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A Kormány 144/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelete
a fogyasztók részére vezetett fizetési számlákhoz kapcsolódó díjakról történő tájékoztatás egyes kérdéseiről

A Kormány a  pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009.  évi LXXXV.  törvény 64/A.  § (1)  bekezdés b)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §  E rendelet előírásai a  pénzforgalmi szolgáltatók által fogyasztók részére Magyarországon nyitott és vezetett azon 
fizetési számlákra alkalmazandóak, amelyek legalább a következő fizetési módok lebonyolítását teszik lehetővé:
a) fizetési számlához kötődő készpénzfizetés keretében készpénz befizetése fizetési számlára, valamint készpénz 

kifizetése fizetési számláról, és
b) fizetési számlák közötti fizetés, ideértve az átutalás teljesítését harmadik félnek, valamint fogadását harmadik 

féltől.

2. §  E rendelet alkalmazásában
1.  díj: a  fogyasztó által a  pénzforgalmi szolgáltatónak a  fizetési számlához kapcsolódó szolgáltatásért vagy 

azokkal kapcsolatban fizetendő mindenfajta díj, költség és egyéb fizetési kötelezettség;
2.  fizetési számlához kapcsolódó szolgáltatás:

a) a fizetési számla nyitásával, vezetésével és lezárásával összefüggő valamennyi szolgáltatás, beleértve 
a pénzforgalmi szolgáltatásokat,

b) a  pénzforgalmi szolgáltatóra címzett csekken, váltón, papíralapú utalványon, papíralapú utazási 
csekken vagy az Egyetemes Postaegyesület (UPU) által meghatározott papíralapú postautalványon 
alapuló olyan fizetési művelet, amelynél az irat kiállítása abból a célból történik, hogy pénzeszközt 
bocsássanak a kedvezményezett rendelkezésére, valamint

c) a  folyószámlahitel és a  fizetési műveletnek a  fizetési számla egyenlege vagy a  folyószámlahitel 
hallgatólagos túllépéséből történő teljesítése.

3. § (1) A  fizetési számlához kapcsolódó legjellemzőbb szolgáltatásoknak a  fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak 
összehasonlíthatóságáról, a  fizetésiszámla-váltásról és az  alapszintű fizetési számla nyitásáról, illetve használatáról 
szóló 2014/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2014/92/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv) 3.  cikk (5)  bekezdése szerinti jegyzéke az  1.  mellékletben meghatározott egységesített megnevezést és 
fogalommeghatározást tartalmazza.

 (2) A pénzforgalmi szolgáltató az 1. mellékletben meghatározott egységesített megnevezést és fogalommeghatározást 
tartalmazó jegyzéket honlapján, valamint a  fogyasztók számára nyitva álló helyiségében könnyen hozzáférhető 
módon közzéteszi, és a  fogyasztó kérésére papíron vagy egyéb tartós adathordozón is díjmentesen rendelkezésre 
bocsátja.

4. § (1) A pénzforgalmi szolgáltató az 1. mellékletben nevesített fizetési számlához kapcsolódó szolgáltatásával összefüggő, 
fogyasztóknak szóló, szerződésekkel kapcsolatos kereskedelmi és marketing célú tájékoztatóiban, valamint e rendelet 
szerinti díjjegyzékben és díjkimutatásban kizárólag az 1. mellékletben meghatározott egységesített megnevezést és 
fogalommeghatározást használhatja.

 (2) A  pénzforgalmi szolgáltató a  fogyasztóknak szóló, kereskedelmi és marketing célú tájékoztatóban, valamint 
az e rendelet szerinti díjjegyzékben és díjkimutatásban az általa nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó szolgáltatások 
megnevezésére az 1. mellékletben meghatározott egységesített megnevezés mellett másodlagos megnevezésként 
márkaneveket is használhat.

2. Díjjegyzék rendelkezésre bocsátása

5. § (1) A pénzforgalmi szolgáltató
a) a  fogyasztó fizetésiszámla-szerződés kötésére irányuló jognyilatkozatát megelőzően kellő időben, valamint 

a fogyasztó kérésére papíron vagy más tartós adathordozón díjmentesen a fogyasztó rendelkezésére bocsátja, 
és
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b) honlapján, valamint a fogyasztók számára nyitva álló helyiségében könnyen hozzáférhető módon közzéteszi
a 2014/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a  díjjegyzék egységesített formátumára és 
egységes szimbólumára vonatkozó végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról szóló, 2017. szeptember 28-i 
(EU) 2018/34 bizottsági végrehajtási rendelet alapján elkészített díjjegyzéket.

 (2) A díjjegyzékben szereplő díjakat a fogyasztóval történt eltérő megállapodás hiányában a pénzforgalmi szolgáltató 
a fizetési számla pénznemében fejezi ki.

 (3) A  díjjegyzékben feltüntetendő szolgáltatásokat a  pénzforgalmi szolgáltató az  1.  mellékletben meghatározott 
sorrendben rögzíti.

 (4) A díjjegyzék rendelkezésre bocsátásával együtt a pénzforgalmi szolgáltató felhívja a fogyasztó figyelmét az e rendelet 
szerinti összehasonlító weboldalra, valamint a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében 
eljáró Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett Bankszámlaválasztó programra.

3. Díjkimutatás

6. § (1) A pénzforgalmi szolgáltató évente egy alkalommal, az adott naptári évet követő január 31-ig díjmentesen a fogyasztó 
rendelkezésére bocsátja a  2014/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a  díjkimutatás 
egységesített formátumára és egységes szimbólumára vonatkozó végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról 
szóló, 2017. szeptember 28-i (EU) 2018/33 bizottsági végrehajtási rendelet alapján készített, a  fogyasztó fizetési 
számlájához kapcsolódó szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban felmerülő valamennyi díjról, valamint adott 
esetben a fizetési számlára alkalmazott kamatlábakról készített díjkimutatást.

 (2) A díjkimutatás naptári évre, január 1-től december 31-ig terjedő időszakra vonatkozik.
 (3) A díjkimutatás rendelkezésre bocsátása a pénzforgalmi szolgáltató és a  fogyasztó megállapodása alapján történik 

azzal, hogy a fogyasztó kérésére a pénzforgalmi szolgáltató papíron is rendelkezésre bocsátja.
 (4) A díjkimutatást a fogyasztóval történő eltérő megállapodás hiányában a pénzforgalmi szolgáltató a fizetési számla 

pénznemében meghatározottak szerint készíti el.
 (5) A díjkimutatásban a pénzforgalmi szolgáltató a szolgáltatásokat az 1. mellékletben meghatározott sorrendben tünteti 

fel.
 (6) A  díjkimutatás rendelkezésre bocsátásával együtt a  pénzforgalmi szolgáltató felhívja a  fogyasztó figyelmét 

az e rendelet szerinti összehasonlító weboldalra, valamint a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos 
feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett Bankszámlaválasztó programra.

4. Összehasonlító weboldal

7. §  A pénzforgalmi szolgáltatók által a fogyasztók részére vezetett fizetési számlák után felszámított díjak és az alkalmazott 
kamatlábak díjmentes összehasonlíthatóságának biztosítása érdekében a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével 
kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank olyan összehasonlító weboldalt üzemeltet, amely megfelel 
az alábbi követelményeknek:
a) egyértelműen feltünteti, hogy a Magyar Állam tulajdonában lévő, a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével 

kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank üzemelteti,
b) működése szempontjából biztosítja, hogy a  különböző pénzforgalmi szolgáltatók egyenlő súllyal 

szerepelhessenek a keresési találatokban,
c) az összehasonlítás alapjául egyértelmű, objektív kritériumokat alkalmaz,
d) közérthető és egyértelmű nyelvezetet használ, ideértve az  1.  mellékletben meghatározott egységesített 

megnevezést is,
e)  pontos és naprakész tájékoztatást nyújt, továbbá jelzi a legutóbbi frissítés időpontját,
f ) a  fogyasztók részére Magyarországon kínált fizetési számlaszerződések széles körét tartalmazza, bemutatva 

a magyarországi piac jelentős részét,
g) ha a  feltüntetett információk nem jelentik a  magyarországi piac teljes áttekintését, ezt az  eredmények 

bemutatását megelőzően egyértelműen jelzi, valamint
h) lehetőséget biztosít a  közzétett díjakról szóló, a  valóságnak meg nem felelő információknak a  weboldal 

üzemeltetője részére történő bejelentésére.
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5. Záró rendelkezések

8. §  Ez a rendelet 2019. július 31-én lép hatályba.

9. §  A 3. alcímben meghatározott díjkimutatást a  pénzforgalmi szolgáltató első alkalommal a  2019. augusztus 1-től 
2019. december 31-ig terjedő időszakra készíti el.

10. §  Ez a  rendelet a  fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról, a  fizetésiszámla-váltásról és 
az alapszintű fizetési számla nyitásáról, illetve használatáról szóló, 2014. július 23-i 2014/92/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 144/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelethez

A fizetési számlához kapcsolódó legjellemzőbb szolgáltatásoknak a  fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak 
összehasonlíthatóságáról, a  fizetésiszámla-váltásról és az  alapszintű fizetési számla nyitásáról, illetve használatáról 
szóló, 2014. július 23-i 2014/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk (5) bekezdése szerinti jegyzéke

Ssz. Megnevezés Fogalommeghatározás

Általános számlaszolgáltatások

1. Számlavezetés
A számlavezető számlát vezet az ügyfél általi használat 
céljából.

2. Internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatás
Az ügyfél a számlájáh oz kapcsolódó szolgáltatásokat 
interneten vagy mobil eszközön (például mobiltelefonon) 
keresztül veszi igénybe.

3. SMS-szolgáltatás

Az ügyfél azonosítása, illetve számlájának egyenlegéről 
történő tájékoztatása (például átutalás vagy 
készpénzfelvétel után) SMS üzenet segítségével történik 
meg.

4. Telefonos banki szolgáltatás
Az ügyfél a számlájához kapcsolódó szolgáltatásokat 
telefonon keresztül veszi igénybe.

Fizetések (kivéve a kártyás fizetéseket)

5. Átutalás belföldön forintban
A számlavezető az ügyfél utasítására pénzt juttat el az 
ügyfél számlájáról egy másik számlára, belföldön forintban.

6. Rendszeres átutalás
A számlavezető az ügyfél utasítására rendszeresen azonos 
összegben pénzt juttat el az ügyfél számlájáról egy másik 
számlára.

7. Beszedés

Az ügyfél engedélyezi valaki másnak (kedvezményezett), 
hogy az ügyfél számlavezetőjének utasítást adjon 
arra, hogy az ügyfél számlájáról a kedvezményezett 
részére pénzt juttasson el. A számlavezető az ügyfél és 
a kedvezményezett által megállapodott napon vagy 
napokon teljesíti a kedvezményezett részére a fizetési 
műveleteket. A fizetési művelet összege változó nagyságú 
lehet.
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8. Átutalás euróban (SEPA)
A számlavezető az ügyfél utasítására pénzt juttat el az 
ügyfél számlájáról egy másik számlára, belföldön és 
külföldön euróban.

9. Átutalás egyéb devizában
A számlavezető az ügyfél utasítására pénzt juttat el az 
ügyfél számlájáról egy másik számlára, belföldön és 
külföldön, forinttól és eurótól eltérő pénznemben.

10. Deviza jóváírás Az ügyfél számlájának javára deviza összeg érkezik.

Kártyák és készpénz

11. Betétikártya-szolgáltatás

A számlavezető az ügyfél számlájához kapcsolódó 
fizetési kártyát bocsát rendelkezésre. A betéti kártyával 
végrehajtott valamennyi fizetési művelet összegével 
közvetlenül és teljes egészében megterhelésre kerül az 
ügyfél számlája.

12. Hitelkártya-szolgáltatás

A számlavezető az ügyfél számlájához kapcsolódó 
fizetési kártyát bocsát rendelkezésre. A hitelkártyával 
egy megállapodás szerinti időszak során végrehajtott 
valamennyi fizetési művelet összegével a megállapodás 
szerinti időpont(ok)ban részben vagy teljes egészében 
megterhelésre kerül az ügyfél számlája. A számlavezető 
és az ügyfél között létrejött hitelszerződés határozza meg 
azt, hogy az ügyfél részére a hitel után felszámítanak-e 
kamatot.

13.
Betéti- vagy hitelkártyával történő vásárlás 
belföldön

Az ügyfél betéti- vagy hitelkártyával áru vagy szolgáltatás 
ellenértékét fizeti ki belföldön.

14.
Betéti- vagy hitelkártyával történő vásárlás 
külföldön

Az ügyfél betéti- vagy hitelkártyával áru vagy szolgáltatás 
ellenértékét fizeti ki külföldön.

15. Készpénzfelvétel belföldön Az ügyfél készpénzt vesz fel a saját számlájáról, belföldön.

16. Készpénzfelvétel külföldön Az ügyfél készpénzt vesz fel a saját számlájáról, külföldön.

17. Készpénzbefizetés belföldön Az ügyfél készpénzt fizet be a saját számlájára belföldön.

Folyószámlahitelek és kapcsolódó szolgáltatások

18. Folyószámlahitel

A számlavezető és az ügyfél előre megállapodnak abban, 
hogy az ügyfél kölcsönt vehet fel, amennyiben nem áll 
rendelkezésre pénz a számláján. Ez a szerződés rögzíti a 
kölcsön maximális összegét, valamint azt, hogy díjat és 
kamatot felszámítanak-e az ügyfél részére.

Egyéb szolgáltatások

19. Limitmódosítás
A fizetések összegére vagy darabszámára vonatkozó 
korlátozások módosítása.

20.
Igazolások kiállítása és rendelkezésre 
bocsátása

Az ügyfél a számlájához kapcsolódóan utólagosan kért 
számlakivonatok, vagy egyéb igazolások (például egy 
bizonyos összeg számlán történő meglétét igazoló 
„fedezetigazolás”) rendelkezésre bocsátása.
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A Kormány 1368/2018. (VIII. 13.) Korm. határozata
a fiatalok pénzügyi tudatosságát növelő oktatási kompetenciák támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért az OTP Fáy András Alapítvány támogatásával a fiatalok pénzügyi tudatosságát növelő oktatási kompetenciák 

támogatására irányuló „OK Projekt 2.0.” folytatása érdekében;
 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon az  1.  pontban 

megjelölt feladat megvalósításához szükséges 850 000 000 forint forrás biztosításáról a  Magyarország 2018.  évi 
központi költségvetéséről szóló 2017.  évi C.  törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 15. Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok alcím, 3. Ifjúságpolitikai feladatok 
támogatása jogcímcsoport, 2. Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
 3. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az  1.  pontban megjelölt feladat megvalósítása 

érdekében, a 2. pont szerint biztosított forrás terhére támogatói okirat kibocsátásáról az OTP Fáy András Alapítvány 
részére;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 2. pontban meghatározott forrás rendelkezésre bocsátását követően azonnal

 4. felkéri az OTP Fáy András Alapítványt, hogy 2019-től kezdődően évente számoljon be a Nemzeti Pénzügyi Tudatosság 
Munkacsoport részére az „OK Projekt 2.0.” eredményeiről.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2019. december 31., majd évente december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 29/2018. (VIII. 21.) MNB rendelete
a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló  
32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet módosításáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés k)  pont ka)  alpontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (7) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el: 

1. § (1) A jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdése a következő c) és d) ponttal egészül ki:
(E rendeletet nem kell alkalmazni)
„c) a vállalkozó természetes személynek nyújtott hitelre, ha a vállalkozó természetes személy – amennyiben jogszabály 
meghatároz az adott tevékenység végzése vonatkozásában igazolási módot, úgy ilyen módon – igazolja e minőségét, 
valamint nyilatkozatával azt, hogy a hitelt vállalkozói tevékenysége során, azzal összefüggő célra fogja igénybe venni,
d) arra a természetes személlyel kötött hitelkeret-szerződésre, mely esetében
da) a hitelkeretre vonatkozó szerződés megkötésekor a természetes személy és munkáltatója is nyilatkozik a hitelkeret-
szerződésnek a természetes személy és munkáltatója között fennálló munkaviszonyhoz kötődő jellegéről,
db) a  munkáltató feltétel nélkül készfizető kezességet vállal arra, hogy ha a  természetes személy a  hitelkeret-
szerződésből eredő fizetési kötelezettségének esedékességkor nem tesz eleget, az  esedékességtől számított  
90 napon belül teljesíti a hitelkeret-szerződésből eredő fizetési kötelezettséget.”
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 (2) A Rendelet 1. § (3) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
(E rendeletet – a havi adósságszolgálatnak az 5. §-ban foglaltak szerinti megállapítása során történő beszámítás kivételével 
– nem kell alkalmazni)
„m) az ingatlanra alapított jelzálogjog-fedezete mellett nyújtott hitelszerződés módosításakor, ha ezáltal a hiteltartozás 
összege nem növekszik, és a módosítás eredményeképp
ma) a hitel a futamidő végéig rögzített hitelkamattal rendelkező hitel lesz,
mb) a  kamatperiódusokban rögzített hitelkamattal rendelkező hitel esetében a  hitel módosítást követő 
kamatperiódusának hossza a  módosítást megelőzően érvényes kamatperiódus hosszánál hosszabb lesz, vagy 
a módosítást követően hátralévő futamidőnél nem lesz rövidebb,
mc) a változó hitelkamattal rendelkező hitel esetében a hitel hosszabb futamidejű referenciakamathoz kötött változó 
hitelkamattal rendelkező vagy kamatperiódusokban rögzített hitelkamattal rendelkező hitel lesz.”

