítottnak kell tekinteni, és az semmilyen hatállyal nem bír.”

Új 60a. cikk

A TIR Egyezmény a következő 60a. cikkel egészül ki:
„A 11. melléklet és módosításai hatálybalépésére vonatkozó különleges eljárás
(1) A 11. melléklet az 59. cikk (1) és (2) bekezdésével összhangban valamennyi Szerződő Félre nézve az azt követő 
tizenkét hónapos időszak lejárta után három hónappal lép hatályba, hogy az  Egyesült Nemzetek Szervezetének 
főtitkára értesítette arról a Szerződő Feleket, kivéve azon Szerződő Felek esetében, amelyek a  fent említett három 
hónapos időszakon belül írásban értesítették a főtitkárt arról, hogy nem fogadják el a 11. mellékletet. Azon Szerződő 
Felek vonatkozásában, akik vagy amelyek visszavonják el nem fogadási értesítésüket, a  11.  melléklet 6 hónappal 
az után lép hatályba, hogy a letéteményes kézhez vette az ilyen értesítés visszavonását.
(2) A  11.  mellékletre vonatkozó módosítási javaslatokat az  Intéző Bizottság mérlegeli. Az  ilyen módosításokat 
a  11.  melléklet betartására kötelezettséget vállaló, jelen lévő és szavazó Szerződő Felek többségi szavazással 
fogadják el.
(3) A 11. mellékletnek az e cikk (2) bekezdésével összhangban megvizsgált és elfogadott módosításait az Egyesült 
Nemzetek Szervezetének főtitkára közli valamennyi Szerződő Féllel tájékoztatás, illetve – a 11. melléklet betartására 
kötelezettséget vállaló Szerződő Felek esetében – elfogadás céljából.
(4) Az  ilyen módosítások hatálybalépésének időpontját elfogadásukkor a 11. melléklet betartására kötelezettséget 
vállaló, jelen lévő és szavazó Szerződő Felek szavazattöbbsége határozza meg.
(5) A módosítások e cikk (4) bekezdésének megfelelően lépnek hatályba, kivéve, ha az elfogadáskor meghatározott 
korábbi időpontig azon államok egyötöde vagy öt olyan állam (amelyik kevesebb), amelyekre nézve az 11. melléklet 
kötelező, értesíti a főtitkárt a módosításokkal szembeni kifogásáról.
(6) Az e cikk (2)–(5) bekezdésben előírt eljárásoknak megfelelően elfogadott módosítás a hatálybalépésével az általa 
érintett minden korábbi rendelkezés helyébe lép és felváltja azt valamennyi olyan Szerződő Fél esetében, amelyre 
nézve a 11. melléklet kötelező.”

61. cikk

A 61. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:
„Minden olyan kérelemről, értesítésről, illetve kifogásról, amelyet az  59., 60. és 60a.  cikk alapján tettek, valamint 
bármilyen módosítás hatálybalépésének időpontjáról az  Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkára tájékoztatja 
a Szerződő Feleket és az ezen egyezmény 52. cikkének (1) bekezdésében említett valamennyi államot.”

A 9. melléklet, I. rész, 3. bekezdés, új xi. pontja

A 9. melléklet I. rész 3. bekezdése a következő xi. ponttal egészül ki:
„xi. a  11.  melléklet 10.  cikkének (2)  bekezdésében leírt tartalékeljárás esetén az  illetékes hatóság kérésére 
a  11.  melléklet betartására kötelezettséget vállaló Szerződő Felek vonatkozásában megerősíti, hogy a  garancia 
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érvényes, a  TIR-fuvarozást az  eTIR-eljárás szerint végzik és egyéb információkat bocsát rendelkezésre 
a TIR-fuvarozásra vonatkozóan.”

A TIR Egyezmény a következő, 11. melléklettel egészül ki:

„11. melléklet – Az eTIR-eljárás

I. rész

1. cikk
Hatály

 (1) E  melléklet rendelkezései szabályozzák az  egyezmény 1.  cikkének s)  pontjában meghatározott eTIR-eljárás 
végrehajtását, és azokat alkalmazni kell az  e  melléklet betartására kötelezettséget vállaló Szerződő Felek közötti 
kapcsolatokban, a 60a. cikk (1) bekezdésének megfelelően.

 (2) Az  eTIR-eljárás nem alkalmazható olyan Szerződő Fél területén történő fuvarozás esetében, amelyre nézve 
a 11. melléklet nem kötelező, és amely egységes vámterülettel rendelkező vám- vagy gazdasági unió tagállama.

2. cikk
Fogalommeghatározások

E melléklet alkalmazásában:
a) „eTIR nemzetközi rendszer”: az  eTIR-eljárásban részt vevő szereplők közötti elektronikus információcserét 

lehetővé tevő információs és kommunikációs technológiai (IKT) rendszer;
b) „eTIR-előírások”: az  e  melléklet 5.  cikkének rendelkezéseivel összhangban elfogadott és módosított 

eTIR-eljárásra vonatkozó koncepcionális, funkcionális és műszaki előírások;
c) „előzetes TIR-adatok”: az  indulási ország illetékes hatóságához az  eTIR-előírásoknak megfelelően annak 

érdekében benyújtott adatok, hogy a TIR-igazolvány birtokosa árukat vonjon az eTIR-eljárás alá;
d) „előzetes módosítási adatok”: a nyilatkozati adatok módosításának kérelmezési helye szerinti ország illetékes 

hatóságához az  eTIR-előírásoknak megfelelően annak érdekében benyújtott adatok, hogy a TIR-igazolvány 
birtokosa a nyilatkozati adatokat módosítsa;

e) „nyilatkozati adatok” az illetékes hatóság által elfogadott előzetes TIR-adatok és előzetes módosítási adatok;
f ) „nyilatkozat”: a  TIR-igazolvány birtokosa vagy képviselője által annak – az  eTIR-előírásoknak megfelelő  – 

jelzése, hogy árukat szándékozik az eTIR-eljárás alá vonni. Attól a pillanattól kezdve, hogy az illetékes hatóság 
az  előzetes TIR-adatok vagy az  előzetes módosítási adatok alapján elfogadja a  nyilatkozatot és továbbítja 
a nyilatkozati adatokat az eTIR nemzetközi rendszerbe, a nyilatkozat az elfogadott TIR-igazolvánnyal jogilag 
egyenértékű;

g) „kísérő dokumentum”: az  eTIR műszaki előírásaiban foglalt iránymutatásoknak megfelelő nyilatkozat 
elfogadását követően a  vámrendszer által elektronikusan generált nyomtatott okmány. A  kísérő 
dokumentum felhasználható az  útközben történő események rögzítésére az  ezen egyezmény 25.  cikkében 
említett ténymegállapító jegyzőkönyv helyett, valamint a tartalékeljáráshoz;

h) „hitelesítés”: olyan elektronikus folyamat, amely lehetővé teszi a természetes vagy jogi személy elektronikus 
azonosításának vagy az elektronikus adatok eredetének és sértetlenségének az igazolását.

A 2. cikk h) pontjára vonatkozó értelmező rendelkezések

11.2.  h)-1. A  harmonizált megközelítés kialakításáig és az  eTIR-előírásokban történő leírásáig a  11.  melléklet 
betartására kötelezettséget vállaló Szerződő Felek a  TIR-igazolványok birtokosait bármilyen, a  nemzeti jogukban 
előírt eljárással hitelesíthetik, többek között felhasználónévvel és jelszóval vagy elektronikus aláírással.
11.2.  h)-2. Az  eTIR nemzetközi rendszer és az  illetékes hatóság között cserélt adatok sértetlenségét, valamint 
az  információs és kommunikációs technológiai (IKT) rendszerek hitelesítését az  eTIR műszaki előírásaiban 
meghatározott biztonságos kapcsolatok biztosítják.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 94. szám 3771

3. cikk
Az eTIR-eljárás végrehajtása

 (1) A 11. melléklet betartására kötelezettséget vállaló Szerződő Felek az eTIR-előírásoknak megfelelően összekapcsolják 
vámrendszereiket az eTIR nemzetközi rendszerrel.

 (2) Minden Szerződő Fél szabadon határozhatja meg, hogy vámrendszerét mikor kapcsolja össze az  eTIR nemzetközi 
rendszerrel. Az  összes többi, a  11.  melléklet betartására kötelezettséget vállaló Szerződő Felet legalább 
hat hónappal az összekapcsolás hatálybalépésének napja előtt tájékoztatni kell az összekapcsolás időpontjáról.

A 3. cikk (2) bekezdésére vonatkozó értelmező rendelkezés

11.3. (2) A 11. melléklet betartására kötelezettséget vállaló Szerződő Feleknek ajánlott a nemzeti vámrendszerüket 
frissíteni és annak az  eTIR nemzetközi rendszerrel való összekapcsolását biztosítani, amint az  11.  melléklet rájuk 
nézve hatályba lép. A  vám- vagy gazdasági uniók dönthetnek úgy, hogy ezt későbbi időpontra halasztják annak 
érdekében, hogy elegendő idő maradjon valamennyi tagállamuk nemzeti vámrendszerének összekapcsolására 
az eTIR nemzetközi rendszerrel.

4. cikk
A műszaki végrehajtási testület összetétele, feladatai és eljárási szabályzata

 (1) A  11.  melléklet betartására kötelezettséget vállaló Szerződő Felek tagjai a  műszaki végrehajtási testületnek. 
A  testület üléseit az  eTIR-előírások technikai gondozása érdekében szükség szerint, rendszeres időközönként 
vagy az  Intéző Bizottság kérésére kell összehívni. Az  Intéző Bizottságot rendszeresen tájékoztatni kell a  műszaki 
végrehajtási testület tevékenységeiről és megállapításairól.

 (2) Azok a  Szerződő Felek, amelyek a  60a.  cikk (1)  bekezdésében előírtaknak megfelelően nem fogadták el 
az  11.  mellékletet, valamint a  nemzetközi szervezetek képviselői megfigyelőként részt vehetnek a  műszaki 
végrehajtási testület ülésein.

 (3) A  műszaki végrehajtási testület nyomon követi az  eTIR-eljárás végrehajtásának műszaki és funkcionális menetét, 
valamint koordinálja és előmozdítja a hatáskörébe tartozó kérdésekkel kapcsolatos információcserét.

 (4) A  műszaki végrehajtási testület az  első ülésén elfogadja eljárási szabályzatát, és a  11.  melléklet betartására 
kötelezettséget vállaló Szerződő Felek általi jóváhagyás céljából benyújtja azt az Intéző Bizottságnak.

5. cikk
Az eTIR-előírásokra vonatkozó elfogadási és módosítási eljárások

A műszaki végrehajtási testület:
a) elfogadja az  eTIR-eljárás műszaki előírásait és azok módosításait, hogy biztosítsa a  műszaki előírások 

összhangját az  eTIR-eljárás funkcionális előírásaival. Az  említett előírások elfogadáskor határoz 
a végrehajtásukhoz szükséges megfelelő átmeneti időszakról;

b) előkészíti az eTIR-eljárás funkcionális előírásait és azok módosításait, hogy biztosítsa a funkcionális előírások 
összhangját az  eTIR-eljárás koncepcionális előírásaival. A  funkcionális előírásokat továbbítja az  Intéző 
Bizottságnak, amelyben a  11.  melléklet betartására kötelezettséget vállaló, jelen lévő és szavazó Szerződő 
Felek többségi szavazással döntenek annak elfogadásáról, továbbá végrehajtja az  említett előírásokat és 
szükség esetén az elfogadáskor meghatározandó időpontban műszaki előírásokat készít azokból;

c) az Intéző Bizottság kérésére mérlegeli az eTIR-eljárás koncepcionális előírásainak módosítását. Az eTIR-eljárás 
funkcionális előírásait és azok módosításait a  11.  melléklet betartására kötelezettséget vállaló, jelen lévő 
és szavazó Szerződő Felek többségi szavazással elfogadják, továbbá végrehajtják és szükség esetén 
az elfogadáskor meghatározandó időpontban funkcionális előírásokat készítenek azokból.

6. cikk
Az előzetes TIR-adatok és az előzetes módosítási adatok benyújtása

 (1) A TIR-igazolványok birtokosa vagy képviselője az előzetes TIR-adatokat és előzetes módosítási adatokat az indulási 
ország illetékes hatóságának, valamint azon ország illetékes hatóságának nyújtja be, ahol a  nyilatkozati adatok 
módosítását kérelmezi. Amint a  nyilatkozatot vagy a  módosítást az  adott ország nemzeti jogával összhangban 
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elfogadták, az  illetékes hatóság továbbítja a  nyilatkozati adatokat vagy azok módosítását az  eTIR nemzetközi 
rendszerbe.

 (2) Az  (1)  bekezdésben említett előzetes TIR-adatokat és előzetes módosítási adatokat vagy közvetlenül az  illetékes 
hatóságnak, vagy az eTIR nemzetközi rendszeren keresztül lehet benyújtani.

 (3) A 11. melléklet betartására kötelezettséget vállaló Szerződő Felek elfogadják az előzetes TIR-adatoknak és előzetes 
módosítási adatoknak az eTIR nemzetközi rendszeren keresztül történő benyújtását.

A 6. cikk (3) bekezdésére vonatkozó értelmező rendelkezés
11.6. (3) A  11.  melléklet betartására kötelezettséget vállaló Szerződő Felek számára ajánlott, hogy – amennyiben 
lehetséges – ismerjék el az előzetes TIR-adatoknak és az előzetes módosítási adatoknak a  funkcionális és műszaki 
előírásokban meghatározott módszerekkel történő benyújtását.

 (4) Az  illetékes hatóság közzéteszi az  előzetes TIR-adatok és előzetes módosítási adatok benyújtásához használható 
valamennyi elektronikus módszer jegyzékét.

7. cikk
A TIR-igazolványok birtokosának hitelesítése

 (1) Amikor az  illetékes hatóság az  indulási országban elfogadja a  nyilatkozatot, illetve az  útvonal mentén fekvő 
valamely országban a  nyilatkozati adatok módosítását, a  nemzeti jogával összhangban hitelesíti az  előzetes 
TIR-adatokat vagy az előzetes módosítási adatokat és a TIR-igazolvány birtokosát.

 (2) A  11.  melléklet betartására kötelezettséget vállaló Szerződő Felek elfogadják a  TIR-igazolvány birtokosának 
az eTIR nemzetközi rendszer általi hitelesítését.

A 7. cikk (2) bekezdésére vonatkozó értelmező rendelkezés
11.7. (2) Az  eTIR nemzetközi rendszer az  eTIR-előírásokban leírt módon biztosítja az  előzetes TIR-adatok és 
az  előzetes módosítási adatok sértetlenségét, valamint garantálja, hogy az  adatokat a  TIR-igazolvány birtokos 
nyújtotta be.

 (3) Az  illetékes hatóság közzéteszi az  e  cikk (2)  bekezdésében meghatározottaktól eltérő, hitelesítésre használható 
hitelesítési mechanizmusok jegyzékét.

 (4) A  11.  melléklet betartására kötelezettséget vállaló Szerződő Felek az  indulási ország és a  nyilatkozati adatok 
módosításának kérelmezési helye szerinti ország illetékes hatóságától az  eTIR nemzetközi rendszeren keresztül 
kapott nyilatkozati adatokat az elfogadott TIR-igazolvánnyal jogilag egyenértékűként fogadják el.

A 7. cikk (4) bekezdésére vonatkozó értelmező rendelkezés
11.7. (4) Az  eTIR nemzetközi rendszer az  eTIR-előírásokban leírt módon biztosítja a  nyilatkozati adatok 
sértetlenségét, valamint garantálja, hogy az adatokat a fuvarozásban részt vevő országok illetékes hatósága küldte 
meg.

8. cikk
A TIR-igazolvány birtokosára vonatkozó hitelesítés kölcsönös elismerése

Ha a  TIR-igazolvány birtokosát a  11.  melléklet betartására kötelezettséget vállaló Szerződő Felek olyan illetékes 
hatósága hitelesíti, amely a  nyilatkozatot vagy a  nyilatkozati adatok módosításait elfogadta, akkor a  hitelesítést 
a  teljes TIR-fuvarozás során valamennyi  további, a  11.  melléklet betartására kötelezettséget vállaló Szerződő Fél 
illetékes hatóságának el kell fogadnia.

A 8. cikkre vonatkozó értelmező rendelkezés
11.8. Az  eTIR nemzetközi rendszer az  eTIR-előírásokban leírt módon biztosítja az  illetékes hatóságoktól kapott és 
azoknak továbbított nyilatkozati adatok sértetlenségét, beleértve a  TIR-igazolvány birtokosára való hivatkozást, 
amelyet a nyilatkozatot elfogadó illetékes hatóság hitelesít.

9. cikk
Szükséges kiegészítő adatok

 (1) Az  illetékes hatóság a  funkcionális és műszaki előírásokban meghatározott adatokon kívül  további, a  nemzeti 
jogszabályokban előírt adatokat is kérhet.
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 (2) Az  illetékes hatóságnak lehetőség szerint a  funkcionális és műszaki előírásokban foglaltakra kell korlátozniuk 
az  adatszolgáltatási követelményeket, és törekedniük kell a  kiegészítő adatok benyújtásának megkönnyítésére 
annak érdekében, hogy ne akadályozzák az e mellékletnek megfelelően végzett TIR-fuvarozásokat.

10. cikk
Üzemszüneti eljárás

 (1) Amennyiben az eTIR-eljárás technikai okokból nem indítható el az indító vámhivatalnál, a TIR-igazolvány birtokosa 
visszatérhet a TIR-eljárás használatához.

 (2) Amennyiben egy eTIR-eljárás megkezdődött, de folytatásának technikai akadályai vannak, az  illetékes hatóság 
elfogadja és az  eTIR-előírásokban leírt eljárással összhangban feldolgozza a  kísérő dokumentumot, feltéve, 
hogy az  alternatív elektronikus rendszerekből a  funkcionális és műszaki előírásokban leírtaknak megfelelően 
rendelkezésre állnak kiegészítő információk.

 (3) A  Szerződő Felek illetékes hatósága arra is jogosult, hogy felkérje a  nemzeti garanciavállaló egyesületeket, hogy 
erősítsék meg a  garancia érvényességét, miszerint a TIR-fuvarozást az  eTIR-eljárás szerint végzik, és adjanak meg 
a TIR-fuvarozásra vonatkozóan további információt.

 (4) A  (3)  bekezdésben leírt eljárást a  9.  melléklet I. része (1)  bekezdésének d)  pontjában meghatározottaknak 
megfelelően az  illetékes hatóság és a  nemzeti garanciavállaló egyesület közötti megállapodásban kell 
meghatározni.

11. cikk
Az eTIR nemzetközi rendszer üzemeltetése

 (1) Az  eTIR nemzetközi rendszert az  ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának (EGB) égisze alatt kell üzemeltetni és 
irányítani.

 (2) Az EGB-nek segítenie kell az országokat vámrendszereik és az eTIR nemzetközi rendszer összekapcsolásában többek 
között megfelelőségi vizsgálatok révén, melyekkel még az  operatív csatlakozás előtt ellenőrizhető a  rendszerek 
megfelelő működése.

 (3) Az  e  cikk (1) és (2)  bekezdésében meghatározott kötelezettségek teljesítéséhez szükséges forrásokat az  EGB 
rendelkezésére kell bocsátani. Amennyiben az  eTIR nemzetközi rendszert nem az  Egyesült Nemzetek rendes 
költségvetéséből származó forrásokból finanszírozzák, a szükséges forrásokra az Egyesült Nemzetek költségvetésen 
kívüli forrásaira és projektjeire vonatkozó pénzügyi szabályok és rendeletek vonatkoznak. Az  eTIR nemzetközi 
rendszernek az EGB-nél való üzemeltetésére vonatkozó finanszírozási mechanizmusról az Intéző Bizottság határoz, 
valamint az Intéző Bizottság hagyja jóvá az említett mechanizmust.

