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

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 4/2021. (V. 10.) NMHH rendelete
az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel 
kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet módosításáról

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182.  § (3)  bekezdés 26.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az  elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos 
hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet (a továbbiakban: R.) 33. §-a a következő (7) bekezdéssel 
egészül ki:
„(7) A  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a  veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendelet és a  2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések 
hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II. 22.) Korm. rendelet által meghatározott veszélyhelyzet  
(a továbbiakban: veszélyhelyzet) időtartama alatt, továbbá e  veszélyhelyzet megszűnésének napját követő  
180 napon belül lejáró végleges építési engedély, végleges bontási engedély, valamint a  2021. február 15. napját 
megelőzően nyilvántartásba vett, előzetes bejelentésen alapuló építési vagy bontási jogosultság külön erre irányuló 
kérelem hiányában is meghosszabbodik e veszélyhelyzet megszűnésének napjától számított további egy évvel.”

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

  Dr. Karas Monika s. k.,
  a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 12/2021. (V. 10.) BM rendelete    
egyes informatikai tárgyú rendeletek módosításáról

A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12/A. § a) és 
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 1.  melléklet 1.  pontja tekintetében a  Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 
12. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § 
(1) bekezdés 3. pontjában, az 1. melléklet 3. és 7. pontja tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. 
(V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 1. § (1) bekezdése tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet 
C) pont 3. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró miniszterelnök kabinetfőnökével egyetértésben,
az 1. § (2) bekezdése és a 4. § tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
14. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben,
a 3. § és az 1. melléklet 5. pontja tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
116. § 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró innovációért és technológiáért felelős miniszterrel egyetértésben,
az 1. melléklet 1. és 9. pontja tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet  
7. § (1) bekezdés 2. és 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró miniszterelnök kabinetfőnökével egyetértésben,
az 1. melléklet 4. és 8. pontja tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
1.  melléklet K)  pont 7.  alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró innovációért és technológiáért felelős miniszterrel 
egyetértésben,
a 2. alcím tekintetében az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi  
CCXXII. törvény 106. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)  
Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím és a  2.  melléklet tekintetében az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló  
2015. évi CCXXII. törvény 106. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján
a következőket rendelem el:

1. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási 
megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett 
vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosítása

1. § (1) A  központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás 
útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a  központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztési informatikai 
rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
[A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: R.) 7.  §-ában szabályozott módon a  központosított informatikai és elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat a következő költségvetési szervek és 100%-os állami tulajdonban levő gazdasági társaságok kötelesek 
egyedi szolgáltatási megállapodás és közvetlen finanszírozás útján igénybe venni:]
„d) Nemzeti Koncessziós Iroda;”

 (2) Az R1. 2. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
[A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: R.) 7.  §-ában szabályozott módon a  központosított informatikai és elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat a következő költségvetési szervek és 100%-os állami tulajdonban levő gazdasági társaságok kötelesek 
egyedi szolgáltatási megállapodás és közvetlen finanszírozás útján igénybe venni:]
„e) Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság.”
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2. §  Az R1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §  Az R1. 1.  melléklet 1.  pont 1.44.  alpontjában az  „adatbázis informatikai rendszer üzemeltetése az  5.  § 
(1a)  bekezdésben meghatározott körben” szövegrész helyébe a  „Klímagáz adatbázis és annak jogszabályban 
meghatározott önálló részét képező informatikai rendszerek üzemeltetése” szöveg lép.

4. §  Hatályát veszti az  R1. 2.  §-ának az  egyes szervezetek működéséhez szükséges informatikai támogatás, valamint 
egyéb szakrendszerek tekintetében üzemeltetési és fejlesztési szolgáltatások központi szolgáltató általi nyújtása 
érdekében a  központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási 
megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett 
informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról szóló 4/2020. (III. 3.) BM rendelet 1. § 
(2) bekezdésével megállapított r) pontja.

2. A bizalmi szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről szóló  
24/2016. (VI. 30.) BM rendelet módosítása

5. §  A bizalmi szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről szóló 24/2016. (VI. 30.)  
BM rendelet (a továbbiakban: R2.) 28. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Szolgáltatói gyökérhitelesítő magánkulcs létrehozása esetében az  (1)  bekezdésben foglalt feltételek mellett 
külső független auditor vagy közjegyző egyidejű részvétele is megengedett.”