 (3) A Rendelet 1. § (4) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
„c) az új hitel
ca) változó hitelkamattal rendelkezik, és a kiváltott hitel azonos vagy rövidebb futamidejű referenciakamathoz kötött 
változó hitelkamattal rendelkező hitel,
cb) kamatperiódusokban rögzített hitelkamattal rendelkezik, és a kiváltott hitel változó hitelkamattal rendelkező hitel,
cc) kamatperiódusokban rögzített hitelkamattal rendelkezik, és kamatperiódusának hossza nem rövidebb 
a kamatperiódusokban rögzített hitelkamattal rendelkező kiváltott hitel kamatperiódusának hosszánál,
cd) a futamidő végéig rögzített hitelkamattal rendelkező hitel.”

2. § (1) A Rendelet 2. § 6. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában  
havi törlesztőrészlet:)
„c) az igénybe vett visszatérítendő, hazai vagy uniós költségvetési forrású támogatás után az ügyfél által visszatérítendő 
pénzösszeg egy hónapra eső része, forintban kifejezve;”

 (2) A Rendelet 2. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„9. igazolt havi nettó jövedelem: az ügyfélnek egy naptári hónapra vonatkozó rendszeres,
a) a munkáltató, az állami adóhatóság, a magyar vagy valamely külföldi állam ellátást folyósító szerve 12 hónapnál 
nem régebben, papír alapon vagy elektronikus úton kiállított igazolása (ideértve az állami adóhatóság által kiállított 
keresetkimutatást is) alapján meghatározható nettó jövedelmei összessége, amelyek után a  felmerülő közterhek 
levonásra, megfizetésre kerültek,
b) az ügyfél nyilatkozata és az átutalási megbízás jogcímét (ideértve az átutalás „Közlemény” rovatában egyértelműen 
feltüntetett jogcímet is) tartalmazó, 12 hónapnál nem régebbi időszakra vonatkozó fizetési számlakivonat (ideértve 
az ügyfél számlavezetője, számlainformációs szolgáltatója által elektronikus úton megküldött kivonatot is) alapján 
az ügyfél fizetési számláján jóváírt bére, nyugdíja, továbbá egyéb, a magyar vagy külföldi állam által folyósított ellátás 
összege, amelyek után a felmerülő közterhek – az ügyfél tudomása szerint – levonásra, megfizetésre kerültek,
c) a bíróságnak a megállapításról vagy jóváhagyásról szóló döntése alapján a házastársi tartásdíja, élettársi tartásdíja, 
valamint az üzletszerűen végzett járadékszolgáltatás nyújtására irányuló tevékenységet végző szervezet által kiállított 
nyilatkozattal igazolt járadéka,
d) a  termőföld öt évet elérő időtartamra való haszonbérbe adásából származó, a  mezőgazdasági igazgatási szerv 
által hozott határozat, vagy e  szerv záradékával ellátott szerződés alapján megállapítható jövedelme, amely után 
a felmerülő közterhek levonásra, megfizetésre kerültek,
e) az a)–d) alpont szerinti, forinttól eltérő pénznemű jövedelmének a Magyar Nemzeti Bank által a havi adósságszolgálat 
számítását megelőző második munkanapon közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján forintban kifejezett értéke;”

 (3) A Rendelet 2. §-a a következő 16. ponttal egészül ki:
„16. vállalkozó természetes személy: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerinti egyéni vállalkozó 
és mezőgazdasági őstermelő.”

3. §  A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A hitelnyújtó a havi adósságszolgálatba az ügyfél összes – akár az ügyfél nyilatkozata, akár azon hitelinformációs 
rendszer lekérdezése alapján, amelyhez a  hitelnyújtó csatlakozott vagy amelynek tagja – ismert, ugyanazon vagy 
bármely más hitelnyújtóval szemben fennálló hiteltartozása után fizetendő rendszeres havi törlesztőrészletet 
beszámítja. Amennyiben az  ügyfél valamely más hitelügyletben adóstársként vesz részt, a  hitelnyújtó az  ezen 
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másik hitel havi törlesztőrészletét az  egyes adóstársak között egyenlő arányban megosztja, és az  ügyfélre így eső 
havi törlesztőrészlet-hányadot tekinti az  ügyfél ezen másik hitelből eredő havi törlesztőrészletének. Amennyiben 
az  ügyfél visszatérítendő, hazai vagy uniós költségvetési forrású támogatást vett igénybe, a  hitelnyújtó a  havi 
adósságszolgálatba az ebből eredő havi törlesztőrészletet is beszámítja.”

4. §  A Rendelet 6. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdéstől eltérően, amennyiben az ügyfél, illetve adóstársak esetén az ügyfelek összesített igazolt havi 
nettó jövedelme alacsonyabb, mint négyszázezer forint, a JTM hitelkérelem elbíráláskori értéke 5 évet meghaladó 
futamidejű, ingatlanra alapított jelzálogjog-fedezete mellett nyújtott hitelre irányuló kérelem esetén nem haladhatja 
meg
a) forinthitel nyújtása esetén
aa) legalább 10 éves kamatperiódusban rögzített hitelkamat vagy a  futamidő végéig rögzített hitelkamat esetén 
az 50%-ot,
ab) legalább 5 éves, de 10 évnél rövidebb kamatperiódusban rögzített hitelkamat esetén a 35%-ot,
ac) 5 évnél rövidebb kamatperiódusban rögzített hitelkamat vagy változó hitelkamat esetén a 25%-ot,
b) euróhitel, euróalapú hitel nyújtása esetén
ba) legalább 5 éves kamatperiódusban rögzített hitelkamat vagy a  futamidő végéig rögzített hitelkamat esetén 
a 25%-ot,
bb) 5 évnél rövidebb kamatperiódusban rögzített hitelkamat vagy változó hitelkamat esetén a 15%-ot,
c) a b) pontban szabályozottól eltérő pénznemben meghatározott devizahitel nyújtása esetén
ca) legalább 5 éves kamatperiódusban rögzített hitelkamat vagy a  futamidő végéig rögzített hitelkamat esetén 
a 10%-ot,
cb) 5 évnél rövidebb kamatperiódusban rögzített hitelkamat vagy változó hitelkamat esetén az 5%-ot.
(4) A (2) bekezdéstől eltérően, amennyiben az ügyfél, illetve adóstársak esetén az ügyfelek összesített igazolt havi 
nettó jövedelme eléri vagy meghaladja a  négyszázezer forintot, a  JTM hitelkérelem elbíráláskori értéke 5 évet 
meghaladó futamidejű, ingatlanra alapított jelzálogjog-fedezete mellett nyújtott hitelre irányuló kérelem esetén nem 
haladhatja meg
a) forinthitel nyújtása esetén
aa) legalább 10 éves kamatperiódusban rögzített hitelkamat vagy a  futamidő végéig rögzített hitelkamat esetén 
a 60%-ot,
ab) legalább 5 éves, de 10 évnél rövidebb kamatperiódusban rögzített hitelkamat esetén a 40%-ot,
ac) 5 évnél rövidebb kamatperiódusban rögzített hitelkamat vagy változó hitelkamat esetén a 30%-ot,
b) euróhitel,  euróalapú hitel nyújtása esetén
ba) legalább 5 éves kamatperiódusban rögzített hitelkamat vagy a  futamidő végéig rögzített hitelkamat esetén 
a 30%-ot,
bb) 5 évnél rövidebb kamatperiódusban rögzített hitelkamat vagy változó hitelkamat esetén a 20%-ot,
c) a b) pontban szabályozottól eltérő pénznemben meghatározott devizahitel nyújtása esetén
ca) legalább 5 éves kamatperiódusban rögzített hitelkamat vagy a  futamidő végéig rögzített hitelkamat esetén 
a 15%-ot,
cb) 5 évnél rövidebb kamatperiódusban rögzített hitelkamat vagy változó hitelkamat esetén a 10%-ot.
(5) A (3) és a (4) bekezdés alkalmazása során
a) a  hitelnyújtó attól függően alkalmazza valamely alpontot az  állami kamattámogatás igénybevétele mellett, 
az állami kamattámogatási időszakot
aa) nem meghaladó futamidőre folyósított hitelek esetén, hogy a  kamattámogatásra vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre figyelemmel az  ügyfél által fizetendő kamat változó, kamatperiódusokban vagy a  futamidő 
végéig rögzítettnek tekinthető, és kamatperiódusban rögzítettnek tekinthető hitelkamat esetén milyen hosszú 
a kamatperiódus,
ab) meghaladó futamidőre folyósított hitelek esetén, hogy az állami kamattámogatási időszakot követő időszakban 
a hitel változó, kamatperiódusokban vagy a futamidő végéig rögzített hitelkamattal, és kamatperiódusban rögzített 
hitelkamat esetén milyen hosszú kamatperiódussal rendelkezik,
b) a  hitelnyújtó olyan hitel esetén, amely több kamatperiódusra osztható, az  utolsó, a  hátralévő futamidőre 
figyelemmel meghatározott rövidebb kamatperiódust figyelmen kívül hagyja,
c) a hitelnyújtó az olyan hitelt, amely a futamidő alatt
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ca) eltérő kamatperiódusokat alkalmaz, a b) pontban meghatározott utolsó kamatperiódus figyelmen kívül hagyásával 
a futamidő alatt alkalmazandó legrövidebb kamatperiódusban rögzített hitelkamattal rendelkező,
cb) a szerződésben meghatározott időszakban, időszakokban változó hitelkamattal rendelkező hitellé válhat, változó 
hitelkamattal rendelkező
hitelnek tekinti,
d) azon hitelre, amely 5 évnél rövidebb kamatperiódusban rögzített hitelkamattal vagy változó hitelkamattal 
rendelkezik, és a  szerződés a  hitelkamat lehetséges mértéke tekintetében a  szerződés megkötésekor érvényes 
kamatot legfeljebb 3 százalékponttal meghaladó maximumot állapít meg, a  JTM hitelkérelem elbíráláskori értéke 
nem haladhatja meg
da) forinthitel nyújtása esetén az ügyfél, illetve adóstársak esetén az ügyfelek összesített igazolt havi nettó jövedelmétől 
függően a (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában, illetve a (4) bekezdés a) pont ab) alpontjában rögzített értéket,
db) forinttól eltérő pénznemben meghatározott devizahitel nyújtása esetén az  ügyfél, illetve adóstársak esetén 
az  ügyfelek összesített igazolt havi nettó jövedelmétől és a  hitel pénznemétől függően a  (3)  bekezdés b)  pont 
bb)  alpontjában, c)  pont cb)  alpontjában, a  (4)  bekezdés b)  pont bb)  alpontjában vagy c)  pont cb)  alpontjában 
rögzített értéket.”

5. §  A Rendelet 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az e rendeletnek a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 
10.) MNB rendelet módosításáról szóló 29/2018. (VIII. 21.) MNB rendelettel megállapított rendelkezéseit folyamatban 
lévő ügyekben kizárólag a  havi adósságszolgálatnak az  5.  §-ban foglaltak szerinti megállapítása során történő 
beszámítás során kell alkalmazni.”

6. §  A Rendelet
a) 1. § (1) bekezdés a) pontjában a „fogyasztóval” szövegrész helyébe a „természetes személlyel” szöveg,
b) 1.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a „fogyasztónak” szövegrész helyébe a „természetes személynek” szöveg, 

a „fogyasztót” szövegrész helyébe a „természetes személyt” szöveg, a „közeli hozzátartozói, élettársi” szövegrész 
helyébe a „hozzátartozói” szöveg,

c) 1. § (2) bekezdés b) pontjában, (3) bekezdés b) pontjában az „a fogyasztó” szövegrész helyébe az „az ügyfél” 
szöveg,

d) 1. § (3) bekezdés c) pontjában a „fogyasztó” szövegrész helyébe az „ügyfél” szöveg,
e) 1. § (4) bekezdés b) pont bc) pontjában a „hitel.” szövegrész helyébe a „hitel, és” szöveg,
f ) 2. § 15. pontjában a „fogyasztó” szövegrész helyébe a „természetes személy” szöveg,
g) 6. § (1) és (3) bekezdésében a „négyszázezer” szövegrészek helyébe az „ötszázezer” szöveg,
h) 6. § (2) és (4) bekezdésében az „a négyszázezer” szövegrészek helyébe az „az ötszázezer” szöveg
lép.

7. §  Hatályát veszti a Rendelet
a) 2. § 4. pontja,
b) 1. § (4) bekezdés a) pontjában az „és” szövegrész.

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § (1) és (3) bekezdése, a 2. § (1) és (3) bekezdése, a 3–4. §, a 6. § a)–f ) pontja, valamint a 7. § 2018. október 1-jén 

lép hatályba.
 (3) A 6. § g) és h) pontja 2019. július 1-jén lép hatályba.

9. §  E rendelet tervezetének a nemzeti hatóságoknak az Európai Központi Bankkal a  jogszabálytervezetekről folytatott 
konzultációjáról szóló, 1998. június 29-i 98/415/EK tanácsi határozat 2. cikk (1) bekezdés hatodik francia bekezdése 
szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

  Nagy Márton s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank alelnöke



1. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 11

Az igazságügyi miniszter 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelete
a közjegyzői díjszabásról

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. A díjfizetés kötelező jellege

1. §  A közjegyző részére törvény alapján végzett közjegyzői eljárásért munkadíjat és költségtérítést kell fizetni, amit 
kérelemre indult eljárás esetén az eljárást kezdeményező fél, hivatalból indult eljárás esetén az abban érdekelt fél 
köteles megfizetni. Több fél esetén a fizetési kötelezettség egyetemleges.

2. §  A munkadíjat és a költségtérítést az e rendeletben foglalt díjszabás alapján kell megállapítani, és várható összegükről 
az eljárás megkezdésekor kell a felet tájékoztatni.

3. § (1) Ha a közjegyző több jogügyletet foglal egy okiratba, az egyes jogügyletek után a munkadíjat külön kell felszámítani.
 (2) Főkötelezettségre vonatkozó jogügylet és az e főkötelezettséget biztosító mellékkötelezettségre vonatkozó jogügylet 

egy okiratba foglalása esetén a munkadíjat a legmagasabb ügyértékű jogügylet után kell felszámítani.

4. § (1) Ha a  közjegyző eljárása rajta kívül álló okból befejezetlen marad, munkadíjra és költségtérítésre a  ténylegesen 
elvégzett munka arányában tarthat igényt.

 (2) A törvényben foglaltak megsértése vagy elmulasztása miatt közokiratnak nem tekinthető okiratért, tanúsítványért és 
kiadmányért nem jár munkadíj és költségtérítés.

II. FEJEZET
MUNKADÍJ

2. Közös szabályok

5. §  A közjegyzőt a hivatali helyiségében elvégzett, a terjedelem, a jogi megítélés és a felelősség szempontjából átlagos – 
szokásos mértékű – eljárás lefolytatásáért a 9–13. § szerinti munkadíj illeti meg.