A 11. cikk (3) bekezdésére vonatkozó értelmező rendelkezés
11.11. (3) Szükség esetén a  Szerződő Felek dönthetnek úgy, hogy az  eTIR nemzetközi rendszer üzemeltetési 
költségeit TIR-fuvarozásonként meghatározott összegből finanszírozzák. Ilyen esetekben a Szerződő Felek döntenek 
az  alternatív finanszírozási mechanizmusok bevezetéséhez szükséges időről és azok módjairól. A  szükséges 
költségvetést az EGB állapítja meg, a műszaki végrehajtási testület vizsgálja felül és az Intéző Bizottság hagyja jóvá.

12. cikk
Az eTIR nemzetközi rendszer irányítása

 (1) Az EGB megteszi a megfelelő intézkedéseket ahhoz, hogy az eTIR nemzetközi rendszer adatainak legalább 10 éven 
át történő tárolása és adatarchívumban való megőrzése biztosított legyen.

 (2) Az eTIR nemzetközi rendszerben tárolt adatokat az EGB felhasználhatja ezen egyezmény illetékes szervei nevében 
összesített statisztikák kivonatolására.

 (3) Ha egy Szerződő Fél területén olyan eTIR-eljárás keretében végeznek TIR-fuvarozást, amely az  azért közvetlenül 
felelős személy(ek) vagy a  nemzeti garanciavállaló egyesület fizetési kötelezettségével kapcsolatos közigazgatási 
vagy bírósági eljárás tárgyát képezi, akkor a  Szerződő Fél illetékes hatósága ellenőrzés céljából felkérheti 
az  EGB-t, hogy bocsássa rendelkezésékre a  vitatott követelésre vonatkozó, az  eTIR nemzetközi rendszerben 
tárolt információkat. Ezek az  információk felhasználhatók bizonyítékként a  nemzeti közigazgatási vagy bírósági 
eljárásokban.

 (4) Az  e  cikkben meghatározottaktól eltérő esetekben az  eTIR nemzetközi rendszerben tárolt információkat tilos 
jogosulatlan személynek vagy szervezeteknek kiadni vagy terjeszteni.
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13. cikk
Az eTIR-eljárás kezelésére jóváhagyott vámhivatalok jegyzékének közzététele

Az illetékes hatóságok biztosítják, hogy az  eTIR-eljárás keretében TIR-műveletek végrehajtására jóváhagyással 
rendelkező indító vámhivatalok, átmenő vámhivatalok és rendeltetési vámhivatalok jegyzéke mindenkor pontos 
és naprakész legyen a  jóváhagyott vámhivatalok elektronikus adatbázisában, amelyet a  TIR Végrehajtó Testülete 
fejlesztett ki és tart karban.

14. cikk
Az adatok benyújtására vonatkozó jogi követelmények a TIR-egyezmény 10. mellékletének megfelelően

Az adatok benyújtására az  ezen egyezmény 10.  melléklete 1., 3. és 4.  pontjának megfelelően vonatkozó jogi 
követelményeket az eTIR-eljárás végrehajtásával teljesítettnek kell tekinteni.” ”

2021. évi XLIII. törvény
a pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér 
megteremtéséről és működtetéséről*

E törvény célja a  pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtése 
és működtetése a gazdasági és társadalmi élet szereplői tulajdoni viszonyainak átláthatóvá tételével, valamint a pénzmosás és 
a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés hatékonyságának elősegítése, a tényleges tulajdonosi adatok, illetve a bankszámlák és 
széfszolgáltatások központi nyilvántartásának létrehozásával és működtetésével. E célok érdekében az Országgyűlés a következő 
törvényt alkotja:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A törvény hatálya

1. § (1) E törvény hatálya a Magyarország területén nyilvántartásba vett alábbi szervezetekre terjed ki:
 1.  betéti társaság;
 2.  közkereseti társaság;
 3.  korlátolt felelősségű társaság;
 4.  részvénytársaság – a szabályozott piacon jegyzett azon részvénytársaság kivételével, amelyre a közösségi jogi 

szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények 
vonatkoznak;

 5.  európai részvénytársaság – a  szabályozott piacon jegyzett azon európai részvénytársaság kivételével, 
amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő 
közzétételi követelmények vonatkoznak;

 6.  egyesülés;
 7.  európai gazdasági egyesülés;
 8.  európai területi társulás;
 9.  szövetkezet;
10.  lakásszövetkezet;
11.  európai szövetkezet;
12.  vízgazdálkodási társulat;

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. május 18-i ülésnapján fogadta el.
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13.  erdőbirtokossági társulat;
14.  külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe;
15.  állami vállalat, amennyiben annak állami vagy önkormányzati tulajdoni hányada közvetlenül, vagy a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2.  § (4)  bekezdésében meghatározott 
módon közvetve nem éri el a 75%-ot;

16.  egyéb állami gazdálkodó szerv;
17.  egyes jogi személyek vállalata;
18.  közös vállalat;
19.  végrehajtói iroda;
20.  közjegyzői iroda;
21.  ügyvédi iroda;
22.  szabadalmi ügyvivői iroda;
23.  önkéntes kölcsönös biztosító pénztár;
24.  magánnyugdíjpénztár;
25.  egyéni cég;
26.  egyesület – a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével;
27.  az alapítvány – a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével;
28.  köztestület és
29.  jogszabály alapján a  költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó  

jogi személy, amennyiben annak állami vagy önkormányzati tulajdoni hányada közvetlenül, vagy a Ptk. 8:2. § 
(4) bekezdésében meghatározott módon közvetve nem éri el a 75%-ot.

 (2) E törvény hatálya – az (1) bekezdésen túl – kiterjed a bizalmi vagyonkezelési jogviszonyokra, amennyiben a bizalmi 
vagyonkezelő
a) bizalmi vagyonkezelői tevékenységét Magyarország területén végzi;
b) a bizalmi vagyonkezelői tevékenységét nem Magyarország területén vagy az Európai Unió más tagállamában 

végzi, és a  bizalmi vagyonkezelő a  bizalmi vagyonkezelési jogviszony keretében Magyarország területén 
a  pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi  
LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 3. § 45. pontja szerinti üzleti kapcsolatot létesít vagy ingatlant szerez;

c) az  a) és b)  pontokban meghatározottaktól eltérő jogviszony keretében végez bizalmi vagyonkezelői 
tevékenységet Magyarország területén, és e  jogviszony keretében Magyarország területén a  Pmt. 3.  § 
45. pontja szerinti üzleti kapcsolatot létesít vagy ingatlant szerez

[az (1)  bekezdésben meghatározottak és a  (2)  bekezdés szerinti bizalmi vagyonkezelők a  továbbiakban együtt: 
adatszolgáltató].

 (3) E törvény hatálya kiterjed
a) a  szolgáltatóra – a  b) és c)  pont kivételével – a  8.  § (3)  bekezdése, a  11.  §, a  13.  § és a  21.  § (3)  bekezdése 

tekintetében;
b) a számlavezetőre a 7. §, a 13. §, a 18. § és a 21. § (3) bekezdése tekintetében;
c) a széfszolgáltatóra a 11. §, a 13. §, a 19. § és a 21. § (3) bekezdése tekintetében.

 (4) E  törvény hatálya a  Magyar Nemzeti Bankra (a továbbiakban: MNB) kizárólag felügyeleti tevékenysége, továbbá 
azon rendelkezések tekintetében terjed ki, ahol e törvény az MNB-t kifejezetten nevesíti.

2. §  Az e  törvény szerinti adatszolgáltatási háttér megteremtéséhez és működtetéséhez kapcsolódó feladatokat 
a nyilvántartó szerv látja el.

2. Értelmező rendelkezések

3. §  E törvény alkalmazásában:
 1.  Európai Unió: az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség;
 2.  felügyeletet ellátó szerv: a Pmt. 5. §-ában meghatározott szerv;
 3.  harmadik ország: az Európai Unión kívüli állam;
 4.  harmadik személy: az  e  törvény szerinti nyilvántartó szervtől, a  hatóságtól, az  ügyészségtől, a  bíróságtól, 

a felügyeletet ellátó szervtől, a szolgáltatótól, valamint az adatszolgáltatótól eltérő személy;
 5.  hatóság: a  pénzügyi információs egységként működő hatóság, a  nyomozó hatóság, az  általános rendőri 

feladatok ellátására létrehozott szerv, a  nemzetbiztonsági szolgálatok, a  rendőrségről szóló törvényben 
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meghatározott belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv, valamint a  rendőrség 
terrorizmust elhárító szerve, továbbá az állami adó- és vámhatóság;

 6.  központi bankszámla- és széfnyilvántartás: a  fizetésiszámla- és a  széfszolgáltatási szerződések adataira 
vonatkozó nyilvántartás;

 7.  központi nyilvántartások: a tényleges tulajdonosi nyilvántartás és a központi bankszámla- és széfnyilvántartás;
 8.  nemzeti nyilvántartási szám: a  tényleges tulajdonosi nyilvántartásban az  adatszolgáltatóhoz hozzárendelt 

egyedi azonosító;
 9.  pénzügyi információs egységként működő hatóság: a Pmt. 3. § 27. pontjában meghatározott hatóság;
10.  számlavezető: a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény szerinti fizetési számlát 

vezető szolgáltató;
11.  széfszolgáltató: a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény szerint 

meghatározott széfszolgáltatást nyújtó szolgáltató;
12.  szolgáltató: a Pmt. 1. § (1) és (1a) bekezdésében meghatározott szolgáltató;
13.  tényleges tulajdonos: az  adatszolgáltató Pmt. 3.  § 38.  pont a) és b), valamint d)–f )  pontjai szerint 

meghatározott tényleges tulajdonosa;
14.  tényleges tulajdonosi nyilvántartás: az  e  törvény hatálya alá tartozó adatszolgáltatók és a  bizalmi 

vagyonkezelési jogviszonyok Pmt. szerinti tényleges tulajdonosi adatait tartalmazó nyilvántartás;
15.  TT index: a  tényleges tulajdonosi központi nyilvántartásban az  adatszolgáltató tényleges tulajdonosi 

adatához rendelt, annak megbízhatósági szintjét jelző, 1–10 közötti értékű mutatószám.

II. FEJEZET
A TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILVÁNTARTÁS

3. A tényleges tulajdonosi nyilvántartás általános szabályai

4. § (1) A tényleges tulajdonosi nyilvántartás az adatszolgáltatók alábbi adatait tartalmazza:
a) az adatszolgáltató nemzeti nyilvántartási száma;
b) az adatszolgáltató neve, rövidített neve;
c) az  adatszolgáltató székhelye, természetes személy bizalmi vagyonkezelő esetén lakcíme, ennek hiányában 

tartózkodási helye;
d) ha ilyennel rendelkezik, az adatszolgáltató adószáma;
e) cégbírósági nyilvántartásban szereplő adatszolgáltató cégjegyzékszáma, egyéb adatszolgáltató esetén 

a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat száma vagy nyilvántartási száma;
f ) ha ilyennel rendelkezik, az adatszolgáltató európai egyedi azonosítója;
g) az adatszolgáltató tényleges tulajdonosának vagy tulajdonosainak

ga) családi és utóneve;
gb) születési családi és utóneve;
gc) állampolgársága;
gd) születési helye, ideje;
ge) lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye;
gf ) érdekeltségének a Pmt. 3. § 38. pont a) és b), valamint d)–f ) pontjai szerinti jellege és mértéke;

h) a tényleges tulajdonosi adat TT indexe.
 (2) A  tényleges tulajdonosi nyilvántartás az  (1)  bekezdésben meghatározott adatok tekintetében nem minősül 

közhiteles hatósági nyilvántartásnak.

5. §  Az adatszolgáltató nyilvántartja a tényleges tulajdonosaira vonatkozó, a 4. § (1) bekezdés g) pontja szerinti adatokat, 
és gondoskodik az adatok naprakészen tartásáról.

6. §  Az adatszolgáltató gondoskodik arról, hogy tényleges tulajdonosa a  4.  § (1)  bekezdés g)  pontja szerinti adatok 
változása esetén tizenöt napon belül tájékoztassa az adatszolgáltatót a megváltozott adatokról.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 94. szám 3777

4. A tényleges tulajdonosi nyilvántartás rendes adatfeltöltése, adatmódosítás

7. § (1) Az  adatszolgáltató által fizetési számla vezetéséhez kapcsolódóan a  Pmt. 9.  §-a vagy 12.  § (3)  bekezdése 
szerint teljesített adatszolgáltatást vagy a  12.  § (3) és (4)  bekezdése szerint az  adatszolgáltató által megtett 
adatmegerősítést követően a  számlavezető a  tárgyhó utolsó napján nyilvántartásaiban rendelkezésre álló,  
a  4.  § (1)  bekezdés b)–g)  pontjai szerinti adatokat, valamint az  egyes adatok rögzítésének dátumát minden 
naptári hónap utolsó napját követő 5 napon belül továbbítja a  nyilvántartó szervnek a  nyilvántartó szerv által 
meghatározott módon.

 (2) A  nyilvántartó szerv a  4.  § (1)  bekezdésében meghatározott adatoknak a  nyilvántartásba első alkalommal 
történő rögzítésének időpontjában nemzeti nyilvántartási számot hoz létre, amelyet hozzárendel ahhoz 
az  adatszolgáltatóhoz, amelynek a  4.  § (1)  bekezdés b)–g)  pontban meghatározott adatai a  nyilvántartásba 
beérkeztek.

 (3) A  nyilvántartó szerv rögzíti tényleges tulajdonosi nyilvántartásban a  4.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
valamennyi adatot és azok változását, valamint az  adatbenyújtás és az  adatváltoztatás időpontját. A  nyilvántartó 
szerv egy adott adatszolgáltatóról érkező több adatszolgáltatásból azokat az  adatokat rögzíti, amelyeket 
a számlavezető későbbi időpontban rögzített.

 (4) A  tényleges tulajdonosi nyilvántartásban az  (1)  bekezdés szerinti adattovábbítás alapján rögzített tényleges 
tulajdonosi adatok TT indexe 10 pont.

 (5) A  számlavezetőt jóhiszeműsége esetén akkor sem terheli polgári jogi vagy büntetőjogi felelősség 
az  (1)  bekezdésben meghatározott adattovábbítás vonatkozásában, ha az  adatszolgáltató tényleges tulajdonosi 
adatai a  12.  §-ban meghatározottak alapján „bizonytalan” vagy „megbízhatatlan” minősítést kapnak, vagy  
ha az adatszolgáltató vonatkozásában a 13–14. § alapján jogkövetkezmények kerülnek alkalmazásra.

 (6) A  nyilvántartó szerv a  pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében 
az  adatszolgáltatónak a  tényleges tulajdonosi nyilvántartásban tárolt adatait az  adatszolgáltató jogutód nélküli 
megszűnésétől számított 8 évig őrzi meg.

5. Hozzáférés a tényleges tulajdonosi nyilvántartásban tárolt adatokhoz

8. § (1) Jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében a hatóság, az ügyészség, a bíróság és a felügyeletet 
ellátó szerv az érintett adatszolgáltatók értesítése nélkül, haladéktalanul és ingyenesen, az elektronikus ügyintézés 
és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.)  
1.  § 3. és 4.  pontjában meghatározottak szerint és a  nyilvántartó szerv által meghatározott módon betekinthet 
a  tényleges tulajdonosi nyilvántartásban tárolt valamennyi adatba, ideértve a  10–11.  § szerinti jelzések alapján 
rögzített adatokat, a  módosított korábbi adatokat, az  adatbenyújtás és az  adatváltoztatás időpontjára vonatkozó 
adatokat, valamint az adatbenyújtó és adatot változtató intézményre vonatkozó adatokat.

 (2) Jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében a hatóság, az ügyészség, a bíróság és a felügyeletet 
ellátó szerv az (1) bekezdés alapján megismert adatokat kiadhatja
a) más európai uniós tagállam hatóságának, ügyészségének, bíróságának, felügyeletet ellátó szervének, 

valamint
b) harmadik ország hatóságának, ügyészségének, bíróságának, felügyeletet ellátó szervének, ha az adatkezelés 

megfelel a harmadik országok részére történő adatátadásra vonatkozó szabályokban foglalt feltételeknek.
 (3) A  szolgáltató a  számára a  Pmt. 7–10.  §-ában előírt ügyfél-átvilágítási intézkedések vagy a  Pmt. 12.  §  

(1) és (2)  bekezdésében előírt adatellenőrzési kötelezettségek teljesítése érdekében ingyenesen, a  nyilvántartó 
szerv által meghatározott módon hozzáférhet az  adatszolgáltatók tényleges tulajdonosi nyilvántartásban tárolt 
4. § (1) bekezdés a)–g) pontja szerinti adataihoz, valamint a 10. § (2) bekezdés és 11. § (2) bekezdés szerint közölt 
adatokhoz és azok rögzítésének időpontjához.

 (4) Az adatszolgáltató és a tényleges tulajdonos jogosult egyedi adatszolgáltatás keretében ingyenesen, a nyilvántartó 
szerv által meghatározott módon megismerni a  tényleges tulajdonosi nyilvántartásban tárolt 4.  § (1)  bekezdés 
szerinti saját tényleges tulajdonosi adatait, valamint a 10. § (2) bekezdés és 11. § (2) bekezdés szerint közölt adatokat 
és azok rögzítésének időpontját. A tényleges tulajdonos egyedi adatszolgáltatási kérelmét – a tényleges tulajdonos 
meghatalmazása alapján – azon adatszolgáltató nyújtja be, amelynek tényleges tulajdonosa.
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 (5) Harmadik személy díj fizetése ellenében, a  nyilvántartó szerv által meghatározott módon egyedi 
adatszolgáltatás keretében megismerheti az általa a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adatokkal meghatározott,  
az 1. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltató tényleges tulajdonosának 4. § (1) bekezdés g) pontja szerinti adatait, 
ide nem értve a 10. § (2) bekezdés és 11. § (2) bekezdés szerint közölt adatokat és azok rögzítésének időpontját.

 (6) Harmadik személy díj fizetése ellenében egyedi adatszolgáltatás keretében, a nyilvántartó szerv által meghatározott 
módon adatot igényelhet a  bizalmi vagyonkezelési jogviszony 4.  § (1)  bekezdés g)  pontja szerinti tényleges 
tulajdonosi adataira vonatkozóan, ha az  adat felhasználásának célját és az  adat megismeréséhez fűződő vagy 
a  pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemhez kapcsolódó jogos érdekét okirattal igazolja.  
A  jogos érdek különösen igazoltnak tekintendő, ha az  adatot igénylő harmadik személy és az  adatigénylésben 
érintett bizalmi vagyonkezelési jogviszony Pmt. szerinti valamely tényleges tulajdonosa
a) a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozói kapcsolatban áll,
b) ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa,
c) szoros üzleti kapcsolatban áll, vagy
d) vagyonjogi perben áll.

 (7) A (6) bekezdésben foglalt eseteken túl, ha a bizalmi vagyonkezelési jogviszony keretében kezelt vagyon az Európai 
Unión kívül bejegyzett jogi személyben vagy jogi személyiség nélküli szervezetben közvetlen vagy közvetett 
módon – többek között bemutatóra szóló részvényeken keresztül vagy más módon – többségi befolyásra 
feljogosító vagyonelemet tartalmaz, harmadik személy írásbeli kérelem benyújtásával adatot igényelhet a  bizalmi 
vagyonkezelési jogviszony 4. § (1) bekezdés g) pontja szerinti tényleges tulajdonosi adataira vonatkozóan.

9. § (1) A  8.  § (6) és (7)  bekezdésében meghatározott esetben a  harmadik személy az  adatigénylés teljesítése előzetes 
engedélyezése iránti kérelmet nyújt be a  pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszterhez  
(a továbbiakban: miniszter).

 (2) A  harmadik személy kérelmének tartalmaznia kell a  8.  § (6)  bekezdésében meghatározott felhasználási célra 
és a  jogos érdek fennállására, valamint a  8.  § (7)  bekezdésében meghatározott többségi befolyásra feljogosító 
vagyonelemre vonatkozó összes adatot, tényt, körülményt, valamint mellékelni kell az ezeket igazoló okiratokat.