6. §  Az R2. 39. § (1) bekezdésében a „2 évet” szövegrész helyébe a „három évet” szöveg lép.

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

7. §  A nem a  Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott központosított 
infokommunikációs közszolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló 41/2019. (XI. 19.) BM rendelet  
(a továbbiakban: R3.) 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. Záró rendelkezések

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

9. § (1) E  rendelet 1. és 3. alcíme, valamint 1. és 2.  melléklete a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 
2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (2) A  rendelet tervezetének a  belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet a 12/2021. (V. 10.) BM rendelethez

 1.  Az R1. 1. melléklet 1. pont 1.80. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek üzemeltetéséről gondoskodik:)
„1.80. az e-közigazgatásért felelős miniszterrel kötött közszolgáltatási szerződés alapján az alábbiakban nevesített, 
a  Kormányzati Adatközponthoz önkéntes módon csatlakozó szakrendszerek infrastruktúrájának a  Kormányzati 
Adatközpontban történő üzemeltetése:
1.80.1. a Miniszterelnöki Kabinetiroda által tulajdonosi joggyakorlás alatt álló Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság által működtetett Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) – IaaS szintig;”

 2.  Az R1. 1. melléklet 1. pont 1.82. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek üzemeltetéséről gondoskodik:)
„1.82. a  koronavirus.gov.hu portál és a  hozzá kapcsolódó vírusinfó-applikáció és azok infrastruktúrájának 
üzemeltetése, ide nem értve a portál tartalomkezelési és a portál fejlesztési feladatokat;”

 3.  Az R1. 1. melléklet 1. pontja a következő 1.83. alponttal egészül ki:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek üzemeltetéséről gondoskodik:)
„1.83. a  Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által működtetett Állami Partner központi honlapnak és 
egyben webshop jellegű igénybejelentő rendszernek, továbbá a Bv. Holding vállalatcsoport honlapoknak, valamint 
mindezek informatikai alapinfrastruktúrájának (IaaS szintű) üzemeltetése;”

 4.  Az R1. 1. melléklet 1. pontja a következő 1.84. alponttal egészül ki.
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek üzemeltetéséről gondoskodik:)
„1.84. a Nemzeti Akkreditáló Hatóság levelezőrendszere.”

 5.  Az R1. 1. melléklet 2. pont 2.10. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek fejlesztéséről gondoskodik:)
„2.10. Az 1.44. pontja szerinti adatbázis és informatikai rendszerek fejlesztése;”

 6.  Az R. 1. melléklet 2. pont 2.35. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek fejlesztéséről gondoskodik:)
„2.35. az 1.82. alpontban meghatározott rendszerek infrastruktúrája és a kapcsolódó vírusinfó-applikáció.”

 7.  Az R1. 1. melléklet 2. pontja a következő 2.36. alponttal egészül ki:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek fejlesztéséről gondoskodik:)
„2.36. az 1.83. alpontban meghatározott honlapok, rendszerek és azok infrastruktúrája,”

 8.  Az R1. 1. melléklet 2. pontja a következő 2.37. alponttal egészül ki:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek fejlesztéséről gondoskodik:)
„2.37. az 1.84. alpontban meghatározott rendszer.”

 9.  Hatályát veszti az R1. 1. melléklet 1.81. pontja.

2. melléklet a 12/2021. (V. 10.) BM rendelethez

 1.  Az R3. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E

Ssz. Központi szolgáltató megnevezése A közszolgáltatás tárgya A közszolgáltatási feladat A szolgáltatás nyújtásának 

kezdete)

9. IdomSoft Informatikai Zrt. RZS NOVA 
Versenyfelügyeleti és 
Bírság szakrendszer

alkalmazásfejlesztés (alap) 9. § (1) bekezdés szerint

alkalmazástámogatás és 
alkalmazásfejlesztés

az egyes informatikai 
tárgyú rendeletek 

módosításáról szóló  
12/2021. (V. 10.) 

BM rendelet 
hatálybalépésének 

napja
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 2.  Az R3 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 10. sorral egészül ki:

(A B C D E

Ssz. Központi szolgáltató megnevezése A közszolgáltatás tárgya A közszolgáltatási feladat A szolgáltatás nyújtásának 

kezdete)

10. NISZ Nemzeti 
Infokommunikációs 

Szolgáltató Zrt.

VIKI videokonferencia 
szolgáltatás

hálózati szolgáltatás 
(üzemeltetés és fejlesztés)

az egyes informatikai 
tárgyú rendeletek 

módosításáról szóló  
12/2021. (V. 10.) 