6. §  Az e rendelet szerinti munkadíjnak – ide nem értve annak a 14. §-on alapuló részét –
a) a másfélszeresét kell felszámítani, ha a közjegyző az eljárását a fél kérelmére a hivatali helyiségén kívül folytatja 

le,
b) a kétszeresét kell felszámítani, ha a közjegyző

ba) az  eljárását a  fél kérelmére 18 óra és reggel 8 óra között, munkaszüneti napon vagy az  általános 
munkarend szerinti heti pihenőnapon folytatja le,

bb) különösen terjedelmes, bonyolult, nehéz jogi megítélésű ügyet intéz, vagy
bc) az okiratot, tanúsítványt a fél kérelmére idegen nyelven készíti el.

7. § (1) A 9–13. § szerinti munkadíjat a feléig le kell szállítani, ha a közjegyző a két- vagy többoldalú jogügyletet tartalmazó 
ügyleti okirat elkészítéséhez a fél által rendelkezésre bocsátott írásbeli tervezetet tartalmi változtatás vagy kiegészítés 
nélkül használja fel. Nem minősül az okirat tartalmi változtatásának vagy kiegészítésének, ha a közjegyző az okiratban 
jogszabály tartalmáról való tájékoztatást, alaki kelléket vagy az  általa fontosnak ítélt egyéb körülményt tüntet fel, 
illetve a fél ezekre vonatkozó nyilatkozatát foglalja okiratba.
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 (2) Írásra vagy olvasásra képtelen személy jognyilatkozatának közokiratba foglalásáért a  munkadíjat a  feléig le kell 
szállítani.

 (3) Ha végintézkedés vagy meghatalmazás okiratba foglalása esetén a  természetes személy fél különös méltánylást 
érdemlő, a munkadíj megfizetésére kiható igazolt egészségügyi állapota indokolja, az érintett fél jognyilatkozatának 
közokiratba foglalása esetén a munkadíj a feléig leszállítható.

8. §  A 6. és a 7. §-ban meghatározott feltételek együttes fennállása esetén a 6. és a 7. § rendelkezéseit együttesen kell 
alkalmazni.

3. Munkadíj az ügyérték alapján

9. § (1) Ha a közjegyzői eljárás tárgyának értéke (a továbbiakban: ügyérték) megállapítható, a közjegyző munkadíját ennek 
alapján kell megállapítani.

 (2) Az ügyértékhez igazodó munkadíj alapja – eltérő rendelkezés hiányában – a közjegyzői eljárás tárgyának a terhek 
figyelembevétele nélkül megállapított azon értéke, amely a munkadíj esedékességekor fennállt.

 (3) Ha a  szolgáltatás és az  ellenszolgáltatás értéke eltér egymástól, a  munkadíjat a  magasabb érték alapján kell 
megállapítani.

 (4) Előre meg nem határozható ideig, időközönként visszatérően teljesítendő, le nem járt szolgáltatás értékét a szolgáltatás 
vagy jog egyévi értékének alapulvételével kell meghatározni. Ha ilyen ügyben a szerződést határozatlan időre kötik, 
az egyévi érték háromszorosa az irányadó.

 (5) Közös tulajdon megszüntetése vagy közös vagyon megosztása esetén a munkadíj alapja a megosztásra váró közös 
vagyon értéke, házassági, élettársi vagyonjogi szerződés esetén a szerződéssel érintett vagyon értéke.

10. §  Két- vagy többoldalú jogügylet esetén az ügyértékhez igazodó munkadíj összege:
a) 20 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 5 500 Ft
b) 20 000 Ft feletti, de 50 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 5 500 Ft
 és a 20 000 Ft feletti rész 4%-a;
c) 50 000 Ft feletti, de 100 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 6 700 Ft
 és az 50 000 Ft feletti rész 3%-a;
d) 100 000 Ft feletti, de 500 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 8 200 Ft
 és a 100 000 Ft feletti rész 2%-a;
e) 500 000 Ft feletti, de 5 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 16 200 Ft
 és az 500 000 Ft feletti rész 1%-a;
f ) 5 000 000 Ft feletti, de 10 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 61 200 Ft
 és az 5 000 000 Ft feletti rész 0,5%-a;
g) 10 000 000 Ft feletti, de 200 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 86 200 Ft
 és a 10 000 000 Ft feletti ügyérték 0,25%-a;
h) 200 000 000 Ft feletti, de 500 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 561 200 Ft
 és a 200 000 000 Ft feletti rész 0,2%-a;
i) 500 000 000 Ft feletti ügyérték esetén 1 161 200 Ft
 és az 500 000 000 Ft feletti ügyérték 0,1%-a;
de legfeljebb 1 000 000 000 Ft ügyérték alapján járó munkadíjat kell felszámítani.

11. § (1) Egyoldalú jogügylet vagy jognyilatkozat okiratba foglalásáért a 10. § szerinti munkadíj kétharmadát kell felszámítani.
 (2) A 10. § szerinti munkadíj felét kell felszámítani

a) közjegyzői ténytanúsítvány készítése iránti,
b) értékpapír és okirat semmissé nyilvánítása iránti,
c) európai uniós jogforráson alapuló tanúsítvány, igazolás, kivonat kiállítása iránti,
d) európai öröklési bizonyítvány kiállítása iránti, valamint
e) a közgyűjteményben elhelyezett dologra vonatkozó valószínű öröklési jogcím igazolására irányuló
eljárás esetén.
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4. Munkadíj az eljárás lefolytatására fordított idő alapján

12. §  Ha az ügyérték nem állapítható meg, a munkadíjat a közjegyzői eljárás lefolytatására fordított idő alapulvételével kell 
megállapítani, amelyhez hozzá kell számítani az előkészítéshez, valamint az eljárás lefolytatásához szükséges időt is.

13. § (1) Az eljárás lefolytatására fordított időhöz igazodó munkadíj összege minden megkezdett óráért 5500 Ft.
 (2) Az (1) bekezdés szerint megállapítható munkadíjnak

a) a másfélszeresét kell felszámítani,
aa) ha a tanúsítvány elkészítésekor, valamint végrendelet és más végintézkedés (a továbbiakban együtt: 

végrendelet) vagy egyéb okirat megőrzéséről jegyzőkönyv készül,
ab) testületi ülés és az azon hozott határozat, versenytárgyalás, árverés, sorsolás és egyéb jogi jelentőségű 

tény tanúsításáért,
b) a kétszeresét kell felszámítani jognyilatkozat, végrendelet okiratba foglalásáért,
c) a háromszorosát kell felszámítani két- vagy többoldalú jogügylet okiratba foglalásáért.

 (3) A  végrendelet vagy más okirat megőrzéséért járó munkadíj a  megőrzés első 12 hónapjára esedékes munkadíjat 
foglalja magában, azonban ha az őrzés ideje ezt az időtartamot meghaladja, a munkadíj kétszeresét kell felszámítani.

5. Munkadíj helyszíni eljárás esetén

14. §  Ha az eljárást a közjegyző hivatali helyiségén kívül, a  fél által megjelölt helyen kell lefolytatni, a közjegyző részére 
az ügyérték vagy az eljárás lefolytatására fordított idő alapján járó munkadíjon felül az utazásra fordított idő alapján 
felszámítható, a 13. § (1) bekezdése szerinti munkadíjat is meg kell fizetni.

III. FEJEZET
KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

6. Készkiadás

15. §  A közjegyző költségként számítja fel azokat a  készkiadásait (pl. utazási, szállás-, étkezési, postaköltség, leírási díj, 
fordítás, tanú, tolmács költségtérítése), amelyek az  adott ügyben a  közjegyzői eljárás lefolytatásával kapcsolatban 
igazoltan merültek fel.

16. §  Ha a  közjegyző – vagy a  közjegyző intézkedése alapján a  közjegyzőhelyettes, a  közjegyzőjelölt vagy a  közjegyzői 
irodai ügyintéző – a  közjegyzői eljárás lefolytatásával összefüggésben a  közjegyzői irodán kívül végez munkát, 
a készkiadások körében
a) utazási költségként az  igénybe vett tömegközlekedési eszköz első osztályának viteldíját, a  taxi, vagy 

a kiküldetési rendelvényre vonatkozó jogszabály szerint a saját személygépkocsi használatának költségét kell 
felszámítani;

b) ellátási költség címén a  jogszabály szerinti napidíjat a  6 órát meghaladó távollét esetén kell felszámítani; 
továbbá

c) a szállásköltséget az erről szóló számla szerint kell elszámolni.

17. § (1) Leírási díjként a  közjegyző oldalanként 150 Ft-ot számít fel. Ha az  oldal tartalma kizárólag vagy túlnyomórészt 
számokból áll vagy idegen nyelvű, ennek kétszeresét kell fizetni. A megkezdett oldal teljes oldalnak számít.

 (2) Az eljárás – ide nem értve a fizetési meghagyásos eljárást, valamint a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése 
és a  fizetési meghagyásos eljárással összefüggő biztosítási intézkedés elrendelése iránti eljárást – során készült 
irat nem hiteles másolatáért a közjegyző részére megfizetendő másolati díj összege oldalanként 150 Ft, az adatok 
törlésével készült másolat esetében oldalanként 750 Ft.

7. Költségátalány

18. § (1) A 15–17. § szerinti költségeken felül a közjegyző részére a munkadíj 40%-ának megfelelő összeget költségátalányként 
kell megfizetni.
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 (2) Az  élettársi kapcsolat fennállásáról szóló nyilatkozatnak az  Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába történő 
bejegyzésére irányuló eljárás esetén a munkadíjnak megfelelő összegű költségátalányt kell fizetni.

IV. FEJEZET
A MUNKADÍJ ÉS A KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSE

8. A fizetési kötelezettség teljesítésének módja

19. § (1) A fél fizetési kötelezettségének az eljáró közjegyzőnél készpénzzel történő fizetéssel vagy választása szerint
a) fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel – a befizetés tényét igazoló eredeti szelvényt ebben az esetben 

a kérelemhez mellékelni kell –,
b) átutalással – az  átutalás tényét a  Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a  továbbiakban: MOKK) honlapján 

közzétett módon kell igazolni – vagy
c) bankkártyával kezdeményezett átutalással
tehet eleget.

 (2) Az (1) bekezdés a) pontja szerint akkor fizethető meg a díj, ha a közjegyző annak technikai feltételeit biztosítja.
 (3) A MOKK a honlapján közzéteszi azt a fizetési számlaszámot, melyre a közjegyző a díj megfizetését elfogadja.

9. A fizetési kötelezettség teljesítésének esedékessége

20. § (1) A munkadíj és a költségtérítés a közjegyzői eljárás befejezésekor esedékes.
 (2) A  közjegyző által készített okiratot, tanúsítványt, kiadmányt, másolatot, kivonatot és bizonyítványt a  fél részére 

a munkadíj és a költségtérítés megfizetése után lehet átadni.
 (3) A (2) bekezdésben foglaltak a hagyatéki eljárás során nem alkalmazhatók.

10. Előleg

21. § (1) A közjegyző előlegre tarthat igényt
a) a fél kérelmére lefolytatott eljárás esetén az előrelátható munkadíj és költségtérítés;
b) hivatalból indult eljárás esetén az előrelátható költségtérítés
fedezetéül és összegéig.

 (2) A  közjegyző a  kérelemre indult eljárásban az  eljárás megkezdését az  előleg fizetésétől teheti függővé, kivéve, ha 
a késedelem jelentős hátránnyal járhat.

 (3) Az előleget a munkadíj és a költségtérítés iránti követelésbe be kell számítani.

11. Költségjegyzék

22. § (1) A  közjegyző az  általa felszámított munkadíjról és költségtérítésről költségjegyzéket állít ki, amely az  eljárás során 
keletkezett okiratra is rávezethető.

 (2) A  költségjegyzékben a  közjegyző az  egyes díjtételeket munkadíj, költségátalány és készkiadás szerinti bontásban 
tünteti fel. Ha a közjegyző a munkadíjat a 6–8. § szerint számította fel, ennek indokát meg kell jelölnie.

 (3) A közjegyző a felvett előlegről a költségjegyzékben köteles elszámolni. Ha az előleg a ténylegesen járó munkadíj és 
költségtérítés összegét meghaladja, a közjegyző a félnek a többletet a költségjegyzék kiállításakor visszafizeti.

 (4) A közjegyzői munkadíjról és költségtérítésről a közjegyző számviteli bizonylatot állít ki.

23. § (1) Ha a fél a közjegyző által a költségjegyzékben feltüntetett munkadíj és költségtérítés összegét kifogásolja, egyeztetés 
végett a közjegyző székhelye szerinti területi közjegyzői kamara elnökségéhez (a továbbiakban: a kamara elnöksége) 
fordulhat.

 (2) Ha az egyeztetés eredményeként a fél és a közjegyző között egyezség jött létre, a kamara elnöksége ezt jegyzőkönyvbe 
foglalja.

24. § (1) Ha a kamara elnöksége által lefolytatott egyeztetés eredménytelen maradt, a közjegyző vagy a fél az el nem ismert 
igényét bírósági úton érvényesítheti.
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 (2) A közjegyzői munkadíj és költségtérítés felszámításának helyességéről a bíróság felhívása alapján a MOKK jogosult 
szakvéleményt adni.

V. FEJEZET
EGYES KÜLÖNÖS DÍJSZABÁSOK

12. Közös rendelkezés

25. §  Az e Fejezetben szabályozott nemperes eljárások esetén
a) a II. és III. Fejezet csak e Fejezet eltérő rendelkezése hiányában alkalmazható;
b) a 7. § nem alkalmazható.

13. Egyes nemperes eljárások díja

26. §  A hagyatéki eljárás lefolytatásáért a közjegyző részére
a) ha az ügyérték megállapítható, a 10. § szerinti munkadíj felét,
b) ha az ügyérték nem állapítható meg, minden megkezdett óráért a 13. § (1) bekezdése szerinti, de legfeljebb 

három órára járó munkadíjat
kell fizetni.

27. § (1) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:56. §-a szerinti letéti eljárásért a közjegyző részére
a) ha az ügyérték megállapítható, a 10. § szerinti munkadíjat,
b) ha az  ügyérték nem állapítható meg, minden megkezdett óráért a  13.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti 

munkadíjat, valamint
c) a  III. Fejezet szerinti készkiadáson és költségátalányon felül, ha a  letétet a  MOKK őrzi, 20 000 Ft további 

költségátalányt
kell fizetni.

 (2) Bizalmi őrzésért a  10.  § szerinti munkadíj felét kell fizetni. A  bizalmi őrzésért járó munkadíj a  megőrzés első 
12  hónapjára esedékes munkadíjat foglalja magában, azonban ha az  őrzés ideje ezt az  időtartamot meghaladja, 
a munkadíj kétszeresét kell felszámítani.

28. §  Váltó, csekk és más értékpapír óvásával kapcsolatos eljárásért a 11. § (1) bekezdésében meghatározott munkadíjat 
kell felszámítani. Ugyanabban az  ügyben a  váltó, csekk és más értékpapír ismételt bemutatásáért vagy 
lakcím-tudakozódásért az eljárás lefolytatására fordított időhöz igazodó munkadíjat kell felszámítani.

29. § (1) Névaláírás és cégjegyzés valódiságának tanúsításáért aláírásonként 3000 Ft munkadíjat kell fizetni.
 (2) Aláírásicímpéldány-tervezet készítéséért tervezetenként 3000 Ft munkadíjat kell fizetni.

30. §  A bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése iránti eljárás esetén a közjegyző részére 30 000 Ft munkadíjat kell 
fizetni.

31. §  Előzetes bizonyítás és igazságügyi szakértő kirendelése iránti eljárás esetén a közjegyző részére minden megkezdett 
óráért a 13. § (2) bekezdés a) pontja szerinti munkadíjat kell fizetni.

32. §  A közjegyző előtti egyezségi eljárás lefolytatása iránti kérelem előterjesztése esetén,
a) ha az ügyérték megállapítható, a 10. § szerinti munkadíjat,
b) ha az  ügyérték nem állapítható meg, minden megkezdett óráért a  13.  § (2)  bekezdés c)  pontja szerinti 

munkadíjat kell fizetni.