 (3) A  miniszter a  kérelem elbírálása során az  általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  
(a továbbiakban: Ákr.) rendelkezései szerint jár el. A  miniszter a  kérelem átvételét követő 30 napon belül 
megvizsgálja a  kérelmet, és dönt a  felhasználási cél és a  jogos érdek, vagy a  többségi befolyásra feljogosító 
vagyonelem fennállásáról.

 (4) A  8.  § (6) és (7)  bekezdésében meghatározott adatigénylés esetén a  harmadik személy az  általa benyújtott 
kérelemhez köteles mellékelni a miniszter által kiadott előzetes engedélyt.

6. Eltérések jelzése

10. § (1) A  hatóság, az  ügyészség, a  bíróság és a  felügyeletet ellátó szerv jelezheti a  nyilvántartó szervnek, ha a  tényleges 
tulajdonosi viszonyokat érintő érdemi eltérést észlel az  általuk ismert és a  tényleges tulajdonosi nyilvántartásban 
rögzített tényleges tulajdonosi adatok között.

 (2) A hatóság, az ügyészség, a bíróság és a felügyeletet ellátó szerv az (1) bekezdésben meghatározott jelzésben közli 
az általa ismert tényleges tulajdonosi adatokat.

11. § (1) Ha a  szolgáltató – a  számlavezető kivételével – a  Pmt. 7–10.  §-ában foglalt ügyfél-átvilágítás keretében vagy azt 
követően, a Pmt. 9. § szerinti intézkedések elvégzése vagy a Pmt. 12. § (1) és (2) bekezdésében előírt adatellenőrzési 
kötelezettségek teljesítése során a  tényleges tulajdonosi nyilvántartásban tárolt adatoktól a  tényleges tulajdonosi 
viszonyokat érintő érdemben eltérő adatot rögzít, ezt 5 munkanapon belül jelzi a nyilvántartó szervnek.

 (2) A szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott jelzésben közli az általa rögzített tényleges tulajdonosi adatokat és 
az adatrögzítés időpontját.

 (3) A  szolgáltató az  (1)  bekezdésben meghatározott jelzést követően ugyanarra a  tényleges tulajdonosi adatra 
vonatkozó eltérésről 30 napon belül nem küldhet jelzést.

12. § (1) A 10. § (1) bekezdése alapján jelzett eltérés 2 ponttal, a 11. § (1) bekezdése alapján jelzett eltérés 1 ponttal csökkenti 
a  TT index értékét. A  nyilvántartó szerv a  hatóság, az  ügyészség, a  bíróság és a  felügyeletet ellátó szerv által  
a 10. § (1) bekezdése és a szolgáltató által a 11. § (1) bekezdése alapján jelzett eltérést, a jelzett tényleges tulajdonosi 
adatot – a nyilvántartott adatok változatlan fenntartása mellett –, valamint a TT index módosított értékét rögzíti.
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 (2) Ha a TT index értéke az (1) bekezdésben meghatározott eltérések jelzése következtében
a) 8 pont alá csökken, úgy az adatszolgáltató tényleges tulajdonosi adatai „bizonytalan” minősítést kapnak;
b) 6 pont alá csökken, úgy az adatszolgáltató tényleges tulajdonosi adatai – a (4) bekezdés szerinti tájékoztató 

adatszolgáltató általi átvételét követő 60 nap eredménytelen elteltét követően – „megbízhatatlan” minősítést 
kapnak.

 (3) Ha az adatszolgáltató tényleges tulajdonosi adatai a (2) bekezdés a) pontja alapján „bizonytalan” minősítést kapnak, 
a  nyilvántartó szerv 5 munkanapon belül tájékoztatóban értesíti erről az  adatszolgáltatót, és az  e  törvény szerinti 
jogkövetkezmények ismertetésével felhívja az  adatszolgáltató figyelmét a  tényleges tulajdonosi nyilvántartásban 
tárolt tényleges tulajdonosi adatok módosításának vagy megerősítésének lehetőségére a 7. §-ban meghatározottak 
szerint. A  nyilvántartó szerv tájékoztatójában az  adatszolgáltatóval nem közli a  jelzést küldő személyét, valamint 
a 10. § (2) bekezdésében és a 11. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat.

 (4) Ha az adatszolgáltató tényleges tulajdonosi adatainak TT indexének értéke 6 pont alá csökken, a nyilvántartó szerv 
5 munkanapon belül tájékoztatóban értesíti erről az adatszolgáltatót, és az e  törvény szerinti jogkövetkezmények 
ismertetésével felszólítja, hogy a  tényleges tulajdonosi nyilvántartásban tárolt tényleges tulajdonosi 
adatok megerősítését vagy azok módosítását az  értesítés átvételét követő 5 munkanapon belül végezze el 
számlavezetőjénél, a Pmt. 12. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint.

 (5) Ha az  adatszolgáltató megerősíti vagy módosítja a  tényleges tulajdonosi adatait, a  nyilvántartást vezető szerv  
a TT index értékét 10 pontra módosítja.

7. Jogkövetkezmények, jogorvoslat

13. § (1) A  nyilvántartó szerv 14.  § (1)  bekezdés szerinti közzététele alapján „megbízhatatlan” minősítésű tényleges 
tulajdonosi adatokkal rendelkező adatszolgáltatót a szolgáltató a Pmt. 10. § (1) bekezdés b) pontja alapján magas 
kockázatúnak tekinti, és végrehajtja a  Pmt. 16.  §-a szerinti magas kockázati szintnek megfelelő ügyfél-átvilágítási 
intézkedéseket.

 (2) A  nyilvántartó szerv 14.  § (1)  bekezdés szerinti közzététele alapján a  szolgáltató megtagadja a „megbízhatatlan” 
minősítésű tényleges tulajdonosi adatokkal rendelkező adatszolgáltató által kezdeményezett, négymillió-ötszázezer 
forintot elérő összegű ügylet teljesítését.

14. § (1) Ha az adatszolgáltató „megbízhatatlan” minősítésű tényleges tulajdonosi adatokkal rendelkezik, a nyilvántartó szerv 
az  adatszolgáltató 4.  § (1)  bekezdés b) és d)  pontjában meghatározott adatait és a „megbízhatatlan” minősítést 
honlapján közzéteszi.

 (2) Ha az  adatszolgáltató 180 napot meghaladó ideig „bizonytalan” minősítésű tényleges tulajdonosi adatokkal 
rendelkezik, a nyilvántartó szerv az adatszolgáltató 4. § (1) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott adatait és 
a „bizonytalan” minősítést honlapján közzéteszi.

15. § (1) A 13. és 14. § alapján beállt jogkövetkezmények esetén az adatszolgáltató panasszal fordulhat a miniszterhez.
 (2) A  panasz benyújtásának feltétele az  adatszolgáltató számlavezetőjénél végrehajtott, a  7.  § (1)  bekezdés szerinti 

adatszolgáltatásának vagy adatmegerősítésének eredménytelensége.
 (3) A panasz tartalmazza

a) az adatszolgáltató 4. § (1) bekezdés a)–f ) pontja szerinti azonosító adatait;
b) az (1) és (2) bekezdés szerinti feltételek fennállását alátámasztó tényeket és bizonyítékokat;
c) a tényleges tulajdonosi nyilvántartásban az adatszolgáltatóról rögzített, a 4. § (1) bekezdés g) pontja szerinti 

azon tényleges tulajdonosi adatát, amelynek módosítására a panasz vonatkozik;
d) a döntésre irányuló kérelmet, megjelölve ebben a rögzítendő tényleges tulajdonosi adatokat;
e) a rögzítendő tényleges tulajdonosi adatokat alátámasztó tényeket és bizonyítékokat.

16. § (1) A  panaszt a  miniszter az  Ákr. rendelkezései szerint hatósági eljárásban, annak beérkezésétől számított 30 napon 
belül bírálja el.

 (2) Ha a panasz hiányos, a miniszter – a panasz beérkezésétől számított 15 napon belül – 15 napos határidő tűzésével 
az adatszolgáltatót hiánypótlásra szólítja fel.

 (3) Ha a miniszter a panasznak helyt ad, utasítja a nyilvántartó szervet az adatszolgáltató által a panaszban kérelmezett 
adatmódosítás elvégzésére és az adatokhoz tartozó TT index 10 pontra módosítására.
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8. Kapcsolat az Európai Unió tagállamainak központi nyilvántartásaival

17. §  A nyilvántartó szerv a  központi nyilvántartások összekapcsolására szolgáló, az  (EU) 2015/849 európai parlamenti 
és tanácsi irányelvben említett rendszerhez szükséges műszaki előírások és eljárások megállapításáról szóló 
2021. március 1-i (EU) 2021/369 bizottsági végrehajtási rendeletnek megfelelően biztosítja az  Európai Unió 
más tagállamaiban működő tényleges tulajdonosi nyilvántartásban tárolt adatokhoz hozzáféréssel rendelkező 
adatigénylők számára az adatszolgáltatást.

III. FEJEZET
KÖZPONTI BANKSZÁMLA-NYILVÁNTARTÁS ÉS SZÉFNYILVÁNTARTÁS

9. A központi bankszámla-nyilvántartás működése

18. § (1) A  számlavezető tájékoztatja a  nyilvántartó szervet az  általa vezetett, az  euroátutalások és -beszedések technikai 
és üzleti követelményeinek megállapításáról és a  924/2009/EK rendelet módosításáról szóló, 2012. március 14-i 
260/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott nemzetközi bankszámla-azonosítóval 
azonosított fizetési számlák – a Pmt. 1. § (4) bekezdésében meghatározott számlák kivételével – alábbi adatairól:
a) a  számla tulajdonosának családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja 

születési neve; cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy számlatulajdonos cégjegyzékszáma, egyéb 
jogi személy számlatulajdonos létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat száma 
vagy nyilvántartási száma;

b) a  számla felett rendelkezni jogosult személy(ek) családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési 
helye és ideje, anyja születési neve;

c) a számla tulajdonosa tényleges tulajdonosának családi és utóneve;
d) a számla száma;
e) a számlavezető neve, rövidített neve;
f ) a számlavezetés devizaneme;
g) a számla megnyitásának és megszüntetésének időpontja.

 (2) A  központi bankszámla-nyilvántartás az  (1)  bekezdésben meghatározott adatok tekintetében nem minősül 
közhiteles hatósági nyilvántartásnak.

 (3) Az  (1)  bekezdésben meghatározott adatközlést a  számlavezető legkésőbb a  fizetési számlaszerződés megkötését 
követő 5 munkanapon belül, ezt követően pedig az adatokban bekövetkezett változást követő 5 munkanapon belül 
teljesíti.

 (4) Az MNB az általa vezetett, az euroátutalások és -beszedések technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról 
és a  924/2009/EK rendelet módosításáról szóló, 2012. március 14-i 260/2012/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben meghatározott nemzetközi bankszámla-azonosítóval azonosított fizetési számlák (1)  bekezdés a) és 
d)–g) pontjaiban meghatározott adatairól az (1) és (3) bekezdésben meghatározott tájékoztatást teljesíti.

 (5) A nyilvántartó szerv rögzíti a központi bankszámla-nyilvántartásban az (1) bekezdésben meghatározott valamennyi 
adatot és azok változását, valamint az adatbenyújtás és az adatváltoztatás időpontját.

 (6) A  nyilvántartó szerv a  pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében 
a  fizetésiszámla-szerződés központi bankszámla-nyilvántartásban szereplő adatait a  szerződés megszűnésétől 
számított 8 évig őrzi meg.

10. A központi széfnyilvántartás működése

19. § (1) A széfszolgáltató tájékoztatja a nyilvántartó szervet a széfszolgáltatási szerződés alábbi adatairól:
a) a  széf bérlőjének családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja születési 

neve; cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy bérlő cégjegyzékszáma; egyéb jogi személy bérlő 
létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat száma vagy nyilvántartási száma;

b) a széf felett rendelkezni jogosult személy(ek) családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye 
és ideje, anyja születési neve;

c) a széfszolgáltató neve, rövidített neve;
d) a széfszolgáltatási szerződés időtartama.
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 (2) A  központi széfnyilvántartás az  (1)  bekezdésben meghatározott adatok tekintetében nem minősül közhiteles 
hatósági nyilvántartásnak.

 (3) Az  (1)  bekezdésben meghatározott adatközlést a  széfszolgáltató legkésőbb a  széfszolgáltatási szerződés 
megkötését követő 5 munkanapon belül, ezt követően pedig az  adatokban bekövetkezett változást követő  
5 munkanapon belül teljesíti.

 (4) A nyilvántartó szerv rögzíti a központi széfnyilvántartásban az (1) bekezdésben meghatározott valamennyi adatot és 
azok változását, valamint az adatbenyújtás és az adatváltoztatás időpontját.

 (5) A  nyilvántartó szerv a  pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében 
a  széfszolgáltatási szerződés központi széfnyilvántartásban szereplő adatait a  szerződés megszűnésétől számított  
8 évig őrzi meg.

11. Adathozzáférés

20. § (1) Jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében a  hatóság, az  önkormányzati adóhatóság, 
a  gazdasági kamarák, az  ügyészség, a  bíróság és a  felügyeletet ellátó szerv a  központi bankszámla- és 
széfnyilvántartásban tárolt valamennyi adatba korlátozás nélkül, az  érintett adatszolgáltatók értesítése nélkül, 
az  Eüsztv. 1.  § 3. és 4.  pontjában meghatározottak szerint és a  nyilvántartó szerv által meghatározott módon, 
ingyenesen betekinthet.

 (2) Jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében a hatóság, az ügyészség, a bíróság és a felügyeletet 
ellátó szerv az (1) bekezdés alapján megismert adatokat kiadhatja
a) más európai uniós tagállam hatóságának, ügyészségének, bíróságának, felügyeletet ellátó szervének, 

valamint
b) harmadik ország hatóságának, ügyészségének, bíróságának, felügyeletet ellátó szervének, ha az adatkezelés 

megfelel a harmadik országok részére történő adatátadásra vonatkozó szabályokban foglalt feltételeknek.

IV. FEJEZET
FELÜGYELET, INTÉZKEDÉSEK

12. Felügyelet, intézkedések

21. § (1) A  felügyeletet ellátó szervek felügyeleti tevékenységük gyakorlásával – a  felügyeletet ellátó szerv tevékenységét 
szabályozó jogszabályok alapján, a  (2)  bekezdésben meghatározottaknak megfelelően – biztosítják a  szolgáltatók 
e törvényben meghatározott kötelezettségeknek való megfelelését.

 (2) A felügyeletet ellátó szervek a felügyeleti tevékenységük során a Pmt.-ben meghatározott eljárást és intézkedéseket 
alkalmazzák.

 (3) Az  e  törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére a  szolgáltató köteles belső 
szabályzatot készíteni, amely a Pmt.-ben meghatározott belső szabályzatnak a részét képezheti. A belső szabályzatra 
a Pmt. szabályait kell megfelelően alkalmazni.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13. Felhatalmazások

22. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki a nyilvántartó szervet.
 (2) Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg a  központi nyilvántartások vezetésére vonatkozó 

részletes végrehajtási szabályokat.

14. Hatálybalépés

23. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 45. § 2021. június 1-jén lép hatályba.
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 (3) A 8. § (4) bekezdése 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.
 (4) A 7. § 2021. október 1-jén lép hatályba.
 (5) A 8. § (1)–(3) bekezdése, a 10–12. §, valamint a 20. § 2022. február 1-jén lép hatályba.
 (6) A 8. § (5)–(7) bekezdése, a 9. §, a 13–16. §, valamint a 31. § 2022. július 1-jén lép hatályba.
 (7) A 17. § 2023. február 1-jén lép hatályba.

15. Átmeneti rendelkezések

24. § (1) A  számlavezető és a  széfszolgáltató e  törvény hatálybalépését követő 15 napon belül a  központi nyilvántartások 
működéséhez szükséges adatok továbbítása érdekében elektronikus adatkapcsolatot alakít ki a  nyilvántartó 
szervvel.

 (2) A  számlavezető e  törvény hatálybalépését követő 21 napon belül az  (1)  bekezdés szerinti adatkapcsolat útján 
a  tényleges tulajdonosi nyilvántartásnak átadja azon adatszolgáltatók Pmt. 7–24.  §-a szerinti ügyfél-átvilágítási 
intézkedések eredményeként rendelkezésére álló, a  4.  § (1)  bekezdés b)–g)  pontjában meghatározott adatait, 
amely adatszolgáltatókkal e  törvény hatálybalépésének napján – fizetési számla vezetése miatt – a  Pmt. szerinti 
üzleti kapcsolatban áll. Az  adatátadás során a  4.  § (1)  bekezdés b)–g)  pontjában meghatározott adatokon felül 
a számlavezető közli a fizetési számla megnyitásának időpontját is.

 (3) A  nyilvántartó szerv a  (2)  bekezdés szerinti adatszolgáltatás útján szolgáltatott adatokat a  tényleges tulajdonosi 
nyilvántartásban rögzíti. A  nyilvántartó szerv a  tényleges tulajdonosi nyilvántartás adatfeltöltése során egy adott 
adatszolgáltatóról érkező több adatszolgáltatásból azokat az  adatokat rögzíti, amelyeket a  számlavezető későbbi 
időpontban rögzített.

 (4) A  nyilvántartó szerv a  4.  § (1)  bekezdésében meghatározott adatok nyilvántartásba történő rögzítésének 
időpontjában nemzeti nyilvántartási számot hoz létre, amelyet hozzárendel ahhoz az adatszolgáltatóhoz, amelynek 
a 4. § (1) bekezdés b)–g) pontjában meghatározott adatai a nyilvántartásba beérkeztek.

 (5) A  tényleges tulajdonosi nyilvántartásban a  (3)  bekezdés szerint rögzített tényleges tulajdonosi adatok TT indexe  
10 pont.

25. § (1) A  számlavezető a  24.  § (1)  bekezdésében meghatározott elektronikus adatkapcsolat útján az  általa e  törvény 
hatálybalépésének napján vezetett fizetési számlák vonatkozásában rendelkezésére álló, a 18. § (1) bekezdésében 
meghatározott adatokat e  törvény hatálybalépését követő 21 napon belül a  központi bankszámla-nyilvántartás 
részére továbbítja.

 (2) A  széfszolgáltató a  24.  § (1)  bekezdésében meghatározott elektronikus adatkapcsolat útján a  nála e  törvény 
hatálybalépésének napján érvényben lévő széfszolgáltatási szerződések vonatkozásában rendelkezésére álló, 
a  19.  § (1)  bekezdésében meghatározott adatokat e  törvény hatálybalépését követő 21 napon belül a  központi 
széfnyilvántartás részére továbbítja.

 (3) A  nyilvántartó szerv az  (1) és (2)  bekezdés szerinti adatszolgáltatás útján szolgáltatott adatokat haladéktalanul 
rögzíti a központi bankszámla- és széfnyilvántartásban.

26. § (1) Az  e  törvény hatálybalépésekor működő szolgáltató a  21.  § (3)  bekezdésében meghatározott belső szabályzatát 
e törvény hatálybalépését követő kilencven napon belül e törvény rendelkezéseinek megfelelően kidolgozza.

 (2) Az  e  törvény hatálybalépése után megalakuló szolgáltató a  21.  § (3)  bekezdésében meghatározott belső 
szabályzatát megalakulását követően negyvenöt napon belül kidolgozza, és az engedélyezési, nyilvántartásba-vételi 
eljárás során a szabályzatát a felügyeletét ellátó szervnek jóváhagyás céljából benyújtja.