BM rendelet 
hatálybalépésének 

napja

 3.   Az R3. 1. melléklete a következő 3. és 4. ponttal egészül ki:
„3. Az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 39/M. § 

(7) bekezdése szerinti szervezeti egységének nyújtott közszolgáltatások

A B C D E

Ssz. Központi szolgáltató 

megnevezése

A közszolgáltatás tárgya A közszolgáltatási feladat A szolgáltatás nyújtásának 

kezdete

1. NISZ Nemzeti 
Infokommunikációs 

Szolgáltató Zrt.

menedzselt 
munkaállomás 

üzemeltetés 
szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése 
szerint

2. NISZ Nemzeti 
Infokommunikációs 

Szolgáltató Zrt.

alkalmazás 
támogatás 

szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése 
szerint

3. NISZ Nemzeti 
Infokommunikációs 

Szolgáltató Zrt.

levelezés szolgáltatás hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése 
szerint

4. NISZ Nemzeti 
Infokommunikációs 

Szolgáltató Zrt.

tárhely szolgáltatás hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése 
szerint

5. NISZ Nemzeti 
Infokommunikációs 

Szolgáltató Zrt.

virtuális gép 
szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése 
szerint

6. NISZ Nemzeti 
Infokommunikációs 

Szolgáltató Zrt.

komplex 
infrastruktúra 
szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése 
szerint

7. NISZ Nemzeti 
Infokommunikációs 

Szolgáltató Zrt.

integrált 
adatszolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése 
szerint

8. NISZ Nemzeti 
Infokommunikációs 

Szolgáltató Zrt.

központi Internet 
szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése 
szerint

9. NISZ Nemzeti 
Infokommunikációs 

Szolgáltató Zrt.

menedzselt LAN 
szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése 
szerint

10. NISZ Nemzeti 
Infokommunikációs 

Szolgáltató Zrt.

hangforgalmi 
szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése 
szerint
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11. NISZ Nemzeti 
Infokommunikációs 

Szolgáltató Zrt.

alközponti 
szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése 
szerint

12. NISZ Nemzeti 
Infokommunikációs 

Szolgáltató Zrt.

fordított 
hangforgalmi 
szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése 
szerint

4.  A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részére nyújtott közszolgáltatások

A B C D E

Ssz. Központi szolgáltató 

megnevezése

A közszolgáltatás tárgya A közszolgáltatási feladat A szolgáltatás nyújtásának 

kezdete

1. NISZ Nemzeti 
Infokommunikációs 

Szolgáltató Zrt.

adatátviteli 
szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése 
szerint

2. NISZ Nemzeti 
Infokommunikációs 

Szolgáltató Zrt.

integrált 
adatszolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése 
szerint

3. NISZ Nemzeti 
Infokommunikációs 

Szolgáltató Zrt.

internet hozzáférés 
szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése 
szerint

4. NISZ Nemzeti 
Infokommunikációs 

Szolgáltató Zrt.

hangforgalmi 
szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése 
szerint

5. NISZ Nemzeti 
Infokommunikációs 

Szolgáltató Zrt.

alközponti 
szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése 
szerint

6. NISZ Nemzeti 
Infokommunikációs 

Szolgáltató Zrt.

eszközüzemeltetés 
szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése 
szerint

”
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A külgazdasági és külügyminiszter 12/2021. (V. 10.) KKM rendelete
a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló  
7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Török Köztársasággal összefüggő módosításáról

A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138.  § 2.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
40.  § (1)  bekezdés 5.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a  következőket 
rendelem el:

1. §  A  védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet 1.  §-a 
a következő f ) ponttal egészül ki:
[A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1.  § (3)  bekezdés 
e) pontja szerinti, a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló kétoldalú megállapodást kötött ország:]
„f ) Török Köztársaság.”

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

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

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


	A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 4/2021. (V. 10.) NMHH rendelete
	az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet módosításáról

	A belügyminiszter 12/2021. (V. 10.) BM rendelete    
	egyes informatikai tárgyú rendeletek módosításáról

	A külgazdasági és külügyminiszter 12/2021. (V. 10.) KKM rendelete
	a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 
7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Török Köztársasággal összefüggő módosításáról


		2021-05-10T20:42:36+0200
	Dr. Salgó László Péter