33. § (1) Az okiratról készült másolat, kiadmány és kivonat hitelesítésének munkadíja oldalanként 750 Ft.
 (2) Ha az  okirat kizárólag vagy túlnyomórészt számokból áll, vagy idegen nyelven készült, az  (1)  bekezdés szerinti 

munkadíj kétszeresét kell felszámítani.
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 (3) A  közjegyzői okiratról az  okirat elkészítésével egyidejűleg kiállított kiadmány és kivonat hitelesítése esetén 
a (2) bekezdés és a 6. § rendelkezései nem alkalmazhatóak.

 (4) A közjegyzői okiratról az okirat elkészítésével egyidejűleg kiállított több elektronikus kiadmány vagy több elektronikus 
kivonat hitelesítéséért összesen egy kiadmány vagy egy kivonat hitelesítésének munkadíját kell felszámítani.

 (5) Fordítás hitelesítéséért oldalanként az (1) bekezdés szerinti munkadíj háromszorosát kell felszámítani.
 (6) Az  okiratnak az  elektronikus letéti tárban történő elhelyezése esetén az  okiratról készült elektronikus másolat 

elkészítéséért az (1) bekezdés szerinti munkadíjat, az elektronikus másolat első három évben történő megőrzéséért 
pedig az elektronikus másolat elkészítésére és a letéti tárba történő elhelyezésére fordított időhöz igazodó munkadíj 
háromszorosát kell felszámítani. Ha az elektronikus letéti tárban az őrzési idő meghosszabbításra kerül, az őrzésért 
felszámított munkadíj felét kell felszámítani.

 (7) A közjegyzői levéltár által kiadott okirat elkészítéséért a 17. § (1) bekezdése szerinti, hitelesítéséért az (1) bekezdés 
szerinti díjat kell felszámítani.

34. § (1) Az  élettársi kapcsolat fennállásáról vagy fenn nem állásáról szóló nyilatkozatnak az  Élettársi Nyilatkozatok 
Nyilvántartásába történő bejegyzésére irányuló eljárás esetén bejegyzésenként 7500 Ft munkadíjat kell fizetni.

 (2) A  közjegyző részére a  házassági és az  élettársi vagyonjogi szerződések elektronikus nyilvántartásába történő 
bejegyzésére és a bejegyzett vagyonjogi szerződés módosítása, törlése, megszüntetése vagy megszűnése tényének 
bejegyzésére irányuló nemperes eljárás iránti kérelem előterjesztéséért és a tanúsítvány kiállításáért – ha a vagyonjogi 
szerződést az eljáró közjegyző készítette – 7500 Ft munkadíjat kell fizetni.

 (3) A  közjegyző részére a  (2)  bekezdés szerinti nemperes eljárás iránti kérelem előterjesztéséért és a  tanúsítvány 
kiállításáért – ha a vagyonjogi szerződést nem az eljáró közjegyző készítette, vagy azt ügyvéd által ellenjegyzett teljes 
bizonyító erejű magánokiratba foglalták – minden megkezdett óráért 7500 Ft munkadíjat kell fizetni, azzal, hogy 
az nem lehet kevesebb a két órára járó munkadíj összegénél.

 (4) A  közjegyző részére a  házassági és az  élettársi vagyonjogi szerződések elektronikus nyilvántartásába történő 
betekintés biztosításáért munkadíj és költségtérítés fejében 3000 Ft-ot kell fizetni.

35. § (1) A  közjegyző részére a  hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló törvényben (a  továbbiakban: Hbnytv.) meghatározott 
azonossági nyilatkozat előterjesztéséért, a  regisztrált felhasználók adataiban bekövetkezett változás átvezetéséért, 
valamint a hitelbiztosítéki regisztráció törléséért munkadíj és költségtérítés fejében 5000 Ft-ot kell fizetni.

 (2) Ha a regisztrációját kérő egy meghatározott személy vagy szervezet nevében, annak állandó képviselőjeként kíván 
eljárni, az  azonossági nyilatkozat előterjesztéséért és a  képviselt adatainak, valamint az  állandó képviselő Hbnytv. 
5. § (2) bekezdésében meghatározott adatainak a hitelbiztosítéki rendszerben történő rögzítéséért a közjegyzőnek 
munkadíj és költségtérítés fejében minden megkezdett óráért 6000 Ft-ot, de legfeljebb három órára járó díjat köteles 
fizetni.

 (3) A közjegyző részére a Hbnytv. 8. §-a vagy 9. §-a szerinti esetben a hitelbiztosítéki nyilatkozat rögzítéséért munkadíj és 
költségtérítés fejében minden megkezdett óráért 6000 Ft-ot, de legfeljebb három órára járó díjat kell fizetni.

 (4) A közjegyző részére a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzett jogosult vagy kötelezett jogutódjának megállapítására 
irányuló nemperes eljárás lefolytatásáért minden megkezdett óráért 7500 Ft munkadíjat kell fizetni.

 (5) A közjegyzőt a Hbnytv. 24/A. §-a szerinti eljárás lefolytatásáért munkadíj és költségtérítés fejében 20 000 Ft illeti meg.

36. § (1) Az  egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi nyilvántartásába történő bejegyzés 
– ideértve a  változásbejegyzést és a  törlést – esetében munkadíj és költségtérítés fejében az  egyedi azonosításra 
kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi nyilvántartásának részletes szabályairól szóló rendeletben 
meghatározott díj fizetendő.

 (2) Az egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi nyilvántartásának felhasználójaként való 
nyilvántartásba vételért (e bekezdésben a továbbiakban: regisztráció), valamint ennek törléséért
a) törvényes, szervezeti képviselőnek állandó képviselőként történő regisztrációja esetében minden megkezdett 

óráért 3000 Ft munkadíjat;
b) meghatalmazott képviselőnek állandó képviselőként történő regisztrációja esetében minden megkezdett 

óráért 7500 Ft munkadíjat
kell fizetni a  közjegyző részére, a  minősített elektronikus aláírással saját nevében való eljárás céljából történő 
regisztráció azonban mentes a munkadíj és költségtérítés fizetése alól.
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37. § (1) Az  új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló kormányrendelet szerinti 
kamattámogatással érintett kölcsönszerződés és az  azt biztosító jelzálogszerződés – ideértve a  megelőlegező 
kölcsönszerződéseket is –, valamint az  ezen szerződések alapján tett egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat 
közokiratba foglalásáért a  közjegyző részére – az  eljárás lefolytatásának helye figyelembevételével – a  (2) vagy 
a (3) bekezdés szerinti munkadíjat és költségátalányt kell fizetni. A közjegyző irodájában lefolytatott eljárás esetében 
a közjegyző ezen felül összesen 15 000 Ft-ot, helyszíni eljárás esetén pedig 20 000 Ft-ot számít fel az okirat készítésével 
egyidejűleg az okiratról készített, az ingatlan-nyilvántartási eljáráshoz szükséges két darab, és felenként további egy 
darab kiadmány elkészítésének és hitelesítésének munkadíjaként, valamint költségtérítés fejében.

 (2) A közjegyzői okirat elkészítésének munkadíja és költségátalánya összesen
a) 3 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 10 000 Ft,
b) 3 000 000 Ft feletti, de 5 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 15 000 Ft,
c) 5 000 000 Ft feletti, de 10 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 22 000 Ft,
d) 10 000 000 Ft feletti, de 15 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 28 000 Ft.

 (3) Ha a közjegyző az (1) bekezdésben meghatározott ügyben helyszíni eljárást folytat le, a (2) bekezdés szerinti munkadíj 
és költségátalány együttes összege
a) 3 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 15 000 Ft,
b) 3 000 000 Ft feletti, de 5 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 20 000 Ft,
c) 5 000 000 Ft feletti, de 10 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 28 000 Ft,
d) 10 000 000 Ft feletti, de 15 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 35 000 Ft.

 (4) Az e §-ban meghatározott ügyben a 6. § rendelkezései nem alkalmazhatóak.

38. §  A jelzálog-hitelintézetek által kötött jelzálog-hitelszerződések – kivéve a 37. §-ban foglalt ügyleteket – közokiratba 
foglalásáért a 10. § szerinti munkadíj negyedrészét kell fizetni.

VI. FEJEZET
A FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁSRA, AZ EURÓPAI FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁSRA, VALAMINT 
A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSRA ALKALMAZANDÓ ELTÉRŐ SZABÁLYOK

14. A munkadíj és a költségek megtérítése

39. § (1) E  rendelet szabályai a  közjegyző hatáskörébe tartozó végrehajtás és biztosítási intézkedés elrendelése során  
– a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – nem alkalmazhatóak.

 (2) A közjegyző határozata – ide nem értve a fizetési meghagyásos eljárás, valamint a fizetési meghagyás végrehajtásának 
elrendelése és a  fizetési meghagyásos eljárással összefüggő biztosítási intézkedés elrendelése során hozott 
határozatokat –, a közjegyző által jóváhagyott egyezség, a közjegyző költségjegyzéke és a közjegyzői okirat alapján 
történő végrehajtás elrendelése során a  félnek az  eljárás díját az  eljárás kezdeményezésekor a  közjegyző részére 
a 19. § (1)–(2) bekezdése szerint kell fizetnie.

 (3) Ha a fél a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 31/E. § (4b) bekezdés szerinti kedvezményre jogosult, 
kérheti a díj levonását követően fennmaradó, legalább 400 Ft-ot elérő pénzösszeg visszatérítését; a visszautalással, 
kiutalással járó költséget a  fél viseli. Ha a  fél a végrehajtási kérelmében megjelölte a fizetési számlája számát, erre 
a  számlára, egyébként pedig a  díj visszatérítése iránti kérelmében megjelölt fizetési számlára vagy postacímre 
kell a díjat visszautalni vagy kiutalni. Ha a  fél a pénzösszeget nem veszi át, azt a közjegyző 5 évig őrzi; a  fél eddig 
az időpontig kérheti a díj visszatérítését; ezt követően a pénzösszeg a közjegyző bevételét képezi.

 (4) A másolati díj összegét az eljáró közjegyzőnél a 19. § (1)–(2) bekezdése szerint kell fizetni.
 (5) Ha a fél vitatja a másolati díj összegét, e rendelet 23–24. §-ában szabályozott egyeztetési eljárást kezdeményezhet.

40. § (1) E rendelet szabályai a fizetési meghagyásos eljárásra nem alkalmazhatóak.
 (2) E  rendelet szabályai az  európai fizetési meghagyásos eljárásra – a  (3)  bekezdésben foglaltak kivételével – nem 

alkalmazhatóak.
 (3) Az  európai fizetési meghagyásos eljárásért és az  európai fizetési meghagyás végrehajtásának elrendeléséért járó 

díjat a 19. §-ban foglaltak szerint kell fizetni. A 39. § (3) bekezdését az európai fizetési meghagyás végrehajtásának 
elrendeléséért járó díjra megfelelően alkalmazni kell.
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VII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

41. §  Ez a rendelet 2018. október 1. napján lép hatályba.

42. § (1) E rendelet rendelkezéseit 2018. október 1. napján és azt követően megkezdett eljárásokra kell alkalmazni.
 (2) A  közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet [a  továbbiakban: 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet] 

30/I. §-ában meghatározott olyan ügyekben, amelyekben a közjegyző eljárása e rendelet hatálybalépését követően 
válik szükségessé, a  14/1991. (XI. 26.) IM rendelet 2018. szeptember 30-án hatályos 30/I.  §-ában meghatározott 
díjszabási rendelkezéseket kell alkalmazni.

43. §  Hatályát veszti a közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet.

  Dr. Trócsányi László s. k., 
  igazságügyi miniszter

A Kormány 1446/2018. (IX. 18.) Korm. határozata
az idegennyelv-tudás javításához szükséges, a Nemzeti Versenyképességi Tanács által javasolt lépésekről

A Kormány
 1. egyetért a  Nemzeti Versenyképességi Tanács által javasolt, az  idegennyelv-tudás általános szintjének javítására 

irányuló lépések szükségességével;
 2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  pénzügyminiszter, az  innovációért és technológiáért felelős 

miniszter, valamint a miniszterelnök kabinetfőnöke bevonásával tegyen javaslatot
a) a korszerű idegennyelv-oktatási módszerek meghonosításához és elterjesztéséhez,
b) az anyanyelvi idegennyelv-tanárok általános és középiskolai alkalmazásának ösztönzéséhez,
c) az általános iskola és középiskola közötti váltáshoz kapcsolódó, egységes nyelvi szintfelméréshez,
d) a középiskolában oktatott második idegen nyelv óraszámának az  első idegen nyelvre történő 

átcsoportosíthatóságának vizsgálatához,
e) a két tannyelvű általános és középiskolai oktatás ösztönzéséhez,
f ) az idegennyelv-tanárok célzott, eredményességi kritériumok alapján történő premizálásához,
g) az általános és középiskolai nemzetközi diákcsereprogramok, tanulmányutak, idegen nyelvi táborok 

ösztönzéséhez,
h) az idegen nyelvű felsőoktatási lehetőségek bővítéséhez,
i) a nyelvszakos tanári képzésben részt vevők külföldi résztanulmányainak további ösztönzéséhez,
j) a külföldi filmek feliratozásának előtérbe helyezéséhez és
k) az idegen nyelvi központok hálózatának kiépítéséhez
szükséges intézkedések részletes tartalmára és megvalósításuk ütemezésére;

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter 
miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: 2018. október 31.
 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere, az  innovációért és technológiáért felelős 

miniszter, valamint a miniszterelnök kabinetfőnöke bevonásával tegyen javaslatot az idegennyelv-tanulás költségeit 
finanszírozó nyelvtanulási diákhitel részletes tartalmára;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere 
innovációért és technológiáért felelős miniszter 
miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: 2018. október 31.
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 4. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere, a pénzügyminiszter 
és a  miniszterelnök kabinetfőnöke bevonásával tegyen javaslatot az  állami támogatású felnőttképzési idegen 
nyelvi programok hatékonyságának javításához szükséges intézkedések részletes tartalmára és megvalósításuk 
ütemezésére;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 
emberi erőforrások minisztere 
pénzügyminiszter 
miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: 2018. október 31.
 5. felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy az emberi erőforrások minisztere és a pénzügyminiszter bevonásával 

tegyen javaslatot az idegennyelv-tanulást ösztönző, szemléletformáló és tájékoztató kampányok részletes tartalmára 
és megvalósításuk ütemezésére.

Felelős: miniszterelnök kabinetfőnöke 
emberi erőforrások minisztere 
pénzügyminiszter

Határidő: 2018. október 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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HIRDETMÉNYEK

Felhívjuk t. hirdetőink figyelmét arra, hogy az érvénytele-
nített bélyegzőkkel és iratokkal kapcsolatos hirdetési megbízá-
sukat a következő két cím bármelyikére küldhetik postán vagy 
faxon:

Pénzügyminisztérium, Pénzügyi Közlöny Szerkesztősége

1051 Bp., József nádor tér 2–4., telefon: 795-2721; fax: 
795-0295.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.

1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6. Fax: 266-5099.

Az egyéb címekre küldött megrendelés csak kerülő úton jut 
el a szerkesztőségbe, ezért megjelenése felesleges késedelmet 
szenvedhet.

Felhívjuk figyelmüket továbbá arra, hogy a bélyegző (irat) 
érvénytelenné nyilvánításának napját minden esetben közöljék, 
mert ennek hiányában kénytelenek vagyunk a megrendelő-
levél dátumát feltüntetni, ami az esetek többségében nem fedi 
a valós helyzetet.

Sajnálattal közöljük egyúttal, hogy a beérkező megrendelé-
seket időhiány miatt nem áll módunkban visszaigazolni.

Tájékoztatjuk t. megrendelőinket, hogy a hirdetésnek nem 
minősülő közlemények, hirdetmények közzétételi díja megkezdett 
kéziratoldalanként 19 239 Ft; a bélyegzők, okiratok stb. érvény-
telenítése egységesen 22 737 Ft, melyet a kiadó a megjelenést 
követően kiszámláz.

(A Szerkesztőség)

Érvénytelenített iratok

INTEGRAL-BÚTOR Kft. bejelentése (3400 Mezőkövesd, Asztalos 
utca 2.)

