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III. Kormányrendeletek

A Kormány 267/2022. (VII. 29.) Korm. rendelete
az új építésű lakóingatlanokra vonatkozó kedvezményes általános forgalmi adó mérték alkalmazásáról

A Kormány az  Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi CXXVIII.  törvény 51/A.  § (3) és 
(4) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az általános forgalmi adóról szóló 2007.  évi CXXVII.  törvényt (a  továbbiakban: Áfa tv.) 2023. január 1. napjától 
2024. december 31. napjáig a 2. §-ban meghatározott eltéréssel kell alkalmazni.

2. §  Az Áfa tv. 3. számú melléklet I. részében foglalt táblázat azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy
a) az Áfa tv. 86.  § (1)  bekezdés j)  pont ja) vagy jb)  alpontja alá tartozó olyan, többlakásos lakóingatlanban 

kialakítandó vagy kialakított lakás, amelynek összes hasznos alapterülete nem haladja meg 
a  150  négyzetmétert (kivéve az  Áfa tv. 3. számú melléklet I. részében foglalt táblázat 59.  pontja szerinti 
lakást), és

b) az Áfa tv. 86. § (1) bekezdés j) pont ja) vagy jb) alpontja alá tartozó olyan egylakásos lakóingatlan, amelynek 
összes hasznos alapterülete nem haladja meg a 300 négyzetmétert,

az Áfa tv. 82. § (2) bekezdésének alkalmazása alá tartozó terméknek minősül.

3. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelete
az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek 
továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,
a 4.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  szomszédos 
országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 
2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A közfeladatok folyamatos ellátásának biztosítása érdekében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi 
LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 83/C. §-ától, valamint a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, 
a  korhatár előtti ellátásról és a  szolgálati járandóságról szóló 2011.  évi CLXVII.  törvény (a  továbbiakban: 
Kenyt.) 11/A.  §-ától eltérően – a  (2) és (4)  bekezdésben foglaltak kivételével – 2022. szeptember  1-jétől 
2023.  augusztus  31-éig nem szüneteltethető azon személy öregségi nyugdíjának, korhatár előtti ellátásának, 
szolgálati járandóságának, átmeneti bányászjáradékának, illetve táncművészeti életjáradékának (a  továbbiakban 
együtt: ellátás) a folyósítása, aki
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a) közalkalmazotti jogviszonyban,
b) egészségügyi szolgálati jogviszonyban,
c) rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban,
d) honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban,
e) kormányzati szolgálati jogviszonyban,
f ) adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban,
g) politikai szolgálati jogviszonyban,
h) biztosi jogviszonyban,
i) köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban,
j) bírói szolgálati viszonyban,
k) igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban,
l) ügyészségi szolgálati viszonyban,
m) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény 

szerinti hivatásos szolgálati jogviszonyban vagy
n) hivatásos vagy szerződéses katonai szolgálati viszonyban
áll.

 (2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően – a (4) bekezdés szerinti rendeletben foglalt kivétellel –
a) az  (1)  bekezdésben meghatározott jogviszony létesítésének időpontját követő 12. hónap utolsó napjáig 

nem szüneteltethető az  ellátás folyósítása, ha az  ellátásra jogosult (1)  bekezdés szerinti jogviszonya 
2022. augusztus 31. napját követően jön létre,

b) az  ellátás kezdő időpontját követő 12. hónap utolsó napjáig nem szüneteltethető az  ellátás folyósítása, 
ha  az  (1)  bekezdés szerinti jogviszonyban álló személy ellátását 2022. augusztus 31. napját követő kezdő 
időponttól állapítják meg.

 (3) A  jogviszonyra irányadó jogszabályban foglaltaktól eltérően a  Kormány hozzájárulása, illetve engedélye nélkül 
foglalkoztatható 2022. szeptember 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig az  (1)  bekezdés szerinti jogviszonyban 
az  a  személy, aki az  öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az  öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati 
időt megszerezte, feltéve, hogy a  jogviszonyra irányadó jogszabály a  nyugdíjasként történő foglalkoztatást 
lehetővé teszi.

 (4) A Kormány rendeletben meghatározhatja az (1) bekezdés szerinti jogviszonyok vonatkozásában azokat az eseteket, 
amelyek tekintetében az (1)–(3) bekezdés nem alkalmazandó.