16. Az Európai Unió jogának való megfelelés

27. §  E törvény
a) a  pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának 

megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2015. május 20-i (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről 
szóló (EU) 2015/849 irányelv, valamint a  2009/138/EK és a  2013/36/EU irányelv módosításáról szóló,  
2018. május 30-i (EU) 2018/843 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
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c) a  pénzügyi és egyéb információk bizonyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása 
és a  vádeljárás lefolytatása céljából történő felhasználásának megkönnyítését szolgáló szabályok 
megállapításáról, valamint a 2000/642/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i 
(EU) 2019/1153 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

17. Egyéb kapcsolódó törvények módosítása

28. §  A Pmt. 3. §-a a következő 38a. és 38b. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:]
„38a. tényleges tulajdonosi nyilvántartás: a  pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó 
adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: 
Afad-törvény) 3. § 14. pontjában meghatározott tényleges tulajdonosi nyilvántartás;
38b. többségi állami tulajdonú vállalat: teljes mértékben állami vagy helyi önkormányzati tulajdonban álló vállalat, 
többségi állami tulajdonban álló vállalat, valamint a helyi önkormányzat többségi tulajdonában álló vállalat;”

29. §  A Pmt. 7. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(7) Ha az  ügyfél és az  üzleti kapcsolat azonosításához kockázatérzékenységi megközelítés alapján ez  indokolt, 
a  személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a  szolgáltató jogosult a  (3)–(6)  bekezdésben meghatározott 
intézkedéseken túlmenően a  személyazonosságra vonatkozó adat felügyeletet ellátó szerv által meghatározott 
nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartás vagy olyan nyilvántartás alapján történő ellenőrzésére, amelynek kezelőjétől 
törvény alapján adatigénylésre jogosult.
(8) A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása, az e törvényben meghatározott 
kötelezettségek megfelelő teljesítése, az  ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljes körű végrehajtása, valamint 
a  felügyeleti tevékenység hatékony ellátása céljából a  szolgáltató a  személyazonosság igazoló ellenőrzése 
érdekében
a) a  b)  pontban meghatározott eset kivételével, a  (2)  bekezdésben meghatározott adatokat tartalmazó, 
a  (3)  bekezdés alapján bemutatott okiratról – ideértve az  okiratban feltüntetett valamennyi személyes adatot –,  
a lakcímet igazoló hatósági igazolvány személyi azonosítót igazoló oldala kivételével másolatot készít, vagy
b) a  (2)  bekezdésben meghatározott adatok vonatkozásában a  (3)  bekezdés alapján elvégzett közhiteles 
nyilvántartásból történő adatlekérdezés eredményét rögzíti és nyilvántartja.”

30. § (1) A Pmt. 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  ügyfél (1)  bekezdésben meghatározott nyilatkoztatása kockázatérzékenységi megközelítés alapján 
mellőzhető, ha a  szolgáltató az  (1) és (2)  bekezdésben meghatározott adatokat a  részére bemutatott okiratok, 
valamint a  tényleges tulajdonosi nyilvántartás és más olyan nyilvántartás alapján rögzíti, amelynek kezelőjétől 
törvény alapján adatigénylésre jogosult.”

 (2) A Pmt. 9. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A  szolgáltató a  (3)–(6)  bekezdésben meghatározott eljárások elvégzését követően az  (1)  bekezdésben 
meghatározott adatok rögzítésének dátumát nyilvántartásában rögzíti.”

31. §  A Pmt. 10. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  ügyfél kockázati szintjének megállapítása érdekében a  szolgáltató figyelembe veszi az  Afad-törvény 14.  § 
(1) bekezdése alapján az ügyfélről közzétett adatokat és azok minősítését.”

32. § (1) A Pmt. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A  szolgáltató a  65.  §-ban meghatározott saját kockázatértékelésén alapuló, belső szabályzatban rögzített 
alacsony kockázatú esetekben az alábbi ügyfél-átvilágítási intézkedéseket köteles elvégezni:
a) az azonosítás során
aa) természetes személy ügyfél esetében legalább a  7.  § (2)  bekezdés a)  pont aa), ac) és af )–ag)  alpontjában 
meghatározott adatokat rögzíteni, valamint ezen adatokon túlmenően kockázatérzékenységi megközelítés alapján 
a 7. § (2) bekezdés a) pont ab), ad)–ae) alpontjában meghatározott adatokat rögzítheti;
ab) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél esetében legalább a 7. § (2) bekezdés 
b)  pont ba)–bb) és bf )  alpontjában meghatározott adatokat rögzíteni, valamint ezen adatokon túlmenően 
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kockázatérzékenységi megközelítés alapján a 7. § (2) bekezdés b) pont bc)–be) és bg) alpontjában meghatározott 
adatokat rögzítheti;
b) a  személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a  7.  § (3)  bekezdésében meghatározott okiratok másolatát 
beszerezni vagy közhiteles nyilvántartásból adatlekérést végezni és annak eredményét rögzíteni és nyilvántartani;
c) a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban a 8. és 9. §-ban meghatározott eljárásokat elvégezni;
d) a  kiemelt közszereplői jelleg meghatározásával kapcsolatban a  9/A. és 9/B.  §-ban meghatározott eljárásokat 
elvégezni;
e) a 11. és 12. §-ban meghatározott monitoring kötelezettségeket elvégezni.
(1a) A  szolgáltató – az  (1b)  bekezdés kivételével – az  üzleti kapcsolat létesítése előtt köteles elvégezni 
az (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket.
(1b) A szolgáltató
a) az ügyfél személyazonosságának igazoló ellenőrzése érdekében az (1) bekezdés b) pontjában,
b) a  tényleges tulajdonos személyazonosságának igazoló ellenőrzése érdekében a  8.  § (4)–(5)  bekezdésében, 
valamint a 9. § (3)–(4) bekezdésében, és
c) a  kiemelt közszereplői jelleggel meghatározásával kapcsolatban a  9/A.  § (3)  bekezdésében és a  9/B.  § 
(3) bekezdésében
meghatározott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket – kockázatérzékenységi megközelítés alapján – az üzleti kapcsolat 
során is elvégezheti, ha a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozásának valószínűsége csekély, és pénzmosásra 
vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény nem merül fel.
(1c) A  szolgáltató a  személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az  (1b)  bekezdésben meghatározott 
ügyfél-átvilágítási intézkedéseket legkésőbb a 12. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott ellenőrzési kötelezettség 
teljesítése során köteles elvégezni.”

 (2) A Pmt. 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott intézkedéseket
a) a  szolgáltató által üzemeltetett, biztonságos, védett, az  5.  §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szerv által 
meghatározott módon, előzetesen auditált elektronikus hírközlő eszköz útján,
b) az ügyfél személyes megjelenése hiányában
ba) az ügyfél által postai úton küldött okiratmásolatok és nyilatkozatok alapján,
bb) a 65. §-ban meghatározott saját kockázatértékelésén alapuló belső szabályzatban rögzített esetekben az ügyfél 
által az ügyfél azonosított elektronikus levelezési címéről biztonságosan küldött vagy a szolgáltató által az ügyféllel 
való kapcsolattartás érdekében üzemeltetett elektronikus felületre feltöltött okiratmásolatok és nyilatkozatok 
alapján, vagy
bc) az  okiratmásolatokat és nyilatkozatokat magába foglaló jognyilatkozatokat is tartalmazó, az  azokban foglalt 
információ változatlan visszaidézésére, a  nyilatkozattevő személyének és a  jognyilatkozat megtétele időpontjának 
azonosítására alkalmas, az ügyfél által a szolgáltató részére hozzáférhetővé tett elektronikus dokumentumok alapján
is elvégezheti.”

33. §  A Pmt. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  szolgáltató fokozott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket köteles alkalmazni, ha az  ügyfél magas kockázatú. 
Az ügyfelet magas kockázatúnak kell tekinteni az alábbi esetekben:
a) az ügyfél stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országból származik,
b) a 65. §-ban meghatározott saját kockázatértékelésén alapuló belső szabályzatban rögzített egyéb esetekben,
c) a 17. §-ban meghatározott távoli azonosítás esetén,
d) az  ügyfél vagy tényleges tulajdonosa – a  többségi tulajdonú állami vállalat 3.  § 38.  pont f )  pont alapján 
megállapított tényleges tulajdonosa kivételével – kiemelt közszereplő vagy a  kiemelt közszereplő közeli 
hozzátartozója vagy a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy,
e) az  ügyfél az  Afad-törvény alapján „megbízhatatlan” minősítésű tényleges tulajdonosi adatokkal rendelkező 
adatszolgáltatónak minősül, valamint
f ) az 5. §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szerv által kiadott útmutatóban meghatározott egyéb esetekben.”

34. §  A Pmt. 29. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„29.  § (1) A  miniszter a  bűncselekmények megelőzéséért felelős miniszterrel együttműködve gondoskodik 
a koordinált nemzeti kockázatértékelés elkészítéséről és annak legalább háromévenként történő felülvizsgálatáról, 
a  pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, 
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a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/849 
európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott, a határon átnyúló pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás 
kockázatait feltáró szupranacionális kockázatértékelés eredményeinek a figyelembevételével.
(2) A  miniszter tájékoztatja a  Bizottságot és a  tagállamokat a  koordinált nemzeti kockázatértékelés mindenkori 
aktualizált eredményeiről.
(3) A miniszter nyilvánosságra hozza a koordinált nemzeti kockázatértékelés mindenkori aktualizált eredményeinek 
minősített adatokat nem tartalmazó összefoglalását.
(4) A  koordinált nemzeti kockázatértékelés elkészítésében közreműködő szervek – a  nemzetközi 
együttműködésüket szabályozó rendelkezéseknek is megfelelő módon – információt szolgáltathatnak az  Európai 
Unió tagállamai által készített kockázatértékeléshez.”

35. §  A Pmt. 66. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  5.  §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szerv (1)  bekezdés szerinti felügyeleti tevékenysége kiterjed 
a  szolgáltatónak a  pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér 
megteremtéséről és működtetéséről szóló jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelésének biztosítására is.”

36. § (1) A Pmt. 77. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a  miniszter arra, hogy rendeletben állapítsa meg az  1.  § (1)  bekezdés f), h–k) és n–r)  pontjában 
meghatározott szolgáltatók tekintetében]
„i) a tényleges tulajdonos személyazonosságának megállapítása érdekében megteendő intézkedésekre”
[vonatkozó részletszabályokat.]

 (2) A Pmt. 77. § (3) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a  Magyar Nemzeti Bank elnöke, hogy rendeletben állapítsa meg az  1.  § (1)  bekezdés a–e) és 
m) pontjában meghatározott szolgáltatók tekintetében]
„i) a tényleges tulajdonos személyazonosságának megállapítása érdekében megteendő intézkedésekre”
[vonatkozó részletszabályokat.]

37. §  A Pmt. 82. § (1) bekezdés a következő c) és d) ponttal egészül ki:
(E törvény)
„c) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK irányelv 
(Szolvencia II.), a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv és a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy 
terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv módosításáról 
szóló, 2019. december 18-i (EU) 2019/2177 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
d) a pénzügyi és egyéb információk bizonyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás 
lefolytatása céljából történő felhasználásának megkönnyítését szolgáló szabályok megállapításáról, valamint 
a  2000/642/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1153 európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

38. §  A Pmt. 16.  § (2) és (3)  bekezdésében az „(1)  bekezdés b)–e)  pontjában” szövegrészek helyébe az „(1)  bekezdés 
b)–f ) pontjában” szöveg lép.

39. §  A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNBtv.) 39. § (3) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  MNB a  4.  § (9)  bekezdésében meghatározott feladatkörében látja el a  pénzmosás és a  terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.)  
1.  § (1)  bekezdés a)–e) és m)  pontja szerinti szolgáltatók vonatkozásában a  Pmt.-ben, az  Európai Unió és az  ENSZ 
Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi  
LII. törvényben, valamint a  pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási 
háttér megteremtéséről és működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Afad-törvény) 3.  § 
12. pontja szerinti szolgáltató minőségében eljáró szolgáltató vonatkozásában az Afad-törvényben meghatározott 
felügyeleti feladatokat.”
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40. §  Az MNBtv. 185. §-a a következő 21. ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„21. a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK irányelv 
(Szolvencia II.), a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv és a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy 
terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv módosításáról 
szóló, 2019. december 18-i (EU) 2019/2177 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

41. §  Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 60. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A  fizetési titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az  esetben sem, ha a  pénzforgalmi 
intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény a  pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához 
kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről szóló törvény alapján szolgáltat adatot.”

42. §  A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 161. § (3) bekezdése a következő 
b) ponttal egészül ki:
(A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben sem, ha)
„b) a  pénzügyi intézmény a  pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási 
háttér megteremtéséről és működtetéséről szóló törvény alapján szolgáltat adatot,”

43. §  Hatályát veszti a Pmt. 25. §-a, 77. § (4) bekezdése és 80. § (5) és (6) bekezdése.

44. §  Hatályát veszti az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 84. § (1) bekezdésének az „a székhely szerint illetékes 
gazdasági kamarával, valamint a székhely szerint illetékes önkormányzati jegyzővel” szövegrésze.

45. §  Nem lép hatályba a  pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló  
2017. évi LIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2019. évi CXIX. törvény 8. § (2) bekezdése, 
21. és 22. §-a.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelete
a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának ötödik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején 
alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról

Az 5 milliomodik beoltott után esedékes intézkedések rövid összefoglalása:
– a kijárási tilalom megszűnik;
– az üzletek, vendéglátó üzletek és más helyszínek a járványhelyzetre tekintettel elrendelt kötelező zárási időpontja megszűnik;
– eltörlésre kerül a kötelező közterületi maszkviselési kötelezettség; 
– szabad a sport a közterületeken, legyen szó akár egyéni, akár pedig csapatsportról;
– magán- és családi rendezvény legfeljebb 50 fő részvételével korlátozás nélkül tartható, lakodalom pedig akár legfeljebb  200 fő 
részvételével korlátozás nélkül tartható;
– szállodában vagy étteremben tartott magán- és családi rendezvény esetén a szálloda, vendéglátó üzlet üzemeltetője köteles 
gondoskodni a magánrendezvényen részt vevők elkülönítéséről;
– egyéb zárt téri rendezvény csak védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek tartható;
– egyéb szabadtéri rendezvény legfeljebb 500 fő részvételével korlátozás nélkül tartható (gyűlés is), 500 fő felett azonban csak 
koronavírus ellen védett személyek vehetnek részt a szabadtéri rendezvényen;
– a zenés-táncos rendezvény csak védettségi igazolvánnyal látogatható;
– 16–18 éves korosztály koronavírus ellen védett személy felügyelete nélkül járhat például étterembe, moziba, ha rendelkezik 
védettségi igazolvánnyal.
A fenti döntések végrehajtása céljából – általánosan kötelező magatartási szabályként – a  Kormány az Alaptörvény 53.  cikk 
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A.  §-ára, az Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló  
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A  veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.)  
Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 5. § (3) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Ezen alcím alkalmazásában rendezvény különösen)
„f ) a sportfesztivál.”

 (2) Az R1. 5. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ezen alcím alkalmazásában
a) a házasságkötés – az ilyen eseményt általában követő családi esemény vagy magánrendezvény (a továbbiakban: 
lakodalom) kivételével –, valamint
b) a temetés
nem minősül rendezvénynek.
(4b) Ha a házasságkötésre nem az anyakönyvi hivatal házasságkötő termében, a polgármesteri hivatal helyiségében 
vagy a vallási közösség vallási tevékenység céljára használt helyiségében kerül sor, a házasságkötésre az e rendelet 
családi eseményre vagy magánrendezvényre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.”

 (3) Az R1. 5. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ezen alcím alkalmazásában
a) sportrendezvény az  olyan versenyrendszerben szervezett verseny vagy mérkőzés, amelyen versenyzőként 
kizárólag a sportról szóló törvény szerinti versenyszerűen sportoló vehet részt,
b) sportfesztivál az olyan sportesemény, amelyen a sportról szóló törvény szerinti versenyszerűen sportoló mellett 
a szabadidős sportoló is részt vehet.”
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2. §  Az R1. a következő 6/A–6/D. §-sal egészül ki:
„6/A. § (1) A családi eseményt vagy magánrendezvényt az e §-ban foglaltak szerint lehet megtartani.
(2) A családi eseményen vagy magánrendezvényen – az ott foglalkoztatottakon kívül – egy időben
a) a lakodalom esetén legfeljebb kétszáz fő,
b) a lakodalmon kívül minden más családi esemény vagy magánrendezvény esetén legfeljebb ötven fő
lehet jelen.
(3) A  családi eseményen vagy magánrendezvényen a  válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott 
zeneszolgáltatás megengedett.
(4) A (2) bekezdés szerinti védelmi intézkedés betartatásáról a családi esemény vagy magánrendezvény szervezője, 
valamint a  családi esemény vagy magánrendezvény helyszínének üzemeltetője, illetve a  családi esemény vagy 
magánrendezvény helyszínével rendelkezni jogosult köteles gondoskodni.
(5) Ha a  családi eseményt vagy a  magánrendezvényt vendéglátó üzletben tartják, abban az  esetben  
– a  (6)–(8)  bekezdés szerinti kivétellel – a  8.  §-ban meghatározott, vendéglátó üzletekre vonatkozó védelmi 
intézkedéseket kell alkalmazni.
(6) Ha a  családi esemény vagy magánrendezvény teljes időtartama alatt a  vendéglátó üzlet területére  
– az ott foglalkoztatottakon kívül – a családi esemény vagy a magánrendezvény résztvevőin kívül más nem léphet be,  
abban az esetben a családi eseményen vagy a magánrendezvényen a koronavírus ellen nem védett személy is részt 
vehet.
(7) Ha a vendéglátó üzlet rendelkezik olyan, a vendéglátó üzlet többi részétől elzárt helyiséggel, ahol biztosítható, 
hogy a  családi esemény vagy magánrendezvény résztvevői a  családi esemény vagy magánrendezvény teljes 
időtartama alatt a  vendéglátó üzlet többi vendégétől vagy más családi vagy magánrendezvény vendégeitől 
elkülönítésre kerüljenek, a  koronavírus ellen nem védett személy kizárólag e  helyiségbe beléphet, és a  családi 
esemény vagy magánrendezvény befejezéséig a vendéglátó üzlet e helyiségében tartózkodhat.
(8) A családi esemény vagy magánrendezvény résztvevője
a) a (6) bekezdés szerinti családi esemény vagy magánrendezvény ideje alatt,
b) a (7) bekezdés szerinti családi esemény vagy magánrendezvény ideje alatt az elkülönített helyiségben
nem köteles maszkot viselni.
(9) A (6) és (7) bekezdés szerinti védelmi intézkedés betartatásáról a vendéglátó üzlet üzemeltetője, illetve vezetője 
köteles gondoskodni.
(10) Ha a családi eseményt vagy a magánrendezvényt szálláshelyen tartják, abban az esetben – a (11)–(13) bekezdés 
szerinti kivétellel – a 10. §-ban meghatározott szálláshelyekre vonatkozó védelmi intézkedéseket kell alkalmazni.
(11) Ha a  családi esemény vagy magánrendezvény teljes időtartama alatt a  szálláshely területére  
– az ott foglalkoztatottakon kívül – a családi esemény vagy a magánrendezvény résztvevőin kívül más nem léphet be,  
abban az esetben a családi eseményen vagy a magánrendezvényen a koronavírus ellen nem védett személy is részt 
vehet.
(12) Ha a  szálláshely rendelkezik olyan, a  szálláshely többi részétől elzárt helyiséggel, ahol biztosítható, hogy 
a családi esemény vagy magánrendezvény résztvevői a családi esemény vagy magánrendezvény teljes időtartama 
alatt a  szálláshely többi vendégétől vagy más családi vagy magánrendezvény vendégeitől elkülönítésre 
kerüljenek, a  koronavírus ellen nem védett személy kizárólag e  helyiségbe beléphet, és a  családi esemény vagy 
magánrendezvény befejezéséig a szálláshely e helyiségében tartózkodhat.
(13) A  szálláshelyen megrendezett családi esemény vagy magánrendezvény befejezését követően a  családi 
esemény vagy magánrendezvény koronavírus ellen nem védett résztvevői – a  10.  § (3)–(5)  bekezdése szerint 
a szálláshelyen jogszerűen tartozódó vendég kivételével – kötelesek a szálláshelyet azonnal elhagyni.
(14) A  (11)–(13)  bekezdés szerinti védelmi intézkedés betartatásáról a  szálláshely üzemeltetője, illetve vezetője 
köteles gondoskodni.
6/B. § (1) A zenés, táncos rendezvényt az e §-ban foglaltak szerint lehet megtartani.
(2) A  zenés, táncos rendezvény helyszínén, életkorra való tekintet nélkül – az  (5)  bekezdés szerinti kivétellel – 
kizárólag koronavírus ellen védett személy tartózkodhat.
(3) A  zenés, táncos rendezvény helyszínén – az  (5)  bekezdés szerinti kivétellel – koronavírus ellen nem védett 
személynek tilos tartózkodni.
(4) Tilos zenés, táncos rendezvényt koronavírus ellen nem védett személyek számára szervezni, tartani, meghirdetni, 
arra fellépőket, illetve nézőket toborozni.
(5) A  zenés, táncos rendezvény helyszínén – a  videoklip-forgatáson vagy más audio- vagy videofelvételen 
statisztaként történő közreműködés kivételével – koronavírus ellen nem védett személy is foglalkoztatható, 
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azzal, hogy – a  fellépők kivételével – a  zenés, táncos rendezvény teljes időtartama alatt az  1.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott módon köteles maszkot viselni.
(6) Ha a  zenés, táncos rendezvény helyszínén videoklip-forgatást vagy más audio- vagy videofelvételt tartanak, 
a felvételen statisztaként kizárólag koronavírus ellen védett személy vehet részt.
(7) A  zenés, táncos rendezvény szervezője, valamint a  zenés, táncos rendezvény helyszínének üzemeltetője vagy 
vezetője, illetve a szervező, az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja köteles annak a személynek a beléptetését 
megtagadni, valamint a  belépését megakadályozni, aki a  koronavírus elleni védettségét az  e  rendeletben 
meghatározott módon nem igazolja.
(8) A  (2)–(6)  bekezdés szerinti védelmi intézkedés betartatásáról a  zenés, táncos rendezvény szervezője, illetve 
a zenés, táncos rendezvény helyszínének üzemeltetője köteles gondoskodni.
6/C.  § (1) A  sportrendezvénynek, a  kulturális eseménynek, a  családi eseménynek vagy magánrendezvénynek, 
valamint zenés, táncos rendezvénynek nem minősülő rendezvényt (a továbbiakban: egyéb rendezvény) az e §-ban 
foglaltak szerint lehet megtartani.
(2) Ha az egyéb rendezvényt a szabadtéren tartják, és azon – az ott foglalkoztatottakon kívül –
a) ötszáz főnél kevesebben vannak jelen, azon a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet,
b) ötszáz fő vagy ennél több személy van jelen, azon – a  (6)  bekezdés szerinti kivétellel – kizárólag a  koronavírus 
ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.
(3) Ha az  egyéb rendezvényt zárt térben tartják, az  egyéb rendezvényen – az  ott foglalkoztatottakon kívül – 
kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött 
személy vehet részt.
(4) Az  egyéb rendezvényen foglalkoztatott személy számára – ide nem értve a  fellépőket – a  maszkhasználat 
szabályait a rendezvény szervezője – ennek hiányában a rendezvény helyszínének vezetője – határozza meg, azzal, 
hogy
a) az egyéb rendezvényen foglalkoztatott személy – ide nem értve a fellépőket –, ha a koronavírus elleni védettséget 
e  rendeletben meghatározott módon az  egyéb rendezvény szervezője felé nem igazolja, köteles az  egyéb 
rendezvény befejezéséig az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon maszkot viselni,
b) a maszkhasználatot nem tilthatja meg.
(5) A  (2)  bekezdés b)  pontja, illetve a  (3)  bekezdés szerinti egyéb rendezvény szervezője, valamint az  egyéb 
rendezvény helyszínének üzemeltetője vagy vezetője, illetve a szervező, az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja 
– a  (6) bekezdés szerinti kivétellel – köteles annak a személynek a beléptetését megtagadni, valamint a belépését 
megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát e rendeletben meghatározott módon nem 
igazolja.
(6) Ha a  (2)  bekezdés b)  pontja szerinti egyéb rendezvény sportfesztivál, abban az  esetben a  sporteseményen 
a koronavírus ellen nem védett, a sportról szóló törvény szerinti versenyszerűen sportoló is elindulhat.
(7) A  (2)–(4)  bekezdés szerinti védelmi intézkedés betartatásáról a  rendezvény szervezője, illetve a  rendezvény 
helyszínének üzemeltetője köteles gondoskodni.
6/D. § (1) A gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény hatálya alá tartozó gyűlést az e §-ban foglaltak szerint lehet 
megtartani.
(2) Ha a gyűlésen
a) ötszáz főnél kevesebben vannak jelen, azon a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet,
b) ötszáz fő vagy ennél több személy van jelen, azon kizárólag a  koronavírus ellen védett személy, valamint 
a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.
(3) Tilos a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény 10. § (7) bekezdése szerinti spontán gyűlésen részt venni.
(4) A (2) bekezdés szerinti védelmi intézkedés betartatásáról a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény 17. §-a 
szerint a gyűlés vezetője köteles gondoskodni.”