TPAEA 0154301–0154350

sorszámú készpénzfizetési számlatömb elveszett, használata 
2018. május 16-tól érvénytelen.
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II. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGYII. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

JOGSZABÁLYOK 6/2018. (VIII. 23.)  
PM rendelet

A 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről  ................... 22

7/2018. (VIII. 29.)  
PM rendelet

A munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) 
EüM–SZCSM együttes rendelet módosításáról  ................................ 22

152/2018. (VIII. 30.)  
Korm. rendelet

Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruhá-
zásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgaz-
dasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, 
valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelen-
tőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosítá-
sáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról  ....... 44

161/2018. (IX. 7.)  
Korm. rendelet

A munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez 
nyújtható támogatásról szóló 23/2017.  (II.  3.)  Korm. rendelet 
módosításáról  .................................................................................................. 45
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A pénzügyminiszter 6/2018. (VIII. 23.) PM rendelete
a 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  E rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben foglalkoztatottakra.

2. §  A 2019. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend a következő:
a) augusztus 10., szombat  munkanap
 augusztus 19., hétfő  pihenőnap
b) december 7., szombat  munkanap
 december 24., kedd  pihenőnap
c) december 14., szombat  munkanap
 december 27., péntek  pihenőnap

3. §  Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

4. §  Ez a rendelet 2020. január 1-jén hatályát veszti.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

A pénzügyminiszter 7/2018. (VIII. 29.) PM rendelete
a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet módosításáról

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a 
a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a föld alatti bányászat és az alagútfúrás terén a nitrogén-monoxidra, 
a nitrogén-dioxidra és a szén-monoxidra vonatkozóan az 1a. számú mellékletben meghatározott határértékeket kell 
alkalmazni.”

 (2) Az R. 15. § (4) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet szabályozási tárgykörében a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„g) a  98/24/EK tanácsi irányelv alapján az  indikatív foglalkozási expozíciós határértékek negyedik listájának 
létrehozásáról és a  91/322/EGK, valamint a  2000/39/EK és a  2009/161/EK bizottsági irányelv módosításáról szóló, 
2017. január 31-i (EU) 2017/164 bizottsági irányelv.”

2. § (1) Az R. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) Az R. a 2. melléklet szerinti 1a. számú melléklettel egészül ki.



1. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 23

3. §  Az R.
a) 5. § (5) bekezdésében a „2.2.” szövegrész helyébe a „4.2.” szöveg,
b) 7. § (4) bekezdés a) pontjában az „1–3.” szövegrész helyébe az „1–5.” szöveg
lép.

4. §  Hatályát veszti az R.
a) 4. § (1a) bekezdése és
b) 1a. számú melléklete.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 4. § 2023. augusztus 1-jén lép hatályba.

6. §  Ez a rendelet a 98/24/EK tanácsi irányelv alapján az indikatív foglalkozási expozíciós határértékek negyedik listájának 
létrehozásáról és a  91/322/EGK, valamint a  2000/39/EK és a  2009/161/EK bizottsági irányelv módosításáról szóló, 
2017. január 31-i (EU) 2017/164 bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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1. melléklet a 7/2018. (VIII. 29.) PM rendelethez
„1. számú melléklet a 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelethez

Veszélyes anyagok a munkahelyi levegőben

 1. Veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett határértékei
1.1. Veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett átlagos koncentráció, csúcskoncentráció, illetve eltűrhető maximális koncentráció értékei, valamint jellemző 

tulajdonságai

A B C D E F G H

Megjegyzés
1. Megnevezés Képlet CAS-szám

ÁK-érték 

mg/m3

CK-érték 

mg/m3

MK-érték 

mg/m3

Jellemző 

tulajdonság
Hivatkozás

2. ACETALDEHID CH3CHO 75-07-0 25 25 i VI.

3. acetilén-diklorid, lásd: 1,2-diklóretilén

4. ACETOFENON CH3COC6H5 98-86-2 50 i

5. ACETON CH3COCH3 67-64-1 1210 i EU1

6. ACETON-CIÁNHIDRIN (CH3)2C(OH)CN 75-86-5 16,7 16,7

7. ACETONITRIL CH3CN 75-05-8 70 b, i EU2

8. akril-aldehid, lásd: akrolein

9. AKRILAMID CH2=CHCONH2 79-06-1 0,03 b, k SCOEL/139/2012

10. AKRILNITRIL CH2=CHCN 107-13-1 4,3 k

11. akrilsav-metilészter, lásd: metil-akrilát

12. AKRILSAV (propénsav) CH2=CH-COOH 79-10-7 29 59*** m EU4

13. AKROLEIN (akril-aldehid, 2-propenál) CH2=CHCHO 107-02-8 0,05 0,12 m EU4

14. ALDRIN C12H8Cl6 309-00-2

15. ALLIL-ALKOHOL CH2=CHCH2OH 107-18-6 4,8 12,1 b, i EU1

16. ALLIL-KLORID CH2=CHCH2Cl 107-05-1 3 3 i I.

17. ALUMÍNIUM, FÉM Al 7429-90-5 6 resp

18.
alumínium-oxid,  

lásd: dialumínium-trioxid

19. terc-AMIL-ACETÁT H3COOC(CH3)2C2H5 625-16-1 270 540 EU1

20. aminobenzol, lásd: anilin

21. 4-AMINOBIFENIL C6H5C6H4NH2 92-67-1 10 k

22. 2-AMINOETANOL NH2(CH2)2OH 141-43-5 2,5 7,6 b EU2

23. AMITROL C2H4N4 61-82-5 0,2 EU4

24. AMMÓNIA NH3 7664-41-7 14 36 m EU1

25. ANILIN C6H5NH2 62-53-3 8 32 b
II.2., 

BHM
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A B C D E F G H

Megjegyzés
1. Megnevezés Képlet CAS-szám

ÁK-érték 

mg/m3

CK-érték 

mg/m3

MK-érték 

mg/m3

Jellemző 

tulajdonság
Hivatkozás

26. o-ANIZIDIN CH3OC6H4NH2 90-04-0 0,5 b, k SCOEL/144/2012

27.
ANTIMON ÉS SZERVETLEN VEGYÜLETEI 

(Sb-ra számítva)
Sb 7440-36-0 0,5 2 i III.

28. ANTIMON-HIDROGÉN SbH3 7803-52-3 0,5 2 II.2.

29.
antimon-trioxid,  

lásd: diantimon-trioxid

30. arzén-hidrogén, lásd: arzin

31. ARZÉN ÉS SZERVETLEN VEGYÜLETEI*** As 7440-38-2 0,01 k, b, i BEM

32. arzén-pentoxid, lásd: diarzén-pentoxid

33. arzén-trioxid, lásd: diarzén-trioxid

34. ARZIN AsH3 7784-42-1 0,2 0,8 b II.2.

35. AZIRIDIN (CH2)2NH 151-56-4 0,9 k

36.
BÁRIUM OLDHATÓ VEGYÜLETEI  

(Ba-ra számítva)
0,5 i

II.1. 

EU2

37. BENZALDEHID C6H5CHO 100-52-7 5 10

38. BENZIDIN (C6H4)2(NH2)2 92-87-5 0,008 k

39. BENZIL-KLORID C6H5CH2Cl 100-44-7 0,5 0,5 b, i, m, k CLP:1B rákkeltő

40. BENZOIL-KLORID C6H5COCl 98-88-4 2,8 i

41.
benzoil-szuperoxid,  

lásd: dibenzoil-peroxid

42. BENZOL C6H6 71-43-2 3 k, b, i
EU99  

BEM

43. BENZO[a]PIRÉN C20H12 50-32-8 0,002 k

44.
BERILLIUM ÉS VEGYÜLETEI  

(Be-ra számítva)
Be 7440-41-7 0,002 k

45. bifenil, lásd: difenil

46.
BISZFENOL-A 

(4,4’-izopropilidén-difenol)
(HOC6H4)2C(CH3)2 80-05-7 2 inh EU4

47. BISZ (KLÓRMETIL)-ÉTER ClCH2OCH2Cl 542-88-1 0,0047 k

48. BRÓM Br2 7726-95-6 0,7 b, m
I. 

EU2

49. 1,3-BUTADIÉN CH2=CHCH=CH2 106-99-0 1 k, i

50. n-BUTÁN CH3(CH2)2CH3 106-97-8 2350 9400 IV.

51. 1-butanol, lásd: butil-alkohol

52. 2-butanon, lásd: metil-etil-keton
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A B C D E F G H

Megjegyzés
1. Megnevezés Képlet CAS-szám

ÁK-érték 

mg/m3

CK-érték 

mg/m3

MK-érték 

mg/m3

Jellemző 

tulajdonság
Hivatkozás

53. n-BUTIL-ACETÁT CH3COOC4H9 123-86-4 950 950 i, sz I.

54. n-BUTIL-AKRILÁT CH2=CHCOOC4H9 141-32-2 11 53 i
I. 

EU1

55. n-BUTIL-ALKOHOL CH3(CH2)3OH 71-36-3 45 90 b, i

56. butil-celloszolv, lásd: 2-butoxietanol

57. butil-glikol, lásd: 2-butoxietanol

58. terc-BUTIL-METIL-ÉTER C(CH3)3OCH3 1634-04-4 183,5 367 EU3

59. 2-BUTIN-1,4-DIOL C4H6O2 110-65-6 0,5 i, sz EU4

60. 2-BUTOXIETANOL C4H9OCH2CH2OH 111-76-2 98 246 b, i
II.1. 

EU1

61. 2-BUTOXIETIL-ACETÁT CH3(CH2)3O(CH2)2COOCH3 112-07-2 133 333 b EU1

62. 2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL CH3(CH2)3O(CH2)2O(CH2)2OH 112-34-5 67,5 101,2 EU2

63. carbaryl, lásd: karbaril

64.
celloszolv,  

lásd: etilén-glikol-monoetil-éter

65.
celloszolv-acetát,  

lásd: etilén-glikol-monoetil-éter-acetát

66. CIÁNAMID NCNH2 420-04-2 1 b EU2

67. CIÁN-HIDROGÉN (hidrogén-cianid) HCN 74-90-8 1 5 b, i EU4

68. CIÁNSÓK (cianidok) (CN-re számítva) CN 1 5 b, i EU4

69. CIKLOHEXÁN C6H12 110-82-7 700
II.1. 

EU2

70. CIKLOHEXANOL C6H11OH 108-93-0 200 800 b, i, sz II.1.

71. CIKLOHEXANON C6H10O 108-94-1 40,8 81,6 b, i
II.1. 

EU1

72. CIKLOHEXIL-AMIN C6H11NH2 108-91-8 40 40 m V.

73. 1,3-CIKLOPENTADIÉN C5H6 542-92-7 200 i

74.

cink-kromátok, köztük kálium-cink-

kromát, lásd: króm (VI) szervetlen 

vegyületek, kevéssé oldható  

[Cr (VI)-ra számítva]

75. CINK-OXID ZnO 1314-13-2 5 resp 20 resp i III.

76.
CIRKÓNIUM VEGYÜLETEI  

(Zr-ra számítva)
5 20 III.

77. DDT C14H9Cl5 50-29-3 1 resp 1 resp b VI.
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A B C D E F G H

Megjegyzés
1. Megnevezés Képlet CAS-szám

ÁK-érték 

mg/m3

CK-érték 

mg/m3

MK-érték 

mg/m3

Jellemző 

tulajdonság
Hivatkozás

78. DEKABORÁN B10H14 17702-41-9 0,3 0,3 b, i I.

79. DIACETIL (2,3-butándion) C4H6O2 431-03-8 0,07 0,36 i EU4

80. DIALUMÍNIUM-TRIOXID (Al-ra számítva) Al2O3 1344-28-1 6 resp

81. 4,4’-diaminobifenil, lásd: benzidin

82. 4,4’-DIAMINODIFENILMETÁN C13H14N2 101-77-9 0,81 k

83. DIANTIMON-TRIOXID (Sb-ra számítva) Sb2O3 1309-64-4 0,1 0,4

84. DIARZÉN-PENTOXID (As-ra számítva) As2O5 1303-28-2 0,03 k BEM

85. DIARZÉN-TRIOXID (As-ra számítva) As2O3 1327-53-3 0,1 k BEM

86. DIAZINON C12H21N2O3PS 333-41-5 0,1 0,4 b III.

87. DIAZOMETÁN CH2N2 334-88-3 0,01 k

88. DIBENZOIL-PEROXID (C6H5CO)2O2 94-36-0 5 5 b, i, sz I.

89. 1,2-DIBRÓMETÁN C2H4Br2 106-93-4 0,8 k, b, m

90. 1,2-DIBRÓM-3-KLÓRPROPÁN C3H5Br2Cl 96-12-8 0,01 k

91. DIELDRIN C12H8Cl6O 60-57-1 0,25 resp 1 resp

92. DIETIL-AMIN NH(C2H5)2 109-89-7 15 30 b, m
V.  

EU2

93. dietilénoximid, lásd: morfolin

94. DIETILÉN-TRIAMIN NH(CH2CH2NH2)2 111-40-0 4 4 b, m, sz

95. DIETIL-ÉTER (CH3CH2)O2 60-29-7 308 616 b, i, sz EU1

96. DI(2-ETILHEXIL)-FTALÁT C6H4(COO)2(C8H17)2 117-81-7 10 40 b III.

97. DIETIL-SZULFÁT (C2H5O)2SO2 64-67-5 0,2 k

98. DIFENIL (C6H5)2 92-52-4 1 b, i, sz

99.
difenilmetán-4,4’-diizocianát (MDI),  

lásd: diizocianátok

100. DIFENIL-ÉTER C12H10O 101-84-8 7 14 EU4

101. DIFOSZFOR-PENTASZULFID P2S5 1314-80-3 1 EU2

102. DIFOSZFOR-PENTOXID P2O5 1314-56-3 1 m EU2

103. DIHIDROGÉN-SZELENID H2Se 7783-07-5 0,07 0,17 EU1

104. m-dihidroxibenzol, lásd: rezorcin

105. DIIZOCIANÁTOK

106. difenilmetán-4,4’-diizocianát (MDI) CH2(C6H4NCO)2 101-68-8 0,05 0,05 i, sz I.

107. hexametilén-diizocianát (HDI) (CH2)6(NCO)2 822-06-0 0,035 0,035 i, sz I.

108. 1,5-naftilén-diizocianát (NDI) C10H6(NCO)2 3173-72-6 0,09 0,09 i, sz I.

109. DIKÉN-DIKLORID S2Cl2 10025-67-9 6 24 m I.
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A B C D E F G H

Megjegyzés
1. Megnevezés Képlet CAS-szám

ÁK-érték 

mg/m3

CK-érték 

mg/m3

MK-érték 

mg/m3

Jellemző 

tulajdonság
Hivatkozás

110. 3,3’-DIKLÓRBENZIDIN C12H10N2Cl2 91-94-1 0,03 k

111. 1,2-DIKLÓRBENZOL C6H4Cl2 95-50-1 122 306 b, i EU1

112. 1,3-DIKLÓRBENZOL C6H4Cl2 541-73-1 20 80

113. 1,4-DIKLÓRBENZOL (p-diklórbenzol) C6H4Cl2 106-46-7 12 60 b EU4

114. p,p’-diklórdifeniltriklóretán, lásd: DDT

115. diklórdifluormetán F12, lásd: freonok

116. 1,1-DIKLÓRETÁN Cl2CH2CH2 75-34-3 412 b EU1

117. 1,2-DIKLÓRETÁN ClCH2CH2Cl 107-06-2 10 k, i

118. 1,1-DIKLÓRETILÉN (vinilidén-klorid) Cl2HC=CH 75-35-4 8 20 EU4

119. 1,2-DIKLÓRETILÉN ClHC=CHCl 540-59-0 790 3160 i II.1.

120. 2,4-DIKLÓRFENOXIECETSAV Cl2C6H3OCH2COOH 94-75-7 1 4 b, i II.2.

121. diklórfluormetán F21, lásd: freonok

122. DIKLÓRFOSZ (DDVP) C4H7Cl2O4P 62-73-7 0,9 3,6 b III.

123. DIKLÓRMETÁN (metilén-klorid) CH2Cl2 75-09-2 10 10 i, b EU4.

124. 1,2-DIKLÓRPROPÁN ClCH2CH(Cl)CH3 78-87-5 50 50 VI.