 (5) Az  ellátásra jogosult – az  (1)  bekezdés szerinti jogviszonyban álló – személy a  foglalkoztatója nyilatkozatával 
igazolhatja, hogy az  ellátása e  rendelet alapján folyósítható. A  foglalkoztató nyilatkozatának tartalmaznia kell 
az (1) bekezdés szerinti jogviszony fennállására és keletkezésének időpontjára vonatkozó adatokat, valamint azokat 
az adatokat, amelyekből megállapítható, hogy nem állnak fenn a (4) bekezdés szerinti rendeletben meghatározott 
kivételek.

2. § (1) Ha az ellátás folyósítása 2022. augusztus 31-én szünetel, az 1. § (4) bekezdése szerinti rendeletben meghatározott 
kivétellel a nyugdíjfolyósító szerv kérelemre dönt az ellátás – 2022. szeptember 1-jétől történő – újbóli folyósításáról.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell a foglalkoztatónak az 1. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

4. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius 
katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022.  évi VI.  törvény hatályvesztéséig 
meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi 
következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 269/2022. (VII. 29.) Korm. rendelete
az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek 
továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet alkalmazása 
alóli kivételekről

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,
a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  szomszédos 
országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 
2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a  nyugdíjkorhatárt betöltött személyek 
továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 
nem alkalmazandó abban az esetben, ha az R. 1. § (1) bekezdésében meghatározott jogviszony nem
a) szociális, gyermekvédelmi vagy gyermekjóléti szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál vagy
b) köznevelési vagy szakképző intézményben
áll fenn.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius 
katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig 
meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi 
következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 270/2022. (VII. 29.) Korm. rendelete
a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól 
szóló 814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi CXXVIII.  törvény 47.  § 
(1) bekezdésére, valamint 51/A. § (3) és (4) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Magyarország 2022.  évi központi költségvetésének a  veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 
814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) a következő 4/C. §-sal egészül ki:
„4/C.  § (1) A  Kvtv. 51.  § (1)  bekezdésétől eltérően a  Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001.  évi 
XX. törvény 5. § (3) bekezdés a) pontja szerinti felső határ a 2022. évben 2 800 000,0 millió forint.
(2) A  Kvtv. 52.  § (1)  bekezdésétől eltérően a  Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a  Magyar 
Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felső határ 
a 2022. évben 2 800 000,0 millió forint.
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(3) A Kvtv. 53. § (7) bekezdésétől eltérően a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által állami viszontgarancia mellett vállalt 
készfizető kezesség állománya – a Kvtv. 53. § (8) bekezdése szerinti kezességek kivételével – 2022. december 31-én 
nem haladhatja meg a 3 000 000,0 millió forintot.”

2. §  A Korm. rendelet
a) 5.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a  „hitel- és kölcsönügyletekhez” szövegrész helyébe a  „hitel- és 

kölcsönügyletekhez, valamint egyéb pénzügyi kötelezettségvállalásokhoz” szöveg,
b) 5.  § (3)  bekezdésében a „hitel-, kölcsönszerződésből,” szövegrész helyébe a „hitel- és kölcsönszerződésből, 

valamint egyéb pénzügyi kötelezettségvállalásokból,” szöveg
lép.

3. §  Hatályát veszti a  Korm. rendelet 5.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „–  befektetési és beruházási célú 
finanszírozáshoz kapcsolódóan –” szövegrész.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 271/2022. (VII. 29.) Korm. rendelete
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek a veszélyhelyzet során történő eltérő 
alkalmazásáról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 47.  § (1)  bekezdésére, valamint 51/A.  §  
(3) és (4) bekezdésére,
a 4.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  szomszédos 
országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló  
2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alkalmazásában nem minősül a  költségvetési támogatás 
jogosulatlan igénybevételének, támogatási céltól eltérő felhasználásának, ha az  egyházi jogi személyek 
a  fejlesztési, beruházási céllal nyújtott költségvetési támogatásból származó átmenetileg szabad pénzeszközt 
állampapír vásárlásával hasznosítják, feltéve, hogy a  támogatási cél határidőben történő megvalósulását ez  nem 
veszélyezteti. Az egyházi jogi személy kedvezményezett az így elért hozamot, kamatbevételt kizárólag a támogatott 
tevékenységgel kapcsolatos kiadásokra használhatja fel.