3. §  Az R1. 12. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) E rendelet alkalmazásában nem minősül zenés-táncos rendezvénynek a kulturális esemény, ha az (1) bekezdés 
a) pontja szerinti, az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott esemény
a) az e művészet céljára rendelt helyszínen kerül megtartásra,
b) előre megváltott ülőhelyre szóló jegy ellenében látogatható, és
c) a néző az előadás időtartama alatt az előre megváltott ülőhelyén köteles tartózkodni.”
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4. §  Az R1. a következő 28/G. §-sal egészül ki:
„28/G.  § A  védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának ötödik fokozatára tekintettel a  veszélyhelyzet idején 
alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 264/2021. (V. 21.)  
Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) hatálybalépését megelőző napon hatályos 1.  §-ra, 3–6.  §-ra, 8.  §-ra, 9.  §-ra, 
11.  §-ra, 12.  §-ra tekintettel az  R5. hatálybalépését megelőző napon hatályos 22.  § és 23.  § alapján indított 
eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.”

5. §  Az R1.
a) 5. § (1) bekezdésében az „a 6. § szerinti” szövegrész helyébe az „az e rendeletben meghatározott” szöveg,
b) 5.  § (2)  bekezdésében az „a 6.  § szerinti” szövegrész helyébe az „az e  rendeletben meghatározott” szöveg, 

valamint a  „Gyűlés helyszínén tartózkodni” szövegrész helyébe a  „Gyűlés helyszínén – az  e  rendeletben 
meghatározott kivétellel – tartózkodni” szöveg,

c) 5. § (3) bekezdés d) pontjában az „a magánrendezvény, valamint” szövegrész helyébe az „a családi esemény, 
a magánrendezvény,” szöveg,

d) 5. § (3) bekezdés e) pontjában a „vásár.” szövegrész helyébe a „vásár, valamint” szöveg,
e) 5.  § (4)  bekezdésében az  „– a  házasságkötés, valamint a  temetés kivételével –” szövegrész helyébe  

a „– beleértve a házasságkötést, valamint a temetést –” szöveg,
f ) 6.  § (2)  bekezdésében a „tizennyolcadik életévét be nem töltött személy abban az  esetben vehet részt, ha 

a sportrendezvény tervezett befejezési időpontja legkésőbb este 11 óra” szövegrész helyébe a „tizennyolcadik 
életévét be nem töltött személy vehet részt” szöveg,

g) 6. § (2g) bekezdésében az „az 5. § (5) bekezdése szerinti kivétellel” szövegrész helyébe az „az e rendeletben 
meghatározott kivétellel” szöveg,

h) 22. § (2) bekezdésében az „a 6. § (2b) bekezdése, a 7. §” szövegrész helyébe az „a 6. § (2b) bekezdése, a 6/A. § 
(4) és (9) bekezdése, a 6/C. § (5) és (7) bekezdése, a 7. §” szöveg,

i) 22. § (2a) bekezdésében az „alapján a 10. §” szövegrész helyébe az „alapján a 6/A. § (14) bekezdése, a 6/B. §  
(7) és (8) bekezdése, a 10. §” szöveg,

j) 22.  § (2a)  bekezdés b)  pontjában az „a szálláshelyet” szövegrész helyébe az „a zenés, táncos rendezvény 
helyszínét, a szálláshelyet” szöveg,

k) 23.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a „6.  § (5)  bekezdésében, 8.  § (2) és (3)  bekezdésében” szövegrész helyébe 
a „6/A. § (7), (12) és (13) bekezdésében, 6/B. § (3)–(5) bekezdésében, 6/C. § (2) bekezdés b) pontjában, 6/C. § 
(3) bekezdésében, 6/C. § (4) bekezdés a) pontjában, 8. § (3) bekezdésében” szöveg

lép.

6. §  Hatályát veszti az R1.
a) 1. § (1) bekezdés b) pontja,
b) 2. alcíme,
c) 5. § (3) bekezdés c) pontjában az „a sportesemény,” szövegrész,
d) 6. § (2c) bekezdése,
e) 6. § (3)–(5) bekezdése,
f ) 8. § (1) bekezdésében a „reggel 5 óra és este 11 óra között” szövegrész,
g) 8. § (2) bekezdése,
h) 8. § (7a) bekezdésében a „reggel 5 óra és este 11 óra között” szövegrész,
i) 8. § (7c) és (7d) bekezdése,
j) 5. alcíme,
k) 5/A. alcíme,
l) 10. § (9) és (10) bekezdése,
m) 11. §-a,
n) 12. § (4f ) és (4g) bekezdése,
o) 22. § (2) bekezdésében az „a 9. § (2) bekezdése, a 9/A. § (2) bekezdése, a 11. § b)–g) pontja,” szövegrész,
p) 23. § (1) bekezdés a) pontjában a „3. § (1), (3) és (7) bekezdésében, 4. § (1) és (3) bekezdésében,” szövegrész, 

a  „6.  § (2c)  bekezdésében,” szövegrész, a  „9.  § (1)  bekezdésében,” szövegrész, valamint a  „12.  § (4f ) és 
(4g) bekezdésében,” szövegrész,
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q) 24. § b) pontja,
r) 27. § b) pontja,
s) 28/A. § (1) bekezdése.

7. §  Hatályát veszti az R1.
a) 5. § (1) bekezdésében a „ , valamint gyűlést” szövegrész,
b) 5. § (2) bekezdésében a „Gyűlés helyszínén – az e rendeletben meghatározott kivétellel – tartózkodni tilos.” 

szövegrész,
c) 6/D. §-a.

2. A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet módosítása

8. §  A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 
a következő 16/D. §-sal egészül ki:
„16/D.  § A  védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának ötödik fokozatára tekintettel a  veszélyhelyzet idején 
alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 264/2021. (V. 21.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) hatálybalépését megelőző napon hatályos 2. §-ra, 3. §-ra és 7. §-ra tekintettel 
az  R3. hatálybalépését megelőző napon hatályos 9.  és 10.  § alapján indított eljárásokat az  eljárást megalapozó 
kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.”

9. §  Az R2.
a) 1. § (1) bekezdésében a „rendeletet (a továbbiakban: R.) reggel 5 óra és éjfél között (a továbbiakban: kijárási 

tilalmon kívüli idő)” szövegrész helyébe a „rendelet (a továbbiakban: R.) rendelkezéseit” szöveg,
b) 7. § (2) bekezdésében az „(1), (1a) és (1e) bekezdés” szövegrész helyébe az „(1) és (1a) bekezdés” szöveg,
c) 10. § (1) bekezdésében a „7. § (1e) és (4) bekezdése” szövegrész helyébe a „7. § (4) bekezdése” szöveg
lép.

10. §  Hatályát veszti az R2.
a) 2. alcíme,
b) 7. § (1e) bekezdése,
c) 10. § (1) bekezdésében az „a 2. § (2) bekezdése, a 3. § (1) bekezdése,” szövegrész.

3. A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló  
144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

11. §  A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: R3.) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  üzlet az  e  rendeletben meghatározott ideiglenes védelmi intézkedések végrehajtása és betartása esetén 
tarthat nyitva.”

12. §  Hatályát veszti az R3.
a) 2. §-a,
b) 4. §-a.

4. A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozata kapcsán a sportrendezvényekre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 202/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása

13. §  Hatályát veszti a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozata kapcsán a sportrendezvényekre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 202/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése.
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5. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez  a  rendelet – a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel – az  ötmilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő 
védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.

 (2) A 7. § 2021. június 14-én lép hatályba.
 (3) E rendelet hatálybalépésének naptári napját az élet és vagyonbiztonság védelméért felelős miniszter annak ismertté 

válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 265/2021. (V. 21.) Korm. rendelete
a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 3.  § (2)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) Ez a rendelet 2021. június 23-án hatályát veszti.”

2. §  Ez a rendelet 2021. május 22-én lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 266/2021. (V. 21.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a védőoltást igazoló applikáció veszélyhelyzet idején történő használatával 
összefüggő módosításáról

A Kormány
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2–7.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a a következő 
(3a)–(3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű, ha az  érintett a  koronavírus elleni védettségét 
a  koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti védőoltást igazoló 
applikációval igazolja.
(3b) A koronavírus elleni védettség (3a) bekezdés szerinti igazolása során az érintett személyazonosság igazolására 
alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható.
(3c) A  védőoltást igazoló applikációt ellenőrző szerv vagy személy jogosult az  érintett (3b)  bekezdés szerinti 
hatósági igazolványán és az  applikációban jelzett adatok megismerésére, azzal, hogy az  adatokat – ha törvény 
vagy a  veszélyhelyzetben az  Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdése alapján alkotott kormányrendelet eltérően  
nem rendelkezik – semmilyen módon nem rögzítheti.”
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2. §  A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.)  
Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2/A. §-a a következő (8)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű, ha az  érintett a  koronavírus elleni védettségét 
a  koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti védőoltást igazoló 
applikációval igazolja.
(9) A  koronavírus elleni védettség (8)  bekezdés szerinti igazolása során az  érintett személyazonosság igazolására 
alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható.
(10) A  védőoltást igazoló applikációt ellenőrző szerv vagy személy jogosult az  érintett (9)  bekezdés szerinti 
hatósági igazolványán és az  applikációban jelzett adatok megismerésére, azzal, hogy az  adatokat – ha törvény 
vagy a  veszélyhelyzetben az  Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdése alapján alkotott kormányrendelet eltérően  
nem rendelkezik – semmilyen módon nem rögzítheti.”

3. §  Az R1. 2/A.  § (7)  bekezdésében az  „az adatokat semmilyen” szövegrész helyébe az  „az adatokat – ha törvény 
vagy a  veszélyhelyzetben az  Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdése alapján alkotott kormányrendelet eltérően  
nem rendelkezik – semmilyen” szöveg lép.

4. §  A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1/A. §-a 
a következő (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű, ha az  érintett a  koronavírus elleni védettségét 
a  koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti védőoltást igazoló 
applikációval igazolja.
(6) A  koronavírus elleni védettség (5)  bekezdés szerinti igazolása során az  érintett személyazonosság igazolására 
alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható.
(7) A  védőoltást igazoló applikációt ellenőrző szerv vagy személy jogosult az  érintett (6)  bekezdés szerinti 
hatósági igazolványán és az  applikációban jelzett adatok megismerésére, azzal, hogy az  adatokat – ha törvény 
vagy a  veszélyhelyzetben az  Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdése alapján alkotott kormányrendelet eltérően  
nem rendelkezik – semmilyen módon nem rögzítheti.”

5. §  Az R2. 1/A.  § (4)  bekezdésében az  „az adatokat semmilyen” szövegrész helyébe az  „az adatokat – ha törvény 
vagy a  veszélyhelyzetben az  Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdése alapján alkotott kormányrendelet eltérően  
nem rendelkezik – semmilyen” szöveg lép.

6. §  A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó horgászatra vonatkozó speciális szabályokról szóló 214/2021. (IV. 30.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű, ha az  érintett a  koronavírus elleni védettségét 
a  koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti védőoltást igazoló 
applikációval igazolja.
(5) A  koronavírus elleni védettség (4)  bekezdés szerinti igazolása során az  érintett személyazonosság igazolására 
alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható.
(6) A  védőoltást igazoló applikációt ellenőrző szerv vagy személy jogosult az  érintett (5)  bekezdés szerinti 
hatósági igazolványán és az  applikációban jelzett adatok megismerésére, azzal, hogy az  adatokat – ha törvény 
vagy a  veszélyhelyzetben az  Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdése alapján alkotott kormányrendelet eltérően  
nem rendelkezik – semmilyen módon nem rögzítheti.”

7. §  Az R3. 1.  § (3)  bekezdésében az  „az adatokat semmilyen” szövegrész helyébe az  „az adatokat – ha törvény 
vagy a  veszélyhelyzetben az  Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdése alapján alkotott kormányrendelet eltérően  
nem rendelkezik – semmilyen” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 267/2021. (V. 21.) Korm. rendelete
a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A.  §-ára, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3.  § 
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A hatóság,
a) ha a  jogosult természetes személy rendelkezik érvényes útlevéllel, a  jogosult természetes személy természetes 
személyazonosító adatait, személyi azonosítóját, nemét, állampolgárságát, az  útlevél típusát, fajtáját és 
okmányazonosítóját, valamint az érvényességére vonatkozó adatokat az útiokmány-nyilvántartásból is átveheti,
b) ha a  jogosult természetes személy érvényes hivatalos útlevéllel rendelkezik, a  jogosult természetes személy 
természetes személyazonosító adatait, személyi azonosítóját, nemét, állampolgárságát, az útlevél típusát, fajtáját és 
okmányazonosítóját, valamint az érvényességére vonatkozó adatokat az útiokmány-nyilvántartásból veszi át,
c) a  védettségi igazolvány kiállítása céljából a  személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szervtől a  fertőzésből 
felgyógyult jogosult természetes személy természetes személyazonosító adatait, nemét, állampolgárságát, személyi 
azonosítóját, lakcímét, a  személyiadat- és lakcímnyilvántartásból kikerülésének oka és időpontja adatait, továbbá 
az  állandó személyazonosító igazolványának a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 
1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: 1992. évi LXVI. törvény) 11. § (1) bekezdés n) pontja, valamint az 1992. évi 
LXVI. törvény 29. § (2) bekezdése szerinti adatait igényelheti.”

2. §  Az R. 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A hatóság a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 
1996. évi XX. törvény 6. § (3) bekezdése szerinti azonosító kódot a (2) bekezdés a) pontja szerinti szervnek átadhatja 
az érintett személy azonosítása céljából.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 268/2021. (V. 21.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint 
a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A.  §-ára, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint 
a  veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet a  következő  
9/B. alcímmel egészül ki:
„9/B. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény szerinti védett állomány körét érintő eltérő 
rendelkezés
13/B. § (1) Az egyes, az egészségügyi katonák és az egészségügyi honvédelmi alkalmazottak jogállására vonatkozó 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 601/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti honvédelmi egészségügyi szolgáltató 
személyi állománya a  Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7.  § (1)  bekezdés b)  pont bb)  alpontja szerinti, 
megbízhatósági vizsgálat szempontjából védett állomány körébe tartozik, függetlenül attól, hogy foglalkoztatására 
milyen jogviszony keretében kerül sor.
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(2) A Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatója az (1) bekezdés szerinti személyi állomány megbízhatósági vizsgálatát 
érintően végzett tevékenységéről folyamatosan tájékoztatja a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat vezetőjét.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 269/2021. (V. 21.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló  
479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A.  §-ára, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Hatályát veszti a  veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) 
Korm. rendelet 4. alcíme.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 270/2021. (V. 21.) Korm. rendelete
a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (1b)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján,  
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés 
f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet hatálya nem terjed ki)
„f ) arra a tizennyolcadik életévét be nem töltött személyre, aki a d) vagy az e) pont szerinti személy felügyelete alatt 
áll, és vele együtt lépi át Magyarország határát.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelete
a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának 
újbóli meghosszabbításáról

A Kormány
az Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-világjárvány elleni 
védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
a 7.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány
 1. a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet,
 2. a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) 

Korm. rendelet 1–8. alcíme, 16. §-a, 10. alcíme, 13–15. alcíme,
 3. a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet,
 4. a veszélyhelyzet ideje alatt az  egészségügyi dolgozók és a  koronavírus világjárvány elleni védekezésben 

közreműködő orvos-, egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatók közforgalmú személyszállítási 
utazási kedvezményéről szóló 486/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet,

 5. a veszélyhelyzet során a  távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról szóló 487/2020. (XI. 11.) 
Korm. rendelet,

 6. a biztonságos veszélyhelyzeti gyógyszerellátáshoz szükséges egyes intézkedésekről szóló 488/2020. (XI. 11.) 
Korm. rendelet,

 7. a pedagógus-továbbképzés veszélyhelyzeti szabályairól szóló 489/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet,
 8. az egyes, a  veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) 

Korm. rendelet,
 9. a veszélyhelyzet során a Magyar Honvédség által a kórházakban ellátott feladatokról szóló 499/2020. (XI. 13.) 