125. diklórtetrafluoretán F114, lásd: freonok

126. N,N-DIMETILACETAMID CH3CON(CH3)2 127-19-5 36 72 b, i EU1

127. DIMETIL-AMIN (CH3)2NH 124-40-3 3,8 9,4 b, m, sz EU1

128. dimetilanilin, lásd: xilidin

129. N,N-DIMETILANILIN C6H5N(CH3)2 121-69-7 25 100 b, i, sz II.1.

130. DIMETIL-ÉTER (CH3)2O 115-10-6 1920 EU1

131. N,N-DIMETILFORMAMID HCON(CH3)2 68-12-2 15 30 b, i
BEM  

EU3

132. 1,2-DIMETILHIDRAZIN CH3NHNHCH3 540-73-8 1,2 k

133. N,N-DIMETILHIDRAZIN (CH3)2NNH2 57-14-7 1,2 k

134. dimetil-keton, lásd: aceton

135. DIMETIL-SZULFÁT C2H6O4S 77-78-1 0,1 k, b, m

136.
dinikkel-trioxid, lásd: nikkel és 

szervetlen vegyületei
Ni2O3 1314-06-3

137. 4,6-DINITRO-o-KREZOL CH3C6H2(NO2)2OH 534-52-1 0,2 0,8 b, i, sz II.1.

138. DINITROBENZOL minden izomer C6H4(NO2)2 1 2 b

139. DINITROGÉN-OXID N2O 10024-97-2 180 720

140. 1,4-DIOXÁN O(CH2CH2)2O 123-91-1 73 - b, i EU3

141. 1,3-DIOXOLÁN C3H6O2 646-06-0 10 10 VI.
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Megjegyzés
1. Megnevezés Képlet CAS-szám

ÁK-érték 

mg/m3

CK-érték 

mg/m3

MK-érték 

mg/m3

Jellemző 

tulajdonság
Hivatkozás

142.
DIVANÁDIUM-PENTOXID  

(V-ra számítva)
V2O5 1314-62-1 0,05 resp 0,2 resp i, sz II.2.

143. ECETSAV CH3COOH 64-19-7 25 50 m EU4

144. ECETSAV-ANHIDRID (CH3CO)2O 108-24-7 20 20 m I.

145.
epiklórhidrin,  

lásd: 1-klór-2,3-epoxipropán

146. etántiol, lásd: etil-merkaptán

147. ETIL-ACETÁT CH3COOC2H5 141-78-6 734 1468 i, sz EU4

148. ETIL-AKRILÁT CH2=CHCOOC2H5 140-88-5 21 42 b, i, sz EU4

149. ETIL-ALKOHOL CH3CH2OH 64-17-5 1900 7600 IV.

150. ETIL-AMIN CH3CH2NH2 75-04-7 9,4 i EU1

151. ETILBENZOL C6H5CH2CH3 100-41-4 442 884 b, i
BEM 

EU1

152. ETIL-BROMID CH3CH2Br 74-96-4 50 50 VI.

153. etilén-alkohol, lásd: etilénglikol

154. ETILÉNGLIKOL HOCH2CH2OH 107-21-1 52 104 b, i EU1

155.
etilénglikol-monobutil-éter,  

lásd: 2-butoxietanol

156. ETILÉNGLIKOL-MONOETIL-ÉTER C2H5O(CH2)2OH 110-80-5 8 - b, i EU3

157. ETILÉNGLIKOL-MONOETIL-ÉTER-ACETÁT C2H5O(CH2)2COOCH3 111-15-9 11 - b, i EU3

158. ETILÉNGLIKOL-MONOMETIL-ÉTER CH3O(CH2)2OH 109-86-4 3,16 - b, i EU3

159.
ETILÉNGLIKOL-MONOMETIL-ÉTER-

ACETÁT
CH3O(CH2)2COOCH3 110-49-6 4,90 - b, i

II.1.  

EU4

160. etilén-imin, lásd: aziridin

161. ETILÉN-OXID C2H4O 75-21-8 1,8 k, i, sz

162.
etil-glikol,  

lásd: etilén-glikol-monoetil-éter

163.
etil-glikol-acetát,  

lásd: etilénglikol-monoetil-éter-acetát

164. etil-hidroszulfid, lásd: etil-merkaptán

165. 2-ETILHEXANOL C8H18O 104-76-7 5,4 i EU4

166. ETIL-KLORID C2H5Cl 75-00-3 268 EU2

167. ETIL-MERKAPTÁN CH3CH2SH 75-08-1 1 1 i V.

168. etil-szulfhidrát, lásd: etil-merkaptán
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169. etil-tioalkohol, lásd: etil-merkaptán

170.
2-etoxietanol,  

lásd: etilénglikol-monoetil-éter

171. EZÜST, fém Ag 7440-22-4 0,1 EU1

172.
EZÜST OLDHATÓ VEGYÜLETEI  

(Ag-re számítva)
0,01 EU2

173. fenilbenzol, lásd: difenil

174. 2-FENILPROPÉN C6H5C(CH3)=CH2 98-83-9 246 492 EU1

175. FENOL C6H5OH 108-95-2 8 16 b, m
BEM  

EU3

176. FLUOR F2 7782-41-4 1,58 3,16 m EU1

177. fluor-hidrogén, lásd: hidrogén-fluorid

178. FLUORIDOK (F-ra számítva) F 2,5 b, i
BEM  

EU1

179. fluotan, lásd: halotán

180. FORMALDEHID HCHO 50-00-0 0,6 0,6 b, m, sz VI.

181. FOSZFIN PH3 7803-51-2 0,14 0,28 i EU2

182. FOSZFOR P 7723-14-0 0,1 0,1 i I.

183. foszfor-hidrogén, lásd: foszfin

184. FOSZFOR-PENTAKLORID PCl5 10026-13-8 1 m EU2

185.
foszfor-pentoxid,  

lásd: difoszfor-pentoxid

186. foszforsav, lásd: ortofoszforsav

187. foszfor-trihidrid, lásd: foszfin

188. FOSZFOR-TRIKLORID PCl3 7719-12-2 3 3 m I.

189. FOSZGÉN COCl2 75-44-5 0,08 0,4 m EU1

190. FREONOK (KLÓRFLUORKARBONOK)

191. F11, triklórfluormetán CCl3F 75-69-4
Az 1005/2009/EK rendelet 

szerint szabályozott anyag

192. F12, diklórdifluormetán CCl2F2 75-71-8
Az 1005/2009/EK rendelet 

szerint szabályozott anyag

193. F21, diklórfluormetán CHCl2F 75-43-4 43 172 II.1

194. F22, klórdifluormetán CHClF2 75-45-6 3600 EU1

195. F113, 1,1,2-triklór-1,2,2-trifluoretán C2Cl3F3 76-13-1
Az 1005/2009/EK rendelet 

szerint szabályozott anyag



1. szám
 

PÉN
ZÜ

G
YI KÖ

ZLÖ
N

Y 
31

A B C D E F G H

Megjegyzés
1. Megnevezés Képlet CAS-szám

ÁK-érték 

mg/m3

CK-érték 

mg/m3

MK-érték 

mg/m3

Jellemző 

tulajdonság
Hivatkozás

196. F114, 1,2-diklór-1,1,2,2-tetrafluoretán ClF2CCF2Cl 76-14-2
Az 1005/2009/EK rendelet 

szerint szabályozott anyag

197. F142b, 1-klór-1,1-difluoretán C2H3ClF2 75-68-3 4170 16680 IV.

198. FTÁLSAV-ANHIDRID C6H4(CO)2O 85-44-9 1 1 i, sz I.

199. furál, lásd: furfurol

200. furfurilaldehid, lásd: furfurol

201. FURFURIL-ALKOHOL C4H3OCH2OH 98-00-0 40 40 i, sz, b I.

202. FURFUROL C4H3OCHO 98-01-1 20 b, i, sz

203. gamma-HCH, lásd: lindán

204. GLICERIN-TRINITRÁT C3H5(ONO2)3 55-63-0 0,095 0,19 b, i, sz EU4

205. glikol, lásd: etilénglikol

206. halán, lásd: halotán

207. HALOTÁN CHClBrCF3 151-67-7 40 160 II.1.

208. HANGYASAV HCOOH 64-18-6 9 m EU2

209. n-HEPTÁN CH3(CH2)5CH3 142-82-5 2000 EU1

210. 2-HEPTANON CH3(CH2)4COCH 110-43-0 238 476 b EU1

211. HEPTÁN-3-ON CH3(CH2)4CH3 106-35-4 95 EU1

212. HEXAMETILÉN-DIAMIN H2N(CH2)6NH2 124-09-4 2,3 m, b

213.
hexametilén-diizocianát,  

lásd: diizocianátok

214. n-HEXÁN CH3(CH2)4CH3 110-54-3 72 b, i
BEM  

EU2

215. 2-hexanon, lásd: metil-butil-keton

216. HIDRAZIN H2NNH2 302-01-2 0,13 k

217. HIDROGÉN-BROMID HBr 10035-10-6 6,7 m EU1

218. hidrogén-cianid, lásd: cián-hidrogén

219. HIDROGÉN-FLUORID HF 7664-39-3 1,5 2,5 b, m

II.1.  

BEM  

EU1

220. hidrogén-foszfid, lásd: foszfin

221.

HIGANY ÉS SZERVETLEN 

VEGYÜLETEI***  

(Hg-ra számítva)

Hg 7439-97-6 0,02 – sz, b
BEM  

EU3

222.
HIGANY SZERVES VEGYÜLETEI***  

(Hg-ra számítva)
0,01 0,04 b, sz III.
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223. IZOAMIL-ALKOHOL CH3(CH2)4OH 123-51-3 360 1440 II.1.

224.
izociánsav-metil-észter,  

lásd: metil-izocianát

225. IZOPENTÁN (CH3)2CHCH2CH3 78-78-4 3000 EU2

226. IZOPENTIL-ACETÁT CH3COO(CH2)2CH(CH3)2 123-92-2 270 540 i EU1

227. IZOPROPIL-ACETÁT (CH3)2HCOOCH3 108-21-4 840 840 i I.

228. IZOPROPIL-ALKOHOL CH3CH(OH)CH3 67-63-0 500 2000 b, i II.1.

229. izopropilbenzol, lásd: kumol

230. JÓD I2 7553-56-2 1 1 i, sz, b I.

231.

KADMIUM ÉS SZERVETLEN VEGYÜLETEI 

– CdF2, CdCl2, CdO kivételével  

(Cd-ra számítva)

Cd 7440-43-9 0,015 k BEM

232. KADMIUM-FLUORID (Cd-ra számítva) CdF2 7790-79-6 0,05 k BEM

233. KADMIUM-KLORID (Cd-ra számítva) CdCl2 10108-64-2 0,05 k BEM

234. KADMIUM-OXID (Cd-ra számítva) CdO 1306-19-0 0,05 k BEM

235. KALCIUM-CIÁNAMID CaNCN 156-62-7 1 4 b, i III.

236.
KALCIUM-HIDROXID 

(kalcium-dihidroxid)
Ca(OH)2 1305-62-0 1 resp por 4 resp por EU4

237. KALCIUM-KARBONÁT CaCO3 1317-65-3 10

238.
kalcium-kromát,  

lásd: króm (VI) szervetlen vegyületek
CaCrO4 13765-19-0

239. KALCIUM-OXID CaO 1305-78-8 1 resp por 4 resp por EU4

240. KALCIUM-SZULFÁT CaSO4 7778-18-9 6 resp

241. KÁLIUM-HIDROXID KOH 1310-58-3 2 2 m I.

242. є-KAPROLAKTÁM HN(CH2)5CO 105-60-2 10 40 i EU1

243. KAPTAFOL C10H9Cl4NO2S 2425-06-1 0,1 k

244. KARBARIL C12H11NO2 63-25-2 1

245. karbolsav, lásd: fenol

246. KÉN-DIOXID SO2 7446-09-5 1,3 2,7 m EU4

247. KÉN-HIDROGÉN H2S 7783-06-4 7 14 i EU3

248. KÉNSAV H2SO4 7664-93-9 0,05 torak – m
I.  

EU3

249. KLÓR Cl2 7782-50-5 1,5 i EU2

250. 4-KLÓRANILIN ClC6H4NH2 106-47-8 0,2 0,8 k, sz, b
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251. KLÓRBENZOL C6H5Cl 108-90-7 23 70 EU2

252. 2-KLÓR-1,3-BUTADIÉN CH2=C(Cl)CH=CH2 126-99-8 18 72 i II.1.

253. klórdifluoretán F142B, lásd: freonok

254. klórdifluormetán F22, lásd: freonok

255. KLÓRDÁN C10H6Cl8 57-74-9 b

256. 1-KLÓR-2,3-EPOXIPROPÁN ClCH2C2H3O 106-89-8 1,9 k, b, m, sz

257. KLOROFORM CHCl3 67-66-3 10 b EU1.

258. kloroprén, lásd: 2-klór-1,3-butadién

259.
KOBALT ÉS SZERVETLEN VEGYÜLETEI  

(Co-ra számítva)
Co 7440-48-4 0,1 0,4 i, sz BEM

260. KREZOL (izomerek keveréke) CH3C6H4OH 1319-77-3 22 m
I.  

EU91

261.
KRÓM (fém), SZERVETLEN KRÓM (II) és 

KRÓM (III) VEGYÜLETEK (nem oldható)
Cr 7440-47-3 2 i, sz

BEM  

EU2

262.

Egyéb szervetlen krómvegyületek  

[a króm (VI) vegyületek kivételével] 

(Cr-ra számítva)

Cr 0,5 2 i, sz BEM

263.

KRÓM (VI) SZERVETLEN VEGYÜLETEK 

(nátrium-kromát, kálium-kromát és 

egyéb oldható) [Cr (VI)-ra számítva]

Cr 0,05 k BEM

264.
KRÓM (VI) SZERVETLEN VEGYÜLETEK, 

kevéssé oldható [Cr (VI)-ra számítva]
Cr 0,01 k BEM

265. KRÓM(III)-KROMÁT (Cr-ra számítva) Cr2(CrO4)3 24613-89-6 0,05 k BEM

266. KRÓM-TRIOXID [Cr (VI)-ra számítva] CrO3 1333-82-0 0,05 k BEM

267. KUMOL C6H5CH(CH3)2 98-82-8 100 250 b, i EU1

268. kvarc, lásd: 2.1. SiO2 14808-60-7

269.
LINDÁN (γ-HCH)  

(γ-1,2,3,4,5,6-hexaklórciklohexán)
C6H6Cl6 58-89-9 0,5 2 b, i III.