2. §  E rendelet rendelkezéseit az  egyházi jogi személy részére az  e  rendelet hatálybalépését megelőzően fejlesztési, 
beruházási céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési támogatásból származó, átmenetileg szabad pénzeszközök 
esetében is alkalmazni kell.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
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4. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius 
katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig 
meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi 
következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 272/2022. (VII. 29.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt egyes külszolgálattal kapcsolatos eltérő rendelkezésekről

A Kormány 
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,
a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  szomszédos 
országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 
2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek 
magyarországi következményeinek az  elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti 
szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a  külképviseletekről és 
a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Külszoltv.) 11. § (2) bekezdése szerinti tartós 
külszolgálati kihelyezés előtt álló kormánytisztviselő felkészítésének időtartama – a  kihelyező vezető döntése 
alapján – legfeljebb a Külszoltv. 11. § (2) bekezdése szerinti időtartammal meghosszabbítható.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius 
katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig 
meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi 
következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 273/2022. (VII. 29.) Korm. rendelete
a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő 
eltérő alkalmazásáról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,
a 4.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  szomszédos 
országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló  
2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvényt (a továbbiakban: MRP tv.)  
az  Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek 
magyarországi következményeinek az  elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti 
szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az  e  rendeletben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) Az MRP tv. 24/N. §-át a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.
 (2) Ha a  társaság a  Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezet (a továbbiakban: KMRP) vagy  

a KMRP keretében létesített vagyonkezelő alapítvány számára társasági hozzájárulást fizet, vagy visszafizetendő forrást 
nyújt, a társaság ügyvezetése, testületi ügyvezetés esetén az ügyvezető testület valamennyi tagja, felügyelőbizottság 
működése esetén a  felügyelőbizottság valamennyi tagja az  erről szóló döntés előkészítésében és meghozatalában  
– a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:112.  § (2)  bekezdésében foglaltakkal 
összhangban – a  KMRP-ben való részvétele esetén, továbbá akkor is részt vehet, ha a  KMRP keretében létesített 
vagyonkezelő alapítvány kedvezményezettje, azonban az  ügyvezetés által hozott döntés a  társaság ügyvezetőire, 
illetve felügyelőbizottságának tagjaira nézve a  KMRP többi résztvevőjéhez, illetve a  KMRP keretében létesített 
vagyonkezelő alapítvány kedvezményezettjéhez képest nem lehet kedvezőbb.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

4. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius 
katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig 
meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi 
következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

5. § (1) Ha a  társaság e  rendelet hatálybalépése napját megelőzően már bírósági nyilvántartásba bejegyzett KMRP vagy  
KMRP keretében létesített vagyonkezelő alapítvány vagy az MRP tv. 4. §-a szerint legalább megalakult KMRP részére 
társasági hozzájárulás biztosításáról (a továbbiakban: korábbi társasági hozzájárulás) döntött, további társasági 
hozzájárulás biztosítására a  KMRP vagy az  annak keretében létrehozott vagyonkezelő alapítvány kérelmére  
kerülhet sor.

 (2) A  társaság a  (2)  bekezdés szerinti további társasági hozzájárulásról szóló – nyilvánosan működő részvénytársaság 
esetében a  Ptk. 3:227.  § (3)  bekezdésében foglaltakkal összhangban hozott – döntésében a  korábbi társasági 
hozzájárulásról szóló határozatától eltérő feltételeket is meghatározhat, idesértve azt is, hogy a  társasági 
hozzájárulás teljesítését feltételhez nem köti.

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti további társasági hozzájárulás mértéke egy naptári évben nem haladhatja meg 
a  korábbi társasági hozzájárulásról szóló döntésben egy naptári évre meghatározott összeg, hosszabb időszakra 
meghatározott korábbi társasági hozzájárulás esetén annak összege egy naptári évre eső arányos részének 
száz százalékát. Ha több korábbi társasági hozzájárulásról szóló döntés került meghozatalra, a  további társasági 
hozzájárulás összege meghatározásának alapja a  korábbi társasági hozzájárulásról szóló első döntésben 
meghatározott összeg, tekintet nélkül ezen döntés későbbi módosítására vagy visszavonására. A további társasági 
hozzájárulás mértéke e  rendelet hatálybalépése napjáig még ki nem fizetett, de korábbi társasági támogatásról 
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szóló döntéssel érintett KMRP vagy a KMRP keretében létesített vagyonkezelő alapítvány esetében egy üzleti évben 
sem haladhatja meg a KMRP és az azt kezelő vagyonkezelő alapítvány üzleti évi működési, finanszírozási kiadásai, 
ráfordításai összegét.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 274/2022. (VII. 29.) Korm. rendelete
a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII.  törvény 290. § (1) bekezdés 
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a  fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009.  évi CLXII.  törvény 30.  § a)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 4. alcím tekintetében a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 
szóló 2014. évi XVI. törvény 201. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 
szóló 2014. évi XVI. törvény 201. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a  létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012.  évi 
CLXVI. törvény 14. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kötvényről szóló 285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Hatályát veszti a kötvényről szóló 285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése.