Korm. rendelet,
10. a veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról 

szóló 500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet,
11. a veszélyhelyzet ideje alatt a  digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló 

501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet,
12. a veszélyhelyzet során a  személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő 

rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet,
13. az állami fenntartású, egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók irányításának 

a veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól szóló 507/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet,
14. az egészségügyi és az  egészségügyben dolgozók, a  nevelési, oktatási intézményekben nevelési, oktatási 

tevékenységet végző dolgozók, a  szociális intézményekben dolgozók, valamint a  bölcsődei ellátásban 
dolgozók SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas rendszeres vizsgálatáról és az  egészségügyi 
ellátással összefüggő egyes kérdésekről szóló 509/2020. (XI. 19.) Korm. rendelet,

15. a veszélyhelyzet idején a parkolást könnyítő intézkedésekről szóló 512/2020. (XI. 21.) Korm. rendelet,
16. az Országos Kórházi Főigazgatóságról szóló 506/2020. (XI. 17.) Korm. rendelettől eltérő, veszélyhelyzet idején 

alkalmazandó szabályokról szóló 517/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet,
17. a veszélyhelyzet idején az  egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) 

Korm. rendelet,
18. a veszélyhelyzet idején a felsőoktatást érintő egyes szabályokról szóló 522/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet,
19. a szálláshely-szolgáltatók meghiúsuló foglalásaiból eredő bevételkiesés részleges megtérítéséről szóló 

523/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet,
20. az orvos- és egészségtudományi felsőoktatási intézmények irányító megyei intézményi feladatokat is ellátó 

klinikai központjainak irányítására a veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályokról szóló 524/2020. (XI. 25.) 
Korm. rendelet,
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21. az orvos- és egészségtudományi felsőoktatási intézmények irányító megyei intézményi feladatokat el 
nem látó klinikai központjainak irányítására a  veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályokról szóló 
525/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet,

22. az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 
530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet,

23. a veszélyhelyzet ideje alatt a bírósági és ügyészségi szervezeti és jogállási törvények egyes rendelkezéseinek 
eltérő alkalmazásáról szóló 531/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet,

24. a veszélyhelyzet idején alkalmazandó gazdaságvédelmi intézkedésről szóló 532/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet,
25. a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó 

intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet,
26. a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok 

eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet,
27. a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolására irányuló kérelmek benyújthatóságának 

elhalasztásáról szóló 547/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet,
28. a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli 

intézkedésekről szóló 548/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet,
29. a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) 

Korm. rendelet,
30. az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt 

történő eltérő alkalmazásáról szóló 551/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet,
31. a veszélyhelyzet idején közintézmények területén alkalmazandó védelmi intézkedésekről szóló 

553/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet,
32. a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos 

intézkedésekről, valamint a  szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a  veszélyhelyzet ideje alatt 
elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet,

33. a családok anyagi biztonságának erősítése érdekében szükséges, a  veszélyhelyzettel összefüggő egyes 
rendelkezésekről szóló 567/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet,

34. a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint 
a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet,

35. a veszélyhelyzet ideje alatt biztosított utazási kedvezményekről szóló 582/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet,
36. az egyes, a honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott rezidensek közalkalmazotti jogviszonya 

átalakulásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 585/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet,
37. az egyes, az  egészségügyi katonák és az  egészségügyi honvédelmi alkalmazottak jogállására vonatkozó 

veszélyhelyzeti szabályokról szóló 601/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet,
38. az önkéntes tartalékos szolgálati viszonyra vonatkozó rendelkezéseknek a  veszélyhelyzet idején történő 

alkalmazásáról és egyes igazolások érvényességének meghosszabbításáról szóló 602/2020. (XII. 18.) 
Korm. rendelet,

39. a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági 
intézkedésekről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet,

40. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény egyes szabályainak a veszélyhelyzet 
ideje alatt történő alkalmazásáról szóló 604/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet,

41. a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek a  veszélyhelyzet ideje alatt 
történő eltérő alkalmazásáról szóló 605/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet,

42. a veszélyhelyzet ideje alatt az  állami és önkormányzati bérleti szerződésekre vonatkozó eltérő szabályokról 
szóló 609/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet,

43. a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 
637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet,

44. a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes 
intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet,

45. a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes 
intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti intézkedés uniós jogi állami támogatási 
szabályokkal való összeegyeztethetőségéről szóló 640/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet,
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46. a veszélyhelyzet ideje alatt egyes külszolgálattal kapcsolatos eltérő rendelkezésekről szóló 642/2020. (XII. 22.) 
Korm. rendelet,

47. a veszélyhelyzet ideje alatt az  államháztartásra vonatkozó szabályoktól eltérő rendelkezésekről szóló 
643/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet,

48. a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél működő egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatottakra 
vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 644/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet,

49. a veszélyhelyzet ideje alatt a  keresőképtelenség és a  keresőképesség orvosi elbírálásának és igazolásának 
egyes kérdéseiről szóló 657/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet,

50. a központi költségvetés terhére nyújtott támogatásoknak a  veszélyhelyzethez igazodó különleges 
szabályairól szóló 658/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet,

51. a veszélyhelyzet ideje alatt az  építkezések egyszerű bejelentéssel történő megvalósíthatóságának 
kiterjesztéséről szóló 687/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet,

52. a veszélyhelyzet ideje alatt a  családi gazdaságok nyilvántartásba vételének sajátos szabályairól szóló 
688/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet,

53. a veszélyhelyzet ideje alatt elektronikus úton megkötött pénzügyi szolgáltatási szerződésekről szóló 
689/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet,

54. a Budapesten és Pest megyében működő állami fenntartású egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi 
szolgáltatók irányításának veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól szóló 690/2020. (XII. 29.) 
Korm. rendelet,

55. a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az  ennek 
irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről szóló 
691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet,

56. a veszélyhelyzet ideje alatt az  állam tulajdonában álló gyógyszerek, orvostechnikai eszközök, valamint 
egyéni védőeszközök járvány megelőzéséhez, terjedésének megakadályozásához szükséges hasznosításáról, 
továbbá az  állami, egyes önkormányzati fenntartású egészségügyi intézmények kötelezettségvállalásának 
egyes szabályairól szóló 692/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet,

57. a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának 
támogatásáról szóló 693/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet,

58. az országos gyógyintézetek és az  országos társgyógyintézetek működésének, valamint irányításának 
veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól szóló 694/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet,

59. az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.) 
Korm. rendelet,

60. a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes egyszerűsített közjegyzői eljárási szabályokról szóló 
732/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet,

61. a veszélyhelyzettel összefüggésben a  huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési 
önkormányzatok támogatási programjáról szóló 4/2021. (I. 14.) Korm. rendelet,

62. a veszélyhelyzet ideje alatt a  központi költségvetésre vonatkozó szabályoktól eltérő rendelkezésekről szóló 
13/2021. (I. 22.) Korm. rendelet,

63. a veszélyhelyzet idején az  egyes közigazgatási perekben alkalmazandó illetékességi szabályokról szóló 
14/2021. (I. 22.) Korm. rendelet,

64. a veszélyhelyzet ideje alatt a  polgármesteri feladatok ellátásának egyes kérdéseiről szóló 15/2021. (I. 22.) 
Korm. rendelet,

65. a veszélyhelyzet ideje alatt a külföldről érkező hallgatók egészségügyi alkalmassági vizsgálatát érintő egyes 
szabályokról szóló 16/2021. (I. 22.) Korm. rendelet,

66. a vadászjegy kiállítására vagy érvényesítésére irányuló eljárás sajátos szabályairól szóló 17/2021. (I. 22.) 
Korm. rendelet,

67. a minimálbérhez kapcsolódó jogosultságok felülvizsgálatáról szóló 21/2021. (I. 28.) Korm. rendelet,
68. a veszélyhelyzet ideje alatt igénybe vehető szakképzésihozzájárulás-fizetési kedvezményről szóló 

22/2021. (I. 28.) Korm. rendelet,
69. a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a  veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 

Korm. rendelet 2–4. §-a,
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70. a veszélyhelyzet idején az  általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 49.  §-a szerinti 
szünetelésre vonatkozó eltérő szabályokról szóló 31/2021. (I. 29.) Korm. rendelet,

71. a bérletidíj-fizetési mentességről szóló 52/2021. (II. 9.) Korm. rendelet,
72. a veszélyhelyzet idején biztosított arcképes azonosítást lehetővé tevő videotechnológián alapuló 

telemedicináról szóló 57/2021. (II. 10.) Korm. rendelet,
73. a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet,
74. a népszámlálás elhalasztásával összefüggő rendelkezésekről szóló 67/2021. (II. 19.) Korm. rendelet,
75. a veszélyhelyzet ideje alatt a gyógyszertáron kívül történő gyógyszerforgalmazás egyes szabályainak eltérő 

alkalmazásáról szóló 68/2021. (II. 19.) Korm. rendelet,
76. az egyes, az  egészségügyi szolgálati jogviszonnyal összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 

69/2021. (II. 19.) Korm. rendelet,
77. a nemzetgazdaság működőképességének megőrzése céljából a  nyersanyag-ellátás veszélyhelyzet időszaka 

alatt történő megfelelő biztosítása érdekében a  bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és kapcsolódó 
kormányrendeletek, valamint a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek 
eltérő alkalmazásáról szóló 78/2021. (II. 19.) Korm. rendelet

hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

2. §  A Kormány
 1.  az egyes beruházásokkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 81/2021. (II. 23.) Korm. rendelet,
 2.  a veszélyhelyzet ideje alatt a járvány elleni védekezést elősegítő egyes intézkedésekről szóló 89/2021. (II. 27.) 

Korm. rendelet,
 3.  a  munkaerő-kölcsönzés egészségügyi szolgáltatókra irányadó veszélyhelyzeti szabályairól szóló 

91/2021. (II. 27.) Korm. rendelet,
 4.  a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet,
 5.  az  egészségügyi szolgálatra berendelés és az  egészségügyi szolgáltatás biztosításának veszélyhelyzeti 

különös szabályairól szóló 106/2021. (III. 5.) Korm. rendelet,
 6.  a rezidenseknek a veszélyhelyzeti betegellátásban történő részvételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 

107/2021. (III. 5.) Korm. rendelet,
 7.  a  védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a  gyermekfelügyeletről szóló 111/2021. (III. 6.) 

Korm. rendelet,
 8.  a veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről szóló 112/2021. (III. 6.) 

Korm. rendelet,
 9.  a  veszélyhelyzet ideje alatt az  építkezések megkönnyítését szolgáló egyes előírások megállapításáról szóló 

113/2021. (III. 10.) Korm. rendelet,
10.  az egészségügyi tevékenység végzésének veszélyhelyzeti szabályairól szóló 127/2021. (III. 13.) Korm. rendelet,
11.  az egyes, az  egészségügyi szolgáltatók irányításával összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról és 

a  honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az  ennek 
irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről szóló 
691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 137/2021. (III. 23.) Korm. rendelet,

12.  az egyes kulturális finanszírozási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 
140/2021. (III. 24.) Korm. rendelet,

13.  a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet,
14.  a  folyamatos belföldi gyógyszer-, gyógyászatisegédeszköz- és orvostechnikaieszköz-ellátás biztosításáról 

szóló 148/2021. (III. 27.) Korm. rendelet,
15.  a  szabadság kiadásának egyes jogviszonyokban alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályairól szóló 

149/2021. (III. 27.) Korm. rendelet,
16.  a  Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak újbóli 

bevezetéséről szóló 150/2021. (III. 27.) Korm. rendelet,
17.  a veszélyhelyzetre tekintettel a köznevelési intézményeket érintő egyes fenntartói döntésekhez kapcsolódó 

véleményezési eljárások 2021. évi rendkívüli szabályairól szóló 151/2021. (III. 27.) Korm. rendelet,
18.  a  honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó 

rendkívüli intézkedésekről szóló 152/2021. (III. 27.) Korm. rendelet,
19.  a  Pénzügyi Békéltető Testület eljárása során a  veszélyhelyzet idején érvényesülő egyes eljárásjogi 

intézkedések újbóli bevezetéséről szóló 154/2021. (III. 27.) Korm. rendelet,
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20.  az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról, valamint az  egyes 
államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.) 
Korm. rendelet módosításáról szóló 161/2021. (IV. 2.) Korm. rendelet,

21.  a villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték és a közvetlen vezeték építésére adott engedélyre vonatkozó 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 164/2021. (IV. 7.) Korm. rendelet,

22.  a  médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény médiaszolgáltatási 
díjfizetési kötelezettségre vonatkozó szabályainak a veszélyhelyzet során történő eltérő alkalmazásáról szóló 
165/2021. (IV. 7.) Korm. rendelet,

23.  a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről, 
valamint egyes köznevelést érintő eltérő szabályokról szóló 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet,

24.  az egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 176/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet,
25.  a köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben, valamint a felnőttképzésben a rendes oktatásra 

történő visszatérésről és az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetéséről szóló 177/2021. (IV. 15.) 
Korm. rendelet,

26.  a veszélyhelyzet során a vállalkozások reorganizációjáról szóló 179/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet,
27.  a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a  cégnyilvánosságról, 

a  bírósági cégeljárásról és a  végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő 
alkalmazásáról szóló 180/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet,

28.  a  veszélyhelyzet során a  felszámolási eljárásban történő vagyonértékesítés eltérő szabályairól szóló 
181/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet,

29.  az  élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, 
illetve következményeinek elhárítása érdekében a  magyarországi székhelyű gazdasági társaságok 
gazdasági célú védelméhez szükséges intézkedések veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 
189/2021. (IV. 21.) Korm. rendelet,

30.  a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény egyes szabályainak veszélyhelyzet ideje alatti eltérő 
alkalmazásáról szóló 196/2021. (IV. 28.) Korm. rendelet,

31.  a  veszélyhelyzet ideje alatt a  felsőoktatási intézményben a  félév és a  tanév időtartamának 
meghosszabbításáról szóló 197/2021. (IV. 28.) Korm. rendelet,

32.  a  veszélyhelyzet ideje alatt egy részszakma megszerzésére irányuló eltérő szabályokról szóló 
198/2021. (IV. 28.) Korm. rendelet,

33.  a  védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozata kapcsán a  sportrendezvényekre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 202/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet,

34.  a  veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó horgászatra vonatkozó speciális szabályokról szóló 
214/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet,

35.  a  doktori értekezés benyújtására előírt határidőnek a  veszélyhelyzet idején történő meghosszabbításáról 
szóló 217/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet,

36.  a védettségi igazolással való visszaélés elleni fellépésről szóló 220/2021. (V. 1.) Korm. rendelet,
37.  az  ingatlanok árverezésére és kiürítésére a  veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó eltérő intézkedésekről 

szóló 229/2021. (V. 5.) Korm. rendelet
hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

3. §  A Kormány
a) az egészségügyi szolgáltatások veszélyhelyzeti igénybevételével kapcsolatos egyes szabályokról és 

a  koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 
222/2021. (V. 3.) Korm. rendelet,

b) a 2021. évi ballagási rendezvények megtartásának feltételeiről szóló 250/2021. (V. 17.) Korm. rendelet
hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

4. §  Hatályát veszti
a) a  2020. november 4-én kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának 

meghosszabbításáról szóló 505/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet,
b) a  2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának 

meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II. 22.) Korm. rendelet.
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5. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. május 22-én lép hatályba.
 (2) A 7. § (2) bekezdése 2021. május 25-én lép hatályba.
 (3) A 8. § a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor lép hatályba.

6. §  Hatályát veszti
 1. az egyes beruházásokkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 81/2021. (II. 23.) Korm. rendelet 5. §-a,
 2. a veszélyhelyzet ideje alatt a járvány elleni védekezést elősegítő egyes intézkedésekről szóló 89/2021. (II. 27.) 

Korm. rendelet 3. §-a,
 3. a munkaerő-kölcsönzés egészségügyi szolgáltatókra irányadó veszélyhelyzeti szabályairól szóló 

91/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 3. §-a,
 4. a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 16. §-a,
 5. az egészségügyi szolgálatra berendelés és az  egészségügyi szolgáltatás biztosításának veszélyhelyzeti 

különös szabályairól szóló 106/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 4. §-a,
 6. a rezidenseknek a veszélyhelyzeti betegellátásban történő részvételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 

107/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 4. §-a,
 7. a védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a  gyermekfelügyeletről szóló 111/2021. (III. 6.) 

Korm. rendelet 4. §-a,
 8. a veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről szóló 112/2021. (III. 6.) 

Korm. rendelet 40. §-a,
 9. a veszélyhelyzet ideje alatt az  építkezések megkönnyítését szolgáló egyes előírások megállapításáról szóló 

113/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 4. §-a,
10. az egészségügyi tevékenység végzésének veszélyhelyzeti szabályairól szóló 127/2021. (III. 13.) 

Korm. rendelet 4. §-a,
11. az egyes, az  egészségügyi szolgáltatók irányításával összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról és 

a  honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az  ennek 
irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről szóló 
691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 137/2021. (III. 23.) Korm. rendelet 8. §-a,

12. az egyes kulturális finanszírozási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 
140/2021. (III. 24.) Korm. rendelet 4. §-a,

13. a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) 
Korm. rendelet 12. §-a,

14. a folyamatos belföldi gyógyszer-, gyógyászatisegédeszköz- és orvostechnikaieszköz-ellátás biztosításáról 
szóló 148/2021. (III. 27.) Korm. rendelet 3. §-a,

15. a szabadság kiadásának egyes jogviszonyokban alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályairól szóló 
149/2021. (III. 27.) Korm. rendelet 3. §-a,

16. a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak újbóli 
bevezetéséről szóló 150/2021. (III. 27.) Korm. rendelet 4. §-a,

17. a veszélyhelyzetre tekintettel a köznevelési intézményeket érintő egyes fenntartói döntésekhez kapcsolódó 
véleményezési eljárások 2021. évi rendkívüli szabályairól szóló 151/2021. (III. 27.) Korm. rendelet 6. §-a,

18. a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó 
rendkívüli intézkedésekről szóló 152/2021. (III. 27.) Korm. rendelet 3. §-a,

19. a Pénzügyi Békéltető Testület eljárása során a  veszélyhelyzet idején érvényesülő egyes eljárásjogi 
intézkedések újbóli bevezetéséről szóló 154/2021. (III. 27.) Korm. rendelet 3. §-a,

20. az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról, valamint az  egyes 
államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.) 
Korm. rendelet módosításáról szóló 161/2021. (IV. 2.) Korm. rendelet 3. §-a,

21. a villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték és a közvetlen vezeték építésére adott engedélyre vonatkozó 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 164/2021. (IV. 7.) Korm. rendelet 3. §-a,

22. a médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény médiaszolgáltatási 
díjfizetési kötelezettségre vonatkozó szabályainak a veszélyhelyzet során történő eltérő alkalmazásáról szóló 
165/2021. (IV. 7.) Korm. rendelet 3. §-a,
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23. a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről, 
valamint egyes köznevelést érintő eltérő szabályokról szóló 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet 8. §-a,

24. az egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 176/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet 9. §-a,
25. a köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben, valamint a felnőttképzésben a rendes oktatásra 

történő visszatérésről és az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetéséről szóló 177/2021. (IV. 15.) 
Korm. rendelet 6. §-a,

26. a veszélyhelyzet során a vállalkozások reorganizációjáról szóló 179/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet 26. §-a,
27. a csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a  cégnyilvánosságról, 

a  bírósági cégeljárásról és a  végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő 
alkalmazásáról szóló 180/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet 10. §-a,

28. a veszélyhelyzet során a  felszámolási eljárásban történő vagyonértékesítés eltérő szabályairól szóló 
181/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet 5. §-a,

29. az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, 
illetve következményeinek elhárítása érdekében a  magyarországi székhelyű gazdasági társaságok 
gazdasági célú védelméhez szükséges intézkedések veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 
189/2021. (IV. 21.) Korm. rendelet 3. §-a,

30. a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény egyes szabályainak veszélyhelyzet ideje alatti eltérő 
alkalmazásáról szóló 196/2021. (IV. 28.) Korm. rendelet 3. §-a,

31. a veszélyhelyzet ideje alatt a  felsőoktatási intézményben a  félév és a  tanév időtartamának 
meghosszabbításáról szóló 197/2021. (IV. 28.) Korm. rendelet 3. §-a,

32. a veszélyhelyzet ideje alatt egy részszakma megszerzésére irányuló eltérő szabályokról szóló 
198/2021. (IV. 28.) Korm. rendelet 3. §-a,

33. a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozata kapcsán a  sportrendezvényekre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 202/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet 6. §-a,

34. a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó horgászatra vonatkozó speciális szabályokról szóló 
214/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet 5. §-a,

35. a doktori értekezés benyújtására előírt határidőnek a  veszélyhelyzet idején történő meghosszabbításáról 
szóló 217/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet 3. §-a,

36. a védettségi igazolással való visszaélés elleni fellépésről szóló 220/2021. (V. 1.) Korm. rendelet 3. §-a,
37. az ingatlanok árverezésére és kiürítésére a  veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó eltérő intézkedésekről 

szóló 229/2021. (V. 5.) Korm. rendelet 3. §-a.