270. LÍTIUM-HIDRID LiH 7580-67-8 0,02 inh EU4

271. MAGNÉZIUM-OXID (Mg-ra számítva) MgO 1309-48-4 6 resp 24 resp i

272. MALEINSAV-ANHIDRID CH=CH(CO)2O 108-31-6 0,4 0,4 m, sz I.

273.
MANGÁN ÉS SZERVETLEN SÓI  

(Mn-ra számítva)
Mn 7439-96-5

0,2 inh  

0,05 resp
EU4

274. METAMIDOFOSZ C2H8NO2PS 10265-92-6 b, i

275. METIL-ACETÁT CH3COOCH3 79-20-9 610 2440 b, sz, i I.
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276. METIL-AKRILÁT CH2=CHCOOCH3 96-33-3 18 36 b, i, sz EU3

277. METIL-ALKOHOL CH3OH 67-56-1 260 b, i EU2

278. 2-METILAZIRIDIN C3H7N 75-55-8 5 k

279. METIL-BROMID CH3Br 74-83-9 10 10 b, i VI.

280. 1-METILBUTIL-ACETÁT CH3COOCH(CH3)(CH2)2CH3 626-38-0 270 540 EU1

281. METIL-BUTIL-KETON CH3CO(CH2)3CH3 591-78-6 21 84 b, i II.1.

282.
metil-celloszolv,  

lásd: etilén-glikol-monometil-éter

283.
metil-celloszolv-acetát,  

lásd: etilén-glikol-monometil-éter-acetát

284. metil-cianid, lásd: acetonitril

285.
4,4’-metiléndianilin,  

lásd: 4,4’-diaminodifenilmetán

286. metilén-klorid, lásd: diklórmetán

287. METIL-ETIL-KETON CH3COCH2CH3 78-93-3 600 900 b, i EU1

288.
metil-glikol,  

lásd: etilén-glikol-monometil-éter

289.
metil-glikol-acetát,  

lásd: etilén-glikol-monometil-éter-acetát

290. METIL-FORMIÁT C2H4O2 107-31-3 125 250 b EU4

291. 5-METILHEPTÁN-3-ON CH3CH2COCH2CH3CHC2H5 541-85-5 53 106 EU1

292. 5-METILHEXÁN-2-ON C7H14O 110-12-3 230 EU1

293. METIL-IZOCIANÁT CH3NCO 624-83-9 0,047 b, i, sz EU3

294. metil-karbamid, lásd: metil-izocianát

295. metil-karbonimid, lásd: metil-izocianát

296. METIL-KLORID CH3Cl 74-87-3 105 420 II.1.

297. metilkloroform, lásd: 1,1,1-triklóretán

298. METIL-MERKAPTÁN CH3SH 74-93-1 1 1 i V.

299. METIL-METAKRILÁT CH2=C(CH3)COOCH3 80-62-6 208 415 b, i, sz EU3

300. METIL-PARATION NO2C6H4OPS(CH3O)2 298-00-0 0,2 b, sz

301.
4-METILPENTÁN-2-ON  

(izobutil-metil-keton)
C6H12O 108-10-1 83 208 EU1

302. N-METIL-2-PIRROLIDON C5H9NO 872-50-4 40 80 b EU5

303. 2-metoxianilin, lásd: o-anizidin
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304.
2-metoxietanol,  

lásd: etilén-glikol-monometil-éter

305. 2-(2-METOXIETOXI)ETANOL CH3O(CH2)2O(CH2)2OH 111-77-3 50,1 EU2

306.
(2-METOXIMETILETOXI)-PROPANOL 

(Dipropilénglikol-monometil-éter)
C7H16O3 34590-94-8 308 EU1

307. 1-METOXIPROPÁN-2-OL CH3OCH2CHOHCH3 107-98-2 375 568 b EU1

308. 1-METOXI-2-PROPIL-ACETÁT CH3COOCH(CH3)CH2OCH3 108-65-6 275 550 EU1

309. MEZITILÉN (1,3,5-trimetilbenzol) C6H3(CH3)3 108-67-8 100 i EU1

310. MIREX C10Cl12 2385-85-5 b

311.
MOLIBDÉN OLDHATATLAN VEGYÜLETEI 

(Mo-ra számítva)
15 60 III.

312.
MOLIBDÉN OLDHATÓ VEGYÜLETEI 

(Mo-ra számítva)
5 20 III.

313. MONOKROTOFOSZ C7H14NO5P 6923-22-4 0,25 b

314. MORFOLIN O(CH2)4NH 110-91-8 36 72 m
I.  

EU2

315. NAFTALIN C10H8 91-20-3 50 i EU1

316. 2-NAFTIL-AMIN C10H9N 91-59-8 0,005 k

317. naftilén-diizocianát, lásd: diizocianátok

318. narkotán, lásd: halotán

319. NÁTRIUM-AZID NaN3 26628-22-8 0,1 0,3 EU1

320. NÁTRIUM-HIDROXID NaOH 1310-73-2 2 2 m I.

321. NEOPENTÁN (CH3)4C 463-82-1 3000 EU2

322.

NIKKEL (fém) és SZERVETLEN 

VEGYÜLETEI, ... (NiO, NiCO3, NiS, Ni2O3) 

(Ni-re számítva) 

7440-02-0 0,1 k, sz BEM

323.

NIKKEL (fém) és SZERVETLEN 

VEGYÜLETEI, könnyen oldható (NiCl2, 

NiOH, NiSO4, ...) (Ni-re számítva)

7440-02-0 0,1 k, sz BEM

324.
nikkel-oxid,  

lásd: nikkel és szervetlen vegyületei
NiO 1313-99-1

325.
nikkel-szulfid, lásd: nikkel és szervetlen 

vegyületei
NiS 16812-54-7

326. NIKKEL-TETRAKARBONIL Ni(CO)4 13463-39-3 0,15 0,15 b VI.

327. nikkel-trioxid, lásd: dinikkel-trioxid
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328. NIKOTIN C10H14N2 54-11-5 0,5 b, i EU2

329. 4-NITROANILIN O2NC6H4NH2 100-01-6 6 b, i

330. p-nitroanilin, lásd: 4-nitroanilin

331. NITROBENZOL C6H5NO2 98-95-3 1 b, i EU2

332. NITROETÁN C2H5NO2 79-24-3 62 312 b EU4

333. NITROGÉN-DIOXID NO2 10102-44-0 0,96 1,91 m EU4

334. NITROGÉN-MONOXID NO 10102-43-9 2,5 EU4

335. 4-NITROKLÓRBENZOL ClC6H4NO2 100-00-5 0,5 2 b

336. 2-NITRONAFTALIN C10H7NO2 581-89-5 0,25 k

337. 1-NITROPROPÁN CH3(CH2)2NO2 108-03-2 10 i, b

338. 2-NITROPROPÁN CH3CH(NO2)CH3 79-46-9 18 k

339. OKTÁN (összes izomer) C8H18 111-65-9 2350 9400 i II.1.

340. OLAJ (ásványi) KÖD 5 k

341.
ÓLOM és SZERVETLEN VEGYÜLETEI 

(Pb-ra számítva)
Pb 7439-92-1 0,15 i

BEM  

BHM 

EU0

342. ÓLOM-TETRAETIL Pb(C2H5)4 78-00-2 0,05 0,2 b, i II.1.

343. ÓLOM-TETRAMETIL Pb(CH3)4 75-74-I 0,05 0,2 b, i II.1.

344.
ÓN SZERVES VEGYÜLETEI  

(Sn-ra számítva)
0,1 0,4 b, i II.1.

345.
ÓN SZERVETLEN VEGYÜLETEI  

(Sn-ra számítva)
2 8 b, i EU91

346. ORTOFOSZFORSAV H3PO4 7664-38-2 1 2 m EU1

347. OXÁLSAV HOOCCOOH 144-62-7 1 EU2

348. OZMIUM-TETRAOXID (Os-ra számítva) OsO4 20816-12-0 0,002 0,002 m, b

349. ÓZON O3 10028-15-6 0,2 0,2 i I.

350. PARAKVÁT-DIKLORID C12H14Cl2N2 1910-42-5 0,1 0,1 b, i I.

351.
paraquat-diklorid,  

lásd: parakvát-diklorid

352. PARATION C10H14O5NSP 56-38-2 0,1 b

353. PENTAKLÓRFENOL ÉS SÓI C6Cl5OH 87-86-5 0,001 b, i

354. PENTAKLÓRNAFTALINOK C10H3Cl5 1321-64-8 0,5 2 b, i, sz II.2.

355. n-PENTÁN CH3(CH2)3CH3 109-66-0 2950 EU2

356. PENTIL-ACETÁT CH3COO(CH2)4CH3 628-63-7 270 540 i EU1
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357. 3-PENTIL-ACETÁT CH3COOCH(C2H5)C2H5 620-11-1 270 540 i EU1

358. PIKRINSAV C6H2CH3(NO2)3 88-89-1 0,1 0,1 i, sz
I.  

EU91

359. PIPERAZIN C4H10N2 110-85-0 0,1 0,3 EU1

360. PIRETRUM 8003-34-7 1 EU2

361. PIRIDIN C5H5N 110-86-1 15 60 b, i, sz II.1.

362. PLATINA FÉM Pt 7440-06-4 1 EU91

363.
PLATINA OLDHATÓ VEGYÜLETEI  

(Pt-ra számítva)
0,002 i, sz

364. PORTLAND CEMENT 65997-15-1 10

365. PROPIL-ACETÁT CH3(CH2)2COOCH3 109-60-4 840 840 b, i I.

366. propilén-imin, lásd: metilaziridin

367. PROPILÉN-OXID CH3C2H3O 75-56-9 5 k, b, i

368. 1,3-PROPIOLAKTON C3H4O2 57-57-8 1,5 k

369. PROPIONSAV CH3CH2COOH 79-09-4 31 62 m EU1

370. RÉZ és vegyületei (Cu-re számítva) Cu 7440-50-8 1 4 II.1.

371. RÉZ, FÜST Cu 7440-50-8 0,1 0,4 II.1.

372. REZORCIN C6H4(OH)2 108-46-3 45 b, i EU2

373. rezorcinol, lásd: rezorcin

374. Rostszerkezetű porok, lásd: 2.2.

375. SALÉTROMSAV HNO3 7697-37-2 2,6 i, m EU2

376. SÓSAV HCl 7647-01-0 8 16 i, m EU1

377.
STRONCIUM-KROMÁT  

[Cr (VI)-ra számítva]
SrCrO4 7789-06-2 0,05 k

378.
Szelén-hidrogén,  

lásd: dihidrogén-szelenid

379. SZELÉNVEGYÜLETEK (Se-re számítva) 0,1 0,4 i BEM

380. SZÉN-DIOXID CO2 124-38-9 9000 EU2

381. SZÉN-DISZULFID CS2 75-15-0 15 b, i, m EU3

382. SZÉN-MONOXID CO 630-08-0 23 117
EU4  

BHM

383. szén-oxiklorid, lásd: foszgén

384. SZÉN-TETRAKLORID (tetraklór-metán) CCl4 56-23-5 6,4 32 b EU4
Az 1005/2009/EK rendelet szerint 

szabályozott anyag
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A B C D E F G H

Megjegyzés
1. Megnevezés Képlet CAS-szám

ÁK-érték 

mg/m3

CK-érték 

mg/m3

MK-érték 

mg/m3

Jellemző 

tulajdonság
Hivatkozás

385. sztibin, lásd: antimon-hidrogén

386. SZTIROL C6H5CH=CH2 100-42-5 50 50 i BEM

387. SZULFOTEP (C2H5)4P2S2O5 3689-24-5 0,1 b EU1

388.
TALLIUM OLDHATÓ VEGYÜLETEI  

(Tl-ra számítva)
0,1 0,4 b, i III.

389. TERFENILEK (hidrogénezett) (C6H7)3 61788-32-7 19 48 EU4

390. TERPENTIN 8006-64-2 560 560 i, sz, b I.

391. TETRAETIL-ORTOSZILIKÁT (C2H5O)4Si 78-10-4 44 i EU4

392. TETRAHIDROFURÁN (CH2)4O 109-99-9 150 300 b, i EU1

393.
1,2,3,6-tetrahidro-N-(1,1,2,2-tetraklór 

etiltio)ftálimid, lásd: kaptafol

394. 1,1,2,2-TETRAKLÓRETÁN Cl2CHCHCl2 79-34-5 7 b

395. TETRAKLÓRETILÉN Cl2C=CCl2 127-18-4 138 275 b EU4

396. tetraklórmetán, lásd: szén-tetraklorid

397. timföld, lásd: dialumínium-trioxid

398. TIOGLIKOLSAV HSCH2COOH 68-11-1 4 b, m

399. 2-TOLUIDIN CH3C6H4NH2 95-53-4 0,5 k, i, b

400. 3-TOLUIDIN CH3C6H4NH2 108-44-1 9 b

401. 4-TOLUIDIN CH3C6H4NH2 106-49-0 1 4 b

402. TOLUOL C6H5CH3 108-88-3 190 380 b, i

II.2.  

BEM  

EU2

403. TOLUOL-2,4-DIIZOCIANÁT CH3C6H3(NCO)2 584-84-9 0,035 k, i, sz

404. TOLUOL-2,6-DIIZOCIANÁT CH3C6H3(NCO)2 91-08-7 0,035 k, i, sz

405. TOXAFÉN 8001-35-2 b, i

406. TRIETIL-AMIN N(C2H5)3 121-44-8 8,4 12,6 b, i, m EU1

407.
TRIKLÓRBENZOLOK 

(1,2,4-TRIKLÓRBENZOL kivételével)
C6H3Cl3 12002-48-1 38 72 b III.

408. 1,2,4-TRIKLÓRBENZOL C6H3Cl3 120-82-1 15,1 37,8 b EU1

409. 1,1,1-TRIKLÓRETÁN*** CH3CCl3 71-55-6 555 1110 b, i EU1
Az 1005/2009/EK rendelet szerint 

szabályozott anyag

410. TRIKLÓRETILÉN Cl2C=CHCl 79-01-6 270 540 b, sz BEM SCOEL

411. 2,4,5-TRIKLÓRFENOXIECETSAV; (2,4,5-T) Cl3C6H2OCH2COOH 93-76-5 10 40 b, i II.2.

412. triklórfluormetán F11, lásd: freonok
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A B C D E F G H

Megjegyzés
1. Megnevezés Képlet CAS-szám

ÁK-érték 

mg/m3

CK-érték 

mg/m3

MK-érték 

mg/m3

Jellemző 

tulajdonság
Hivatkozás

413. TRIKLÓRNAFTALINOK C10H5Cl3 1321-65-9 5 b, i, sz

414. triklórtrifluoretán F113, lásd: freonok

415. TRI-o-KREZIL-FOSZFÁT (CH3C6H4)3PO4 78-30-8 0,1 b, i, sz

416. TRIMETIL-AMIN N(CH3)3 75-50-3 12,3 36,9 m, sz

417. 1,2,3-TRIMETILBENZOL C6H3(CH3)3 526-73-8 100 EU1

418. 1,2,4-TRIMETILBENZOL C6H3(CH3)3 95-63-6 100 EU1

419. TRINIKKEL-DISZULFID (Ni-re számítva) Ni3S2 12035-72-2 0,01 k, sz

420. 2,4,6-TRINITROTOLUOL CH3C6H2(NO2)3 118-96-7 0,09 0,36 b II.1.

421.
vanádium-pentoxid,  

lásd: divanádium-pentoxid

422. VAS(II)-OXID (Fe-ra számítva) FeO 1345-25-1 6 resp

423. VAS(III)-OXID (Fe-ra számítva) Fe2O3 1309-37-1 6 resp

424. VINIL-ACETÁT CH2=CHOOCCH3 108-05-4 17,6 35,2 EU3

425. VINIL-BROMID CH2=CHBr 593-60-2 22 k

426. VINIL-KLORID CH2=CHCl 75-01-4 7,77 k EU99

427. XILOL(ok) C6H4(CH3)2 1330-20-7 221 442 b EU1

428. m-XILOL C6H4(CH3)2 108-38-3 221 442 b EU1

429. o-XILOL C6H4(CH3)2 95-47-6 221 442 b EU1

430. p-XILOL C6H4(CH3)2 106-42-3 221 442 b EU1

431. XILIDIN(ek) (CH3)2C6H3NH2 1300-73-8 25 b

1.2. Határértéktípusok a veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedettségének vizsgálatához:
1.2.1. Megengedett átlagos koncentráció: a  légszennyező anyagnak a  munkahely levegőjében egy műszakra megengedett átlagkoncentrációja, amely a  dolgozó 

egészségére általában nem fejt ki káros hatást.
1.2.2. Megengedett csúcskoncentráció, vagyis rövid ideig megengedhető legnagyobb levegőszennyezettség: a légszennyező anyagnak egy műszakon belül az 1–5. pontban 

foglaltak szerint megengedett, az  ÁK-értéket meghaladó legnagyobb koncentrációja, az  ÁK- és CK-értékre vonatkozó követelményeknek egyidejűleg kell 
teljesülniük.

1.2.3. Maximális koncentráció: a műszak során eltűrt legmagasabb koncentráció, a maximális koncentrációban végzett munka esetében a dolgozó teljes munkaképes 
élete során (18–62 évig) a potenciális halálos kimenetelű egészségkárosító kockázat, vagyis a rosszindulatú daganatos megbetegedés kockázata ≤ 1:105/év (10 
mikrorizikó/év).
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1.3. A veszélyes anyagok tekintetében használt rövidítések magyarázata:

A B

1. resp: respirábilis frakció

2.
inh:

torak
belélegezhető frakció 
torakális frakció

3. b:
Bőrön át is felszívódik. Az ÁK-értékek a veszélyes anyagoknak ezt a tulajdonságát, továbbá 
az ebből származó expozíciót csak a levegőben megengedett koncentrációjuk mértékének 
megfelelően veszik figyelembe.