2. A betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló  
82/2010. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A  betéti kamat és az  értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló 82/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 82/2010. (III. 25.) Korm. rendelet] 9. § (1) bekezdésében a „ki kell függesztenie” szövegrész helyébe 
a „közzé kell tenni” szöveg lép.

 (2) Hatályát veszti a  82/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 6.  § (1)  bekezdésében a  „kifüggesztett üzletszabályzatában” 
szövegrész.

3. A teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló  
83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 
9. § (1) bekezdés b) pontjában az „5 millió forint” szövegrész helyébe a „12 millió forint” szöveg lép.

4. A kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló  
78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 
13. § (2) bekezdésében a „2. §-ban meghatározott” szövegrész helyébe a „8–12. §-ban meghatározott” szöveg lép.
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5. Az ÁÉKBV-alapkezelőkre vonatkozó szervezeti, összeférhetetlenségi, üzletviteli és kockázatkezelési 
követelményekről szóló 79/2014. (III. 14.) Korm. rendelet módosítása

5. §  Az ÁÉKBV-alapkezelőkre vonatkozó szervezeti, összeférhetetlenségi, üzletviteli és kockázatkezelési 
követelményekről szóló 79/2014. (III. 14.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 79/2014. (III. 14.) Korm. rendelet] 2.  §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § E rendelet alkalmazásában
1. fenntarthatósági kockázat: a  pénzügyi szolgáltatási ágazatban a  fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről 
szóló, 2019. november 27-i (EU)  2019/2088 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: 
2019/2088 európai parlamenti és tanácsi rendelet) 2. cikk 22. pontjában meghatározott fogalom;
2. fenntarthatósági tényezők: a  2019/2088 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2.  cikk 24.  pontjában 
meghatározott fogalom;
3. kockáztatott érték módszer: a  piaci kockázatok mérésének olyan módszere, amely adott valószínűségi szinten 
(konfidencia) és időintervallumban határozza meg egy portfólió piaci értékének várható maximális veszteségét;
4. likviditási kockázat: annak a kockázata, hogy a kollektív befektetési forma portfóliójának valamely pozíciója nem 
adható el, számolható fel vagy zárható le korlátozott költséggel megfelelően rövid időhatáron belül, és ezáltal sérül 
a nyílt végű kollektív befektetési forma futamidejére előírt folyamatos forgalmazás követelménye;
5. működési kockázat: a  kollektív befektetési formát érő olyan veszteség kockázata – ideértve a  jogi és 
dokumentációs kockázatokat és a  kollektív befektetési forma nevében működtetett kereskedési, elszámolási 
és értékelési eljárásokból származó kockázatokat –, amely a  nem megfelelő belső folyamatokból, illetve 
az  ÁÉKBV-alapkezelőnek az  emberi erőforrásokkal és a  rendszerekkel kapcsolatos hibáiból ered, vagy azt külső 
események okozzák;
6. partnerkockázat: a  kollektív befektetési formát érő olyan veszteség kockázata, amely abból ered, hogy 
az  ügyletben részt vevő másik fél nem teljesíti a  kötelezettségeit, azt megelőzően, hogy az  ügylet pénzforgalmát 
véglegesen elszámolnák;
7. piaci kockázat: a  kollektív befektetési formát érő olyan veszteség kockázata, amely a  kollektív befektetési 
forma portfóliójában lévő pozíciók piaci értékének a  piaci változók – például a  kamatlábak, a  valutaárfolyamok, 
az értékpapírok és az áruk ára vagy a kibocsátó hitelképessége – változásából származó fluktuációjából ered.”

6. §  A 79/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.  § (1) Az  ÁÉKBV-alapkezelő olyan üzletmenet-folytonossági politikát fogad el, amely az  ÁÉKBV-alapkezelő által 
alkalmazott rendszerek és eljárások megszakadása esetén biztosítja azon lényeges adatok és funkciók megőrzését, 
amelyek lehetővé teszik a  szolgáltatások és tevékenységek fenntartását, vagy amennyiben ez  nem lehetséges, 
lehetővé teszi az  adatok és funkciók mielőbbi helyreállítását, a  szolgáltatások és tevékenységek mielőbbi 
újraindítását.
(2) Az ÁÉKBV-alapkezelő a Kbft. 22. §-ában meghatározott feladatai ellátása, valamint a 6–9. §-