7. § (1) Hatályát veszti a bölcsődei ellátás állami támogatásának a veszélyhelyzettel összefüggő egyes rendelkezéseiről szóló 
568/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet.

 (2) Hatályát veszti
a) a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 

5. alcíme,
b) a veszélyhelyzet idején a parkolást könnyítő intézkedésekről szóló 512/2020. (XI. 21.) Korm. rendelet,
c) a  földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolására irányuló kérelmek benyújthatóságának 

elhalasztásáról szóló 547/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet,
d)  a veszélyhelyzet ideje alatt a családi gazdaságok nyilvántartásba vételének sajátos szabályairól szóló 

688/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet,
e)  a vadászjegy kiállítására vagy érvényesítésére irányuló eljárás sajátos szabályairól szóló 17/2021. (I. 22.) 

Korm. rendelet.

8. §  Hatályát veszti
  1. a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet,
  2. a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) 

Korm. rendelet,
  3. a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet,
  4. a veszélyhelyzet ideje alatt az  egészségügyi dolgozók és a  koronavírus világjárvány elleni védekezésben 

közreműködő orvos-, egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatók közforgalmú személyszállítási 
utazási kedvezményéről szóló 486/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet,
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  5. a veszélyhelyzet során a  távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról szóló 487/2020. (XI. 11.) 
Korm. rendelet,

  6. a biztonságos veszélyhelyzeti gyógyszerellátáshoz szükséges egyes intézkedésekről szóló 488/2020. (XI. 11.) 
Korm. rendelet,

  7. a pedagógus-továbbképzés veszélyhelyzeti szabályairól szóló 489/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet,
  8. az egyes, a  veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) 

Korm. rendelet,
  9. a veszélyhelyzet során a Magyar Honvédség által a kórházakban ellátott feladatokról szóló 499/2020. (XI. 13.) 

Korm. rendelet,
 10. a veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról 

szóló 500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet,
 11. a veszélyhelyzet ideje alatt a  digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló 

501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet,
 12. a veszélyhelyzet során a  személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő 

rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet,
 13. az állami fenntartású, egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók irányításának 

a veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól szóló 507/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet,
 14. az egészségügyi és az  egészségügyben dolgozók, a  nevelési, oktatási intézményekben nevelési, oktatási 

tevékenységet végző dolgozók, a  szociális intézményekben dolgozók, valamint a  bölcsődei ellátásban 
dolgozók SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas rendszeres vizsgálatáról és az  egészségügyi 
ellátással összefüggő egyes kérdésekről szóló 509/2020. (XI. 19.) Korm. rendelet,

 15. az Országos Kórházi Főigazgatóságról szóló 506/2020. (XI. 17.) Korm. rendelettől eltérő, veszélyhelyzet idején 
alkalmazandó szabályokról szóló 517/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet,

 16. a veszélyhelyzet idején az  egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) 
Korm. rendelet,

 17. a veszélyhelyzet idején a felsőoktatást érintő egyes szabályokról szóló 522/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet,
 18. a szálláshely-szolgáltatók meghiúsuló foglalásaiból eredő bevételkiesés részleges megtérítéséről szóló 

523/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet,
 19. az orvos- és egészségtudományi felsőoktatási intézmények irányító megyei intézményi feladatokat is ellátó 

klinikai központjainak irányítására a veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályokról szóló 524/2020. (XI. 25.) 
Korm. rendelet,

 20. az orvos- és egészségtudományi felsőoktatási intézmények irányító megyei intézményi feladatokat el 
nem látó klinikai központjainak irányítására a  veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályokról szóló 
525/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet,

 21. az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 
530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet,

 22. a veszélyhelyzet ideje alatt a bírósági és ügyészségi szervezeti és jogállási törvények egyes rendelkezéseinek 
eltérő alkalmazásáról szóló 531/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet,

 23. a veszélyhelyzet idején alkalmazandó gazdaságvédelmi intézkedésről szóló 532/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet,
 24. a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó 

intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet,
 25. a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok 

eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet,
 26. a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli 

intézkedésekről szóló 548/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet,
 27. a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) 

Korm. rendelet,
 28. az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt 

történő eltérő alkalmazásáról szóló 551/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet,
 29. a veszélyhelyzet idején közintézmények területén alkalmazandó védelmi intézkedésekről szóló 

553/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet,
 30. a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos 

intézkedésekről, valamint a  szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a  veszélyhelyzet ideje alatt 
elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet,
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 31. a családok anyagi biztonságának erősítése érdekében szükséges, a  veszélyhelyzettel összefüggő egyes 
rendelkezésekről szóló 567/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet,

 32. a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint 
a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet,

 33. a veszélyhelyzet ideje alatt biztosított utazási kedvezményekről szóló 582/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet,
 34. az egyes, a honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott rezidensek közalkalmazotti jogviszonya 

átalakulásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 585/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet,
 35. az egyes, az  egészségügyi katonák és az  egészségügyi honvédelmi alkalmazottak jogállására vonatkozó 

veszélyhelyzeti szabályokról szóló 601/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet,
 36. az önkéntes tartalékos szolgálati viszonyra vonatkozó rendelkezéseknek a  veszélyhelyzet idején történő 

alkalmazásáról és egyes igazolások érvényességének meghosszabbításáról szóló 602/2020. (XII. 18.) 
Korm. rendelet,

 37. a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági 
intézkedésekről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet,

 38. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény egyes szabályainak a veszélyhelyzet 
ideje alatt történő alkalmazásáról szóló 604/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet,

 39. a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek a  veszélyhelyzet ideje alatt 
történő eltérő alkalmazásáról szóló 605/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet,

 40. a veszélyhelyzet ideje alatt az  állami és önkormányzati bérleti szerződésekre vonatkozó eltérő szabályokról 
szóló 609/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet,

 41. a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 
637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet,

 42. a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes 
intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet,

 43. a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes 
intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti intézkedés uniós jogi állami támogatási 
szabályokkal való összeegyeztethetőségéről szóló 640/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet,

 44. a veszélyhelyzet ideje alatt egyes külszolgálattal kapcsolatos eltérő rendelkezésekről szóló 642/2020. (XII. 22.) 
Korm. rendelet,

 45. a veszélyhelyzet ideje alatt az  államháztartásra vonatkozó szabályoktól eltérő rendelkezésekről szóló 
643/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet,

 46. a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél működő egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatottakra 
vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 644/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet,

 47. a veszélyhelyzet ideje alatt a  keresőképtelenség és a  keresőképesség orvosi elbírálásának és igazolásának 
egyes kérdéseiről szóló 657/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet,

 48. a központi költségvetés terhére nyújtott támogatásoknak a  veszélyhelyzethez igazodó különleges 
szabályairól szóló 658/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet,

 49. a veszélyhelyzet ideje alatt az  építkezések egyszerű bejelentéssel történő megvalósíthatóságának 
kiterjesztéséről szóló 687/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet,

 50. a veszélyhelyzet ideje alatt elektronikus úton megkötött pénzügyi szolgáltatási szerződésekről szóló 
689/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet,

 51. a Budapesten és Pest megyében működő állami fenntartású egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi 
szolgáltatók irányításának veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól szóló 690/2020. (XII. 29.) 
Korm. rendelet,

 52. a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az  ennek 
irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről szóló 
691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet,

 53. a veszélyhelyzet ideje alatt az  állam tulajdonában álló gyógyszerek, orvostechnikai eszközök, valamint 
egyéni védőeszközök járvány megelőzéséhez, terjedésének megakadályozásához szükséges hasznosításáról, 
továbbá az  állami, egyes önkormányzati fenntartású egészségügyi intézmények kötelezettségvállalásának 
egyes szabályairól szóló 692/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet,

 54. a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának 
támogatásáról szóló 693/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet,
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 55. az országos gyógyintézetek és az  országos társgyógyintézetek működésének, valamint irányításának 
veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól szóló 694/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet,

 56. az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.) 
Korm. rendelet,

 57. a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes egyszerűsített közjegyzői eljárási szabályokról szóló 
732/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet,

 58. a veszélyhelyzettel összefüggésben a  huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési 
önkormányzatok támogatási programjáról szóló 4/2021. (I. 14.) Korm. rendelet,

 59. a veszélyhelyzet ideje alatt a  központi költségvetésre vonatkozó szabályoktól eltérő rendelkezésekről szóló 
13/2021. (I. 22.) Korm. rendelet,

 60. a veszélyhelyzet idején az  egyes közigazgatási perekben alkalmazandó illetékességi szabályokról szóló 
14/2021. (I. 22.) Korm. rendelet,

 61. a veszélyhelyzet ideje alatt a  polgármesteri feladatok ellátásának egyes kérdéseiről szóló 15/2021. (I. 22.) 
Korm. rendelet,

 62. a veszélyhelyzet ideje alatt a külföldről érkező hallgatók egészségügyi alkalmassági vizsgálatát érintő egyes 
szabályokról szóló 16/2021. (I. 22.) Korm. rendelet,

 63. a minimálbérhez kapcsolódó jogosultságok felülvizsgálatáról szóló 21/2021. (I. 28.) Korm. rendelet,
 64. a veszélyhelyzet ideje alatt igénybe vehető szakképzésihozzájárulás-fizetési kedvezményről szóló 

22/2021. (I. 28.) Korm. rendelet,
 65. a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a  veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 

Korm. rendelet 2–4. §-a,
 66. a veszélyhelyzet idején az  általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 49.  §-a szerinti 

szünetelésre vonatkozó eltérő szabályokról szóló 31/2021. (I. 29.) Korm. rendelet,
 67. a bérletidíj-fizetési mentességről szóló 52/2021. (II. 9.) Korm. rendelet,
 68. a veszélyhelyzet idején biztosított arcképes azonosítást lehetővé tevő videotechnológián alapuló 

telemedicináról szóló 57/2021. (II. 10.) Korm. rendelet,
 69. a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet,
 70. a népszámlálás elhalasztásával összefüggő rendelkezésekről szóló 67/2021. (II. 19.) Korm. rendelet,
 71. a veszélyhelyzet ideje alatt a gyógyszertáron kívül történő gyógyszerforgalmazás egyes szabályainak eltérő 

alkalmazásáról szóló 68/2021. (II. 19.) Korm. rendelet,
 72. az egyes, az  egészségügyi szolgálati jogviszonnyal összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 

69/2021. (II. 19.) Korm. rendelet,
 73. a nemzetgazdaság működőképességének megőrzése céljából a  nyersanyag-ellátás veszélyhelyzet időszaka 

alatt történő megfelelő biztosítása érdekében a  bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és kapcsolódó 
kormányrendeletek, valamint a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek 
eltérő alkalmazásáról szóló 78/2021. (II. 19.) Korm. rendelet,

 74. az egyes beruházásokkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 81/2021. (II. 23.) Korm. rendelet,
 75. a veszélyhelyzet ideje alatt a járvány elleni védekezést elősegítő egyes intézkedésekről szóló 89/2021. (II. 27.) 

Korm. rendelet,
 76. a munkaerő-kölcsönzés egészségügyi szolgáltatókra irányadó veszélyhelyzeti szabályairól szóló 

91/2021. (II. 27.) Korm. rendelet,
 77. a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet,
 78. az egészségügyi szolgálatra berendelés és az  egészségügyi szolgáltatás biztosításának veszélyhelyzeti 

különös szabályairól szóló 106/2021. (III. 5.) Korm. rendelet,
 79. a rezidenseknek a veszélyhelyzeti betegellátásban történő részvételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 

107/2021. (III. 5.) Korm. rendelet,
 80. a védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a  gyermekfelügyeletről szóló 111/2021. (III. 6.) 

Korm. rendelet,
 81. a veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről szóló 112/2021. (III. 6.) 

Korm. rendelet,
 82. a veszélyhelyzet ideje alatt az  építkezések megkönnyítését szolgáló egyes előírások megállapításáról szóló 

113/2021. (III. 10.) Korm. rendelet,
 83. az egészségügyi tevékenység végzésének veszélyhelyzeti szabályairól szóló 127/2021. (III. 13.) Korm. rendelet,
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 84. az egyes, az  egészségügyi szolgáltatók irányításával összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról és 
a  honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az  ennek 
irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről szóló 
691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 137/2021. (III. 23.) Korm. rendelet,

 85. az egyes kulturális finanszírozási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 
140/2021. (III. 24.) Korm. rendelet,

 86. a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet,
 87. a folyamatos belföldi gyógyszer-, gyógyászatisegédeszköz- és orvostechnikaieszköz-ellátás biztosításáról 

szóló 148/2021. (III. 27.) Korm. rendelet,
 88. a szabadság kiadásának egyes jogviszonyokban alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályairól szóló 

149/2021. (III. 27.) Korm. rendelet,
 89. a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak újbóli 

bevezetéséről szóló 150/2021. (III. 27.) Korm. rendelet,
 90. a veszélyhelyzetre tekintettel a köznevelési intézményeket érintő egyes fenntartói döntésekhez kapcsolódó 

véleményezési eljárások 2021. évi rendkívüli szabályairól szóló 151/2021. (III. 27.) Korm. rendelet,
 91. a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó 

rendkívüli intézkedésekről szóló 152/2021. (III. 27.) Korm. rendelet,
 92. a Pénzügyi Békéltető Testület eljárása során a  veszélyhelyzet idején érvényesülő egyes eljárásjogi 

intézkedések újbóli bevezetéséről szóló 154/2021. (III. 27.) Korm. rendelet,
 93. az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról, valamint az  egyes 

államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.) 
Korm. rendelet módosításáról szóló 161/2021. (IV. 2.) Korm. rendelet,

 94. a villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték és a közvetlen vezeték építésére adott engedélyre vonatkozó 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 164/2021. (IV. 7.) Korm. rendelet,

 95. a médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény médiaszolgáltatási 
díjfizetési kötelezettségre vonatkozó szabályainak a veszélyhelyzet során történő eltérő alkalmazásáról szóló 
165/2021. (IV. 7.) Korm. rendelet,

 96. a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről, 
valamint egyes köznevelést érintő eltérő szabályokról szóló 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet,

 97. az egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 176/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet,
 98. a köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben, valamint a felnőttképzésben a rendes oktatásra 

történő visszatérésről és az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetéséről szóló 177/2021. (IV. 15.) 
Korm. rendelet,

 99. a veszélyhelyzet során a vállalkozások reorganizációjáról szóló 179/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet,
100. a csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a  cégnyilvánosságról, 

a  bírósági cégeljárásról és a  végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő 
alkalmazásáról szóló 180/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet,

101. a veszélyhelyzet során a  felszámolási eljárásban történő vagyonértékesítés eltérő szabályairól szóló 
181/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet,

102. az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, 
illetve következményeinek elhárítása érdekében a  magyarországi székhelyű gazdasági társaságok 
gazdasági célú védelméhez szükséges intézkedések veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 
189/2021. (IV. 21.) Korm. rendelet,

103. a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény egyes szabályainak veszélyhelyzet ideje alatti eltérő 
alkalmazásáról szóló 196/2021. (IV. 28.) Korm. rendelet,

104. a veszélyhelyzet ideje alatt a  felsőoktatási intézményben a  félév és a  tanév időtartamának 
meghosszabbításáról szóló 197/2021. (IV. 28.) Korm. rendelet,

105. a veszélyhelyzet ideje alatt egy részszakma megszerzésére irányuló eltérő szabályokról szóló 
198/2021. (IV. 28.) Korm. rendelet,

106. a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozata kapcsán a  sportrendezvényekre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 202/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet,
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107. a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó horgászatra vonatkozó speciális szabályokról szóló 
214/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet,

108. a doktori értekezés benyújtására előírt határidőnek a  veszélyhelyzet idején történő meghosszabbításáról 
szóló 217/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet,

109. a védettségi igazolással való visszaélés elleni fellépésről szóló 220/2021. (V. 1.) Korm. rendelet,
110. az egészségügyi szolgáltatások veszélyhelyzeti igénybevételével kapcsolatos egyes szabályokról és 

a  koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 
222/2021. (V. 3.) Korm. rendelet,

111. az ingatlanok árverezésére és kiürítésére a  veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó eltérő intézkedésekről 
szóló 229/2021. (V. 5.) Korm. rendelet,

112. a 2021. évi ballagási rendezvények megtartásának feltételeiről szóló 250/2021. (V. 17.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 272/2021. (V. 21.) Korm. rendelete
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló  
485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és 
működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvény 22.  § (1)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: Korm. rendelet) a következő I/C. fejezettel egészül ki:
„I/C. FEJEZET
A PÉNZÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÓK AZONOSÍTÁSI FELADATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZPONTI 
ADATBÁZISOK MŰKÖDTETÉSE
3/C.  § A  Kormány a  pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér 
megteremtéséről és működtetéséről szóló törvény szerinti nyilvántartó szervként a NAV-ot jelöli ki.”

2. §  A Korm. rendelet 98. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A)
„d) 3/C. § és a 9. §
da) a  pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, 
a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/849 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
db) a  pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről 
szóló (EU) 2015/849 irányelv, valamint a 2009/138/EK és a 2013/36/EU irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i 
(EU) 2018/843 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
dc) a pénzügyi és egyéb információk bizonyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás 
lefolytatása céljából történő felhasználásának megkönnyítését szolgáló szabályok megállapításáról, valamint 
a  2000/642/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1153 európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

3. §  Ez a  rendelet a  pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér 
megteremtéséről és működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvény kihirdetését követő napon lép hatályba.
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4. §  Ez a rendelet
a) a  pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának 

megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2015. május 20-i (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről 
szóló (EU) 2015/849 irányelv, valamint a  2009/138/EK és a  2013/36/EU irányelv módosításáról szóló,  
2018. május 30-i (EU) 2018/843 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a  pénzügyi és egyéb információk bizonyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása 
és a  vádeljárás lefolytatása céljából történő felhasználásának megkönnyítését szolgáló szabályok 
megállapításáról, valamint a 2000/642/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i 
(EU) 2019/1153 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

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

Az emberi erőforrások minisztere 18/2021. (V. 21.) EMMI rendelete
a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2)  bekezdés d)  pont df )  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A fertőző betegségek és a  járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló  
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 7/A. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
(A SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltást térítésmentesen veheti igénybe)
„d) az a) pont alá nem tartozó magyar állampolgár.”