4. i: ingerlő anyag, amely izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat

5. k: rákkeltő

6. m: maró hatású anyag, amely felmarja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat

7. sz:
Túlérzékenységet okozó (szenzibilizáló) tulajdonságú anyag. Az anyagra érzékeny egyéneken 
„túlérzékenységen” alapuló bőr-, légzőrendszeri, esetleg más szervet/szervrendszert károsító 
megbetegedést okozhat.

8. *** CK: 1 perces referenciaidőre vonatkozik

9. EU0 98/24/EK irányelvben közölt érték

10. EU99 99/38/EK irányelvben közölt érték

11. EUA 2009/148/EK irányelvben közölt érték

12. EU91 91/322/EGK irányelvben közölt érték

13. EU1 2000/39/EK irányelvben közölt érték

14. EU2 2006/15/EK irányelvben közölt érték

15. EU3 2009/161 /EK irányelvben közölt érték

16. EU4 2017/164 EU irányelvben közölt érték 

17. BEM biológiai expozíciós mutató

18. BHM biológiai hatásmutató

19. mg/m3 milligram légköbméterenként, 20 °C-on és 101,3 KPa légköri nyomáson

20. ÁK megengedett átlagos koncentráció

21. CK megengedett csúcskoncentráció

22. MK maximális koncentráció

Megjegyzés: a nem gőz-/gázállapotú veszélyes anyagok határértékei a belélegezhető frakcióra vonatkoznak (MSZ EN 481).
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 2. Szálló – ásványi, szerves – porok (szemcsés, valamint rostszerkezetű porok) koncentrációi mg/m3-ben
2.1. Szemcsés szerkezetű porok megengedett koncentrációi mg/m3-ben

A B C Hivatkozás

1 Megnevezés
Megengedett koncentráció, 

mg/m3-ben

 Belélegezhető Respirábilis

2 Talkum (azbesztmentes) 2
3 Kvarc 0,15
4 Krisztobalit 0,15
5 Tridimit 0,15
6 Fapor 5 EU99
7 Egyéb inert porok* 10 6

* Megjegyzés: Nincs egészségkárosító (pl. mutagén, rákkeltő, fibrogén, mérgező, allergizáló, irritatív, egyéb mérgező) hatása.
2.2. Rostszerkezetű porok megengedett koncentrációi rost/cm3-ben

A B C Hivatkozás

1
 Megnevezés 
(CAS-számok)

Megengedett koncentráció 
(rost/cm3)

2 Azbeszt aktinolit (77536-66-4)
0,1  

(idővel súlyozott átlag 
8 órára vonatkoztatva)

EUA

3  amozit (12172-73-5)  
4  antofillit (77536-67-5)  
5  krizotil (12001-29-5)  
6  krokidolit (12001-28-4)  
7  tremolit (77536-68-6)  

8  
akár magában, akár elegyítve 
betiltott*

 

9 Egyéb rostszerkezetű porok
üveg, ásvány, kerámia, 
műanyag

1,0

* Az azbeszt valamennyi formájának előállítása, forgalomba hozatala, felhasználása Magyarországon tiltott.

 3. Az egyes anyagok csúcskoncentráció szerinti besorolása jellemző tulajdonságaik alapján
 A B C D E

1   Csúcskoncentráció

2 Kategória jele Kategória (besorolás)
értéke (CK) 

(3.1.)
időtartama 

(perc)
műszakonkénti gyakorisága 

(3.2.)

3 I. HELYILEG IRRITÁLÓ ANYAGOK ÁK
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4 II.

FELSZÍVÓDVA HATÓ ANYAGOK
Az anyag hatásának fellépése 2 órán belül
II.1. Felezési idő < 2 óra
II.2. Felezési idő 2 órától teljes munkaidőig

4 × ÁK 15 4

5 III.
FELSZÍVÓDVA HATÓ ANYAGOK
Hatás fellépésének ideje > 2 óra
Felezési idő > műszak idő (ERŐSEN KUMULÁLÓDÓ)

4 × ÁK 15 4

6 IV.
NAGYON GYENGE KÁROSÍTÓ HATÁSÚ ANYAGOK  
ÁK > 500 ml/m3 (3.1.)

4 × ÁK 15 4

7 V. INTENZÍV SZAGÚ ANYAGOK ÁK

8 VI. IRREVERZIBILIS KÁROSODÁST OKOZÓ ANYAGOK ÁK

9  EGYÉB 8 × ÁK 60 perc/műszak
3.1. Az 500 ml/m3 érték átszámítása mg/m3 koncentrációegységre, 20 °C-on:

 500×
M
24

mg/m3 , ahol „M” – a vegyi anyag moltömege.

3.2. Az I. és V. kategóriájú anyagok, anyagcsoportok esetében a megadott CK-érték megegyezik az ÁK-értékkel, ellenőrzése legfeljebb 15 perces mintavétellel történik.
 A II–IV. kategóriájú anyagok, anyagcsoportok esetében a megadott CK-érték 15 perces átlagérték, és a túllépési tényező 4. (A túllépési tényező fejezi ki, hogy a CK-érték 

hányszorosa az ÁK-értéknek.) Az egyes csúcskoncentrációk időintervallumai között legalább a csúcskoncentrációk időintervallumánál háromszor hosszabb időnek kell 
eltelnie (pl. 15 perces csúcskoncentráció után legalább 45 perc). A csúcskoncentrációk időtartama egy műszak alatt összesen a 60 percet nem haladhatja meg.

 A VI. kategóriájú, irreverzibilis károsodást okozó anyagok; az ÁK-érték = a CK-értékkel.
3.3. A csúcskoncentrációk meghatározása:
 A CK-értékek 15 perc referenciaidőre vonatkoznak. A  csúcskoncentrációk meghatározása legfeljebb 15 perc mintavételi idejű mintákkal történhet. Bizonyos súlyos, 

irreverzibilis egészségkárosodást okozó anyagok esetében (kivételesen) az  ÁK-érték egyenlő a  CK-értékkel; ellenőrzésük legfeljebb 15 perces mintavétellel történik. 
Egyéb anyagok, anyagcsoportok esetében (a CK-érték nagyobb az ÁK-értéknél) az egyes csúcskoncentrációk időintervallumai között legalább a csúcskoncentrációk 
időintervallumánál háromszor hosszabb időnek kell eltelnie (pl. 15 perces csúcskoncentráció után legalább 45 perc). A csúcskoncentrációk időtartama egy műszak alatt 
összesen a 60 percet nem haladhatja meg.

 4. A munkahelyi átlagos levegőszennyezettség kiszámítása
4.1. Egy szennyező anyag esetén a munkahelyi átlagos levegőszennyezettséget mg/m3-ben (CÁ) a következő összefüggéssel számítjuk ki:

 

CÁ =
C1× t1+C2 × t2 + ...+Cn× tn

t1+ t2 + ...+ tn
 ahol:
 C1, C2, ... Cn a t1, t2, ... tn időszakokhoz tartozó légszennyező anyagok koncentrációi (mg/m3);
 t1 + t2 ... + tn = 8 óra.
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4.2. Határérték meghatározása több veszélyes anyag munkatérben való egyidejű jelenléte esetén
4.2.1. Additív hatások: Ha a munkatérben két vagy több, azonos szervrendszerre ható veszélyes anyag (hSz) (+) van jelen, ezek hatása összegződik – additív hatás. 

Hasonlóképpen additív hatásúnak kell tekinteni a mutagén (M) és a karcinogén (K) anyagokat is. Ezek esetében az ÁK-értéket az alábbi képlettel határozzuk 
meg:

 

hSz1c
hSz1ÁK

+
hSz2c
hSz2ÁK

+ ...+
hSznc
hSznÁK

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟+

M1c
M1ÁK

+
M2c
M2ÁK

+ ...+
Mnc
MnÁK

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟+

K1c
K1MK

+
K2c
K2MK

+ ...+
Knc
KnMK

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟≤1

 ahol:
 hSz: azonos szervre, szervrendszerre ható anyag;
 hSz1–nc: azonos szervre; szervrendszerre ható anyagok koncentrációja a munkatérben;
 M1–nc: mutagén anyagok koncentrációja a munkatérben;
 K1–nc: karcinogén anyagok koncentrációja a munkatérben;
 hSz1–nÁK, M1–nÁK, K1–nMK: az adott azonos szervre/szervrendszerekre ható, mutagén vagy karcinogén anyagok ÁK-, valamint MK-értéke;
 (+) magyarázat hSz anyagokhoz: pl. valamennyi szerves oldószer hat az idegrendszerre! A maró, irritáló, szenzibilizáló anyagok túlnyomó többsége hat a bőrre, 

szemre, nyálkahártyákra! Csaknem valamennyi nehézfém hat a parenchimás szervekre!
 * Ha az adott mutagén anyagoknak MK-értéke van, az ÁK-érték helyett az szerepeljen!
4.2.2. Szinergista/potencírozó hatású munkatér-légszennyezők. Ezek esetében egyedileg kell eljárni. A potencírozott interakciók jellegzetesen nagy koncentrációk 

esetében alakulnak ki; kisebb koncentrációk esetén ennek valószínűsége kisebb.
4.2.3. Független hatású munkatér-légszennyezők. Ezek esetében a meghatározott ÁK-érték az iránymutató.

 5. Ha a munkatér levegőjében egyidejűleg több vegyi anyag van jelen – egyaránt beleértve a rákkeltő hatású és nem rákkeltő hatású anyagokat –, a megengedhető értéket 
az alábbi összefüggés szerint kell kiszámítani:

C1

ÁK1

+
C2

ÁK2

+ ...+
Cn

ÁKn

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥+

R1

MK1

+
R2

MK2

+ ...+
Rn

MKn

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥≤1

ahol:
C1: a munkatérben mért nem rákkeltő anyag koncentrációja;
R1: a munkatérben mért rákkeltő anyag koncentrációja;
ÁK: átlagos koncentráció, a nem rákkeltő anyagok munkahelyen megengedett koncentrációi;
MK: maximális koncentráció, a rákkeltők munkahelyen eltűrt koncentrációja;
1, 2, ... n: az egyes nem rákkeltő vagy rákkeltő anyagok indexeit úgy kell értelmezni, hogy a számlálóban és a nevezőben szereplő azonos indexek azonos anyagot jelentenek.
Megjegyzés: Azokat az anyagokat, amelyekre nézve a melléklet ÁK- vagy MK-értéket nem tartalmaz, a képlet alkalmazása során figyelmen kívül kell hagyni.”
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2. melléklet a 7/2018. (VIII. 29.) PM rendelethez
„1a. számú melléklet a 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelethez

A föld alatti bányászat és az  alagútfúrás terén a  nitrogén-monoxidra, a  nitrogén-dioxidra és a  szén-monoxidra 
vonatkozó határértékek

A B C D E F G H

1. Megnevezés Képlet CAS- szám ÁK-érték 
mg/m3

CK-érték 
mg/m3

MK-érték 
mg/m3

Jellemző 
tulajdonság

Hivatkozás

2. NITROGÉN-DIOXID NO2 10102-44-0 9 9 m I.

3. NITROGÉN-MONOXID NO 10102-43-9 30 EU91

4. SZÉN-MONOXID CO 630-08-0 33 66 II.1. BHM
”

A Kormány 152/2018. (VIII. 30.) Korm. rendelete
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint 
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek 
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről 
szóló 2006. évi LIII. törvény 12.  § (5)  bekezdés a) és d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. 
(VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 9. §-sal egészül ki:
„9.  § Az  egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. 
(VII.  27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 152/2018. (VIII. 30.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr1.) 
megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 12. sorát a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási 
hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

2. §  Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 152/2018. (VIII. 30.) Korm. rendelethez

Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 12. sorral egészül ki:

(A) (B) (C)

(1) (A beruházás megnevezése) (A beruházás megvalósításának helyszíne) (Koordinációra kijelölt kormánymegbízott)

„

12

Telephely fejlesztésére, illetve 
az ahhoz kapcsolódó építmények, 
infrastrukturális fejlesztések 
megvalósítására irányuló 
beruházás Budapesten

Budapest közigazgatási területén 
elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti belterület 
42544/14 és 42544/29 helyrajzi 
számú ingatlanok

Budapest Főváros 
Kormányhivatalát vezető 

kormánymegbízott

”

A Kormány 161/2018. (IX. 7.) Korm. rendelete
a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 
23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 23/2017. (II.  3.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: 23/2017. Korm. rendelet) 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(A támogatás annak a helyi önkormányzatnak, valamint önkormányzati társulásnak nyújtható, amely)
„b) a beruházási költségek legalább 20 százalékát saját forrásból biztosítja,”

 (2) A 23/2017. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatás annak a helyi önkormányzatnak, valamint önkormányzati társulásnak nyújtható, amely
kötelezettséget vállal arra, hogy)
„eb) a beruházást a támogatási igény benyújtását követően, de legkésőbb a hatósági szerződés megkötését követő 
4 hónapon belül megkezdi,”

 (3) A 23/2017. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés e) pontja a következő ee) ponttal egészül ki:
(A támogatás annak a helyi önkormányzatnak, valamint önkormányzati társulásnak nyújtható, amely
kötelezettséget vállal arra, hogy)
„ee) a beruházással érintett ingatlan tulajdonjogát legkésőbb a hatósági szerződés megkötésére irányuló kérelem 
benyújtásának időpontjáig megszerzi,”

2. §  A 23/2017. Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatás nyújtásával kapcsolatos mérlegelés szempontjai:)
„c) a munkásszállás építésének, valamint munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújításának várható hatása 
a térség foglalkoztatási helyzetére.”

3. §  A 23/2017. Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A támogatást magában foglaló központi munkaerőpiaci programot a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter 
által vezetett minisztérium koordinálása mellett az  állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) valósítja meg.”

4. §  A 23/2017. Korm. rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.  § (1) A  támogatást igénylő helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, helyi önkormányzat 100%-os 
tulajdonában álló gazdasági társaság, valamint önkormányzati társulás 100%-os tulajdonában álló gazdasági 



46 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 1. szám 

társaság a  munkásszállás építéséről, felújításáról szóló támogatási igényt nyújt be a  székhelye szerint illetékes 
kormányhivatalhoz, amely azt a  támogatásra vonatkozó javaslatával együtt továbbítja a  foglalkoztatáspolitikáért 
felelős miniszter részére.
(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet költségvetési támogatásokra vonatkozó 
szabályai szerint a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter mérlegelési jogkörében – a 3. § (3) bekezdésében foglalt 
mérlegelési szempontokat figyelembe véve – dönt a benyújtott támogatási igény alapján a támogatásról.”

5. §  A 23/2017. Korm. rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A.  § (1) A  támogatás kérelem alapján vehető igénybe. A  támogatásra irányuló kérelmet a  6.  § (2)  bekezdés 
szerinti miniszteri döntés kézbesítését követő 60 napon belül nyújtja be a támogatást igénylő helyi önkormányzat, 
önkormányzati társulás, helyi önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság, valamint önkormányzati 
társulás 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság a székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz.
(2) Az e §-ban szabályozott támogatással kapcsolatos hatósági ügyben az ügyintézési határidő 25 nap.”

6. §  A 23/2017. Korm. rendelet
a) 2. § (1) bekezdésében az „a helyi önkormányzat, valamint önkormányzati társulás részére” szövegrész helyébe 

az „a helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, helyi önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági 
társaság, valamint önkormányzati társulás 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság részére” szöveg,

b) 2.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében az „a helyi önkormányzatnak, valamint önkormányzati társulásnak” 
szövegrész helyébe az „a helyi önkormányzatnak, önkormányzati társulásnak, helyi önkormányzat 100%-os 
tulajdonában álló gazdasági társaságnak, valamint önkormányzati társulás 100%-os tulajdonában álló 
gazdasági társaságnak” szöveg,

c) 7.  § (2)  bekezdésében a  „helyi önkormányzatot, valamint önkormányzati társulást” szövegrész helyébe 
a „helyi önkormányzatot, önkormányzati társulást, helyi önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági 
társaságot, valamint önkormányzati társulás 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságot” szöveg

lép.

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

8. §  Ez a  rendelet a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26.) 
I. és II. fejezetének, valamint 56. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

9. §  Az 1. § és a 4. § a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26.) 
I. és II. fejezete, valamint 56. cikke hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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