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

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1300/2021. (V. 21.) Korm. határozata
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról

 1. A Kormány megállapítja a  Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretét, 
az 1. melléklet szerint.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1300/2021. (V. 21.) Korm. határozathoz

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz éves fejlesztési kerete

 1. A Vállalkozásfejlesztés című 1. prioritás

A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás címe

Felhívás 

keretösszege

(Mrd Ft)

Projektkiválasztási 

eljárásrend

Felhívás meghirdetésének 

tervezett ideje

2. GINOP Plusz-1.1.2-21
Magyar Multi Program – A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős 
növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások 

támogatása
100,00 egyszerűsített 2021. június

3. GINOP Plusz-1.2.1-21
A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz 

való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása
200,00 egyszerűsített 2021. május

4. GINOP Plusz-1.2.2-21 Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program (2. és 3. kör) 50,00 egyszerűsített 2021. szeptember

5. GINOP Plusz-1.3.1-21
„Zöld Nemzeti Bajnokok” – A zöldgazdaság területén működő mikro-, kis- és 

középvállalkozások technológiafejlesztésének támogatása
30,00 egyszerűsített 2021. június

 2. A kutatás, fejlesztés, innováció című 2. prioritás

A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás címe

Felhívás 

keretösszege

(Mrd Ft)

Projektkiválasztási 

eljárásrend

Felhívás meghirdetésének 

tervezett ideje

2. GINOP Plusz-2.1.1-21 Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése 136,67 standard 2021. május

 3. A Fenntartható munkaerőpiac című 3. prioritás

A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás címe

Felhívás 

keretösszege

(Mrd Ft)

Projektkiválasztási 

eljárásrend

Felhívás meghirdetésének 

tervezett ideje

2. GINOP Plusz-3.2.1-21
A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és 

termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül 
70,00 kiemelt 2021. május
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A Kormány 1301/2021. (V. 21.) Korm. határozata
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott EFOP-4.1.2-17-2017-00088 
azonosító számú, „A Napkori Jósika Miklós Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció 
elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című projekt támogatásának növeléséről

 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
a) egyetért az 1. melléklet szerinti projekt (a továbbiakban: projekt) összköltségének növelésével,
b) az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 

17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy a projekt 
keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra,

c) felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a  projekt támogatási szerződésének 
1. melléklet szerinti módosításáról.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2021. július 15.

 2.  A Kormány egyetért azzal, hogy a projekt esetén az 1. mellékletben foglalt táblázat F:3 mezőjében meghatározott, 
összesen legfeljebb 155 323 269 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  Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 
Program (a továbbiakban: EFOP) hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön finanszírozásra.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1301/2021. (V. 21.) Korm. határozathoz

  A B C D E F G H

1.

Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás 

(forint)

Többlettámogatás legfeljebb

(forint)

Megnövelt 

összköltség 

legfeljebb 

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.

Az EFOP keretében 

finanszírozandó 

összeg

(forint)

Az 549/2013. (XII. 30.)  

Korm. rendelet 6. §  

(1) bekezdés b) pontja 

alapján az EFOP hazai 

társfinanszírozás terhére 

finanszírozandó összeg 

(forint)

3.
EFOP-4.1.2-17-

2017-00088

A Napkori Jósika 
Miklós Általános Iskola 

infrastrukturális fejlesztése  
a hátránykompenzáció 

elősegítése és a minőségi 
oktatás megteremtése 

érdekében

Nyíregyházi 
Tankerületi 

Központ
639 508 320 257 311 726 155 323 269 1 052 143 315

A projekt célja a 4552 Napkor, 
Kossuth utca 59. szám alatti 
köznevelési intézmény 
infrastrukturális fejlesztése.



3814 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 94. szám 

A Kormány 1302/2021. (V. 21.) Korm. határozata
az EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú („Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” 
című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves 
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) 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 foglalt 
feladatkörében eljárva
a) egyetért az  EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú, „Megváltozott munkaképességű emberek 

támogatása” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának az 1. melléklet szerinti növelésével,
b) az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról 

szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A.  §-a alapján úgy határoz,  
hogy a  projekt keretemelése és annak végrehajtása során a  Kormányrendelet 3–5.  §-a ne kerüljön 
alkalmazásra,

c) egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2021. július 31.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) 

Korm. határozat
a) 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:2 mezőjében a „13,97” szövegrész helyébe a „16,97” szöveg,
b) 2. mellékletében foglalt táblázat D:2 mezőjében a „13,97” szövegrész helyébe a „16,97” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1302/2021. (V. 21.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Hatályos támogatás

(forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb  

(forint)

Megnövelt támogatás 

legfeljebb

 (forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
EFOP-1.1.1-15-

2015-00001

Megváltozott 
munkaképességű 

emberek támogatása

Nemzeti Szociálpolitikai 
Intézet

(konzorciumvezető)

Magyar Államkincstár

13 965 294 850 3 000 000 000 16 965 294 850

A projekt célja a megváltozott 
munkaképességű személyek nyílt 
munkaerőpiaci integrációjának 
elősegítése foglalkozási rehabilitációs 
szolgáltatások nyújtásával, 
foglalkoztatásuk ösztönzése, 
képzettségi szintjük növelése, valamint 
a megváltozott munkaképességű 
személyeket foglalkoztatni képes 
munkaadók szemléletének formálása.
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A Kormány 1303/2021. (V. 21.) Korm. határozata
Kulcsmenedzsment és Monitoring rendszer megvalósításáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési 
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 
módosításáról

 1. A Kormány
a) a 2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés c)  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva egyetért a  Kulcsmenedzsment és Monitoring rendszer projekt 
(továbbiakban: projekt) megvalósításával, az 1. melléklet szerint;

b) egyetért a projekt támogatásának az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2. beruházási prioritás 
többletkötelezettség-vállalásának terhére történő finanszírozásával;

c) felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet 
szerinti megkötésére;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a többletforrás rendelkezésre állását követően azonnal

d) felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy amennyiben nem szükséges az  Integrált 
Közlekedésfejlesztési Operatív Program teljes forrásfelhasználásához, abban az  esetben gondoskodjon 
a  projekt támogatási kereten felüli, 1 950 000 000 forint összegű többletkötelezettség-vállalásának 
a 2021–2027 közötti európai uniós programozási időszak forrásai terhére történő haladéktalan átforgatásáról 
és elszámolásáról, amint erre a vonatkozó európai uniós szabályozás lehetőséget biztosít.
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] 2.  melléklete az  1.  melléklet szerint 
módosul.

 4. Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat
a) 1. pont f ) alpont fa) pont faa) alpontjában a „124,00%-áig” szövegrész helyébe a „124,39%-áig” szöveg,
b) 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:2 mezőjében a „620,839” szövegrész helyébe a „622,789” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1303/2021. (V. 21.) Korm. határozathoz

   Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 65.o sorral egészül ki:

[A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve
Projekt indikatív támogatási kerete 

(Mrd Ft)
Szakmai elvárások]

65.o IKOP-2.1.0-15
Kulcsmenedzsment és 
Monitoring rendszer

MÁV Zrt.
1,95 (támogatási intenzitás: 

100%)

A GSM-R/ETCS rendszerek közötti együttműködést 
és a szolgáltatások minőségét biztosító monitoring 
rendszer, valamint a rádiós irányítóközpont és 
a közlekedő járművek közötti kommunikáció 
biztonságos lebonyolításához szükséges 
kulcsmenedzsment-rendszer megvalósítása.
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A Kormány 1304/2021. (V. 21.) Korm. határozata
a KEHOP-1.3.0-15-2015-00007 azonosító számú („Balaton levezető rendszerének korszerűsítése” című)
projekt forrásszerkezetében bekövetkezett változásból adódó 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 c) és f ) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva – egyetért
a) a KEHOP-1.3.0-15-2015-00007 azonosító számú, „Balaton levezető rendszerének korszerűsítése” című projekt 

(a továbbiakban: projekt) részére bemutatott műszaki tartalmával,
b) a projekt forrásszerkezetének az 1. melléklet szerinti módosításával,
c) azzal, hogy a  többlettámogatás a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 1.  prioritása 

rendelkezésre álló kerete terhére kerüljön finanszírozásra,
d) a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával,

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2021. május 31.

e) azzal, hogy a  projekt a  2014–2020. évi és a  2021–2027. évi programozási időszak vonatkozásában 
szakaszolásra kerüljön, és a nem vízszint-szabályozási célból történő hajózsilip-építés projektelem és annak 
járulékos költségei fedezete biztosításának lehetősége a 2021–2027. évi programozási időszak európai uniós 
forrásai terhére kerüljön felülvizsgálatra.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a 2021–2027-es operatív programoknak az Európai Bizottság által történő elfogadását követően 

azonnal
 2. A Kormány felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  1.  pont e)  alpontja szerinti felülvizsgálat elvégzéséig, illetve 

amennyiben az  1.  pont e)  alpontjában jelzettek nem valósíthatók meg – a  hajózsilip-építés projektelem és 
annak járulékos költségei fedezetének biztosítása érdekében gondoskodjon az  1.  mellékletben foglalt táblázat 
I:3 mezőjében szereplő többlettámogatás Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi 
XC. törvény 1.  melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Európai uniós 
programokhoz kapcsolódó tartalék alcím terhére történő finanszírozásáról.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 3. A Kormány visszavonja a  KEHOP-1.3.0-15-2015-00007 azonosító számú („Balaton levezető rendszerének 
korszerűsítése” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 
1509/2019. (VIII. 23.)  Korm. határozatot.

 4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 5. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló  

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a) D:39 mezőjében a „14,51” szövegrész helyébe a „15,53” szöveg,
b) E:39 mezőjében a „4,43” szövegrész helyébe a „3,42” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1304/2021. (V. 21.) Korm. határozathoz

  A B C D E F G H I J K

1.

Projekt azonosító 

száma

Projekt 

megnevezése
Kedvezményezett neve

Projekt hatályos támogatási szerződés 

szerinti forrásszerkezete
Változás

A projekt változást követő 

forrásszerkezete

Változást követő 

összköltség 

(bruttó, forint)

Projekt rövid bemutatása

2.

A KEHOP 

keretében uniós 

forrás terhére 

finanszírozott 

támogatás  

(bruttó, forint)

Magyarország 

központi 

költségvetése 

keretében 

finanszírozott 

támogatás  

(bruttó, forint)

A KEHOP 

keretében uniós 

forrás terhére 

finanszírozott 

támogatás  

(bruttó, forint)

Magyarország 

központi 

költségvetése 

keretében 

finanszírozott 

támogatás  

(bruttó, forint)

A KEHOP keretében 

uniós forrás terhére 

finanszírozott 

támogatás  

 (bruttó, forint)

Magyarország 

központi 

költségvetése 

keretében 

finanszírozott 

támogatás 

(bruttó, forint)

3.
KEHOP-1.3.0-

15-2015-00007

Balaton levezető 

rendszerének 

korszerűsítése

Országos  

Vízügyi Főigazgatóság 

(konzorciumvezető)  

Közép-dunántúli  

Vízügyi  

Igazgatóság 

 14 509 950 692  4 429 141 304  1 018 047 017 – 1 018 047 017  15 527 997 709  3 411 094 287  18 939 091 996 

A projekt célja 

az éghajlatváltozás 

felszíni és felszín alatti 

vizekre gyakorolt 

káros hatásainak 

mérséklése érdekében 

a vízgazdálkodás 

helyzetének javítása, 

a vízhiányos 

időszakokban 

jelentkező vízigények 

kielégítésének 

elősegítése, valamint 

a természetes 

vízkészletek 

hasznosíthatóságának 

növelése. A projektben 

80 000 hektár területet 

érint vízgazdálkodási 

fejlesztés.



3820 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 94. szám 

A Kormány 1305/2021. (V. 21.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív 
Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

A Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
 1. egyetért az 1. melléklet szerint, az ott felsorolt projektek (a továbbiakban: projektek) támogatásának növelésével,
 2. az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 

17/2017.  (II.  1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A.  §-a alapján hozzájárul, hogy 
az 1. mellékletben foglalt táblázat 4., 6., 7., 8. és 9. sora szerinti projekt keretemelése és annak végrehajtása során 
a Kormányrendelet 3–5. §-a ne kerüljön alkalmazásra,

 3. egyetért a  projektek 1.  pont szerinti többlettámogatásának a  Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
1.,  2.,  3.,  5. és 6. prioritása, valamint a  Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 6. prioritása 
rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,

 4. egyetért a projektek támogatási szerződéseinek az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1305/2021. (V. 21.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Hatályos 

támogatás (forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(forint)

Megnövelt 

támogatás legfeljebb

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
TOP-1.1.1-15-BO1- 

2016-00008

Ipari park fejlesztése 
és új iparterületek 

kialakítása 
Mezőkövesden

Mezőkövesd Város 
Önkormányzata

1 340 000 000 379 298 620 1 719 298 620

A projekt keretében az első területen teljes 
közművesítés valósul meg, útépítés, útfelújítás, 
valamint porta és raktárépület kerül kialakításra 
kiszolgálóépülettel. A második területen teljes 
közművesítés, továbbá belső utak felújítása, 
parkolók kialakítása, porta és kiszolgálóépület 
építése történik. A harmadik területen vízvezeték 
és szennyvízvezeték ipari parkba való bekötésére 
kerül sor.

3.
TOP-1.2.1-15-BK1- 

2016-00001

Évezredek útján, 
Aranymonostor és 
látogatóközpont 

turisztikai fejlesztése 
I. ütem

Bugac Nagyközségi 
Önkormányzat 

(konzorciumvezető) 
 

BKMFÜ Bács-Kiskun Megyei 
Fejlesztési Ügynökség 

Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

999 999 510 137 073 615 1 137 073 125

A projekt célja a közelmúltban feltárt nemzetségi 
monostort bemutató látogatófogadó épület 
építése, kiállítás, élmény- és dokumentumfilmek 
készítése, parkolók építése, 5 darab szobor 
elkészítése és felállítása.

4.
TOP-1.2.1-15-BK1- 

2016-00010

Solt–Dunatetétlen–
Akasztó turisztikai célú 
kerékpárút fejlesztése

Solt Város Önkormányzat 
(konzorciumvezető) 

 
BKMFÜ Bács-Kiskun 
Megyei Fejlesztési 

Ügynökség Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű 

Társaság, Akasztó 
Község Önkormányzata, 

Dunatetétlen Község 
Önkormányzata

700 000 000 376 798 877 1 076 798 877

A fejlesztés célja az aktív turizmus, azon belül  
a térség kerékpáros turisztikai fellendítése.  
A beruházás keretében a már meglévő 
kerékpáros hálózati elemek összekötése 
valósul meg, rákötve ezzel Akasztó, Kiskőrös és 
Soltvadkert egész térségét az EuroVelo 6-os, 
Duna-menti kerékpárút-hálózatra.
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5.
TOP-2.1.2-16-VE1- 

2020-00010

Balatonfüred 
Ófalu fejlesztése 

és új közösségi tér 
kialakítása

Balatonfüred Város 
Önkormányzata

1 277 000 000 378 000 000 1 655 000 000
A fejlesztés céljai a település központjában 
található „Ófalu” megnevezésű terület 
rehabilitációja és zöldítése.

6.
TOP-3.1.1-16-KO1- 

2017-00004

Haranglábtól – 
Agostyánig, Tata, 

Országgyűlés tértől 
 Agostyán városrészig 
létesítendő kerékpárút 

I. ütem

Tata Város Önkormányzata 250 000 000 82 264 212 332 264 212

A beruházás során Tata Város Önkormányzata 
kerékpáros létesítményeket alakít ki Tata és 
Agostyán települések összekötésére nyitott és 
„Koppenhágai típusú” kerékpársáv, valamint 
kétirányú kerékpárút megépítésével 4,1630 km 
hosszan, megteremtve a biztonságos kerékpáros 
közlekedés feltételeit. 

7.
TOP-5.1.1-15-HB1- 

2016-00001

Hajdú-Bihar megyei 
foglalkoztatási 
megállapodás, 
foglalkoztatási-

gazdaságfejlesztési 
együttműködés

Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat

(konzorciumvezető) 
 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal,

Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzati Hivatal, 

HBMFÜ Hajdú-Bihar Megyei 
Fejlesztési Ügynökség 

Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

1 235 000 000 400 000 000 1 635 000 000

A projekt célja a megye lakosságának képzettségi 
színvonalának növelése, a tartós munkanélküliek 
számának csökkentése, hogy a megyében 
minél magasabb legyen a foglalkoztatottsági 
szint. Kiemelt cél a gyermekellátási kapacitások 
humánerőforrás-igényének fejlesztése.

8.
TOP-5.1.1-16-KO1- 

2018-00001

Komárom-
Esztergom megyei 

foglalkoztatási paktum 
együttműködés 

megerősítése 
2018–2020

Komárom-Esztergom 
Megyei Önkormányzat 

(konzorciumvezető) 
 

Komárom-Esztergom 
Megyei Kormányhivatal,

Komárom-Esztergom 
Megyei Területfejlesztési 

Korlátolt Felelősségű 
Társaság

397 246 996 300 000 000 697 246 996

A projekt célja a működő foglalkoztatási 
együttműködés megerősítése, a paktumszervezet 
folyamatos fenntartása, paktumszolgáltatások 
nyújtása, a képzési és foglalkoztatási programok, 
munkaerőpiaci szolgáltatások folytatása.
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9.
TOP-6.1.4-16-NY1- 

2017-00001

Indiaház és 
Madárröpde létesítése 
a Nyíregyházi Állatpark 

területén

Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város Önkormányzata

820 117 565 443 422 882 1 263 540 447

A projekt célja a Nyíregyházi Állatpark 
attrakciójának bővítése az indiai állatvilág 
bemutatására szolgáló Indiaház, Afrika 
madárvilágát bemutató Madárröpde, továbbá 
az új látványelemek kiszolgálásához, ellátásához, 
fenntartásához szükséges háttérbázis számára 
kialakított többfunkciós logisztikai épület/raktár 
létesítése.

10.
VEKOP-6.2.2-15- 

2016-00004

Ráckevei 
integrált szociális 
városrehabilitáció

Ráckeve Város 
Önkormányzata 

(konzorciumvezető) 
 

Kontakt Alapítvány

399 383 512 37 103 296 436 486 808

A projekt célja Ráckeve Városkörnyék városrészen 
elhelyezkedő szegregátum lakosainak 
felzárkóztatása, a marginalizált közösségek 
városi szintű integrációja komplex programok 
megvalósítása segítségével. A módosítási 
igény keretében járda helyett, magasabb 
műszaki tartalmú 545 fm 3,5 méter szélességű, 
térkőborítású út kerül kivitelezésre.

11.
TOP-6.8.2-15-NY1- 

2016-00001
Nyíregyházi 

Foglalkoztatási Paktum

Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 

(konzorciumvezető)

Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kormányhivatal

2 056 000 000 300 000 000 2 356 000 000

A foglalkoztatási paktumprojekt számos 
munkát vállalni szándékozó, hátrányos 
helyzetű álláskereső és inaktív személy 
foglalkoztathatóságának javítását, nyílt 
munkaerőpiaci elhelyezkedését, képzését 
támogatja, továbbá a közfoglalkoztatásból  
a nyílt munkaerőpiacra való átlépését segíti azon 
közfoglalkoztatottaknál, akik készek és képesek 
munkát vállalni a nyílt munkaerőpiacon.  
A paktumprogram hozzájárul a térség gazdasági 
fellendítéséhez, foglalkoztatási szintjének 
növeléséhez és a lakosság életszínvonalának 
növeléséhez. Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a támogatott munkaerőpiaci 
programot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatallal konzorciumban valósítja meg. 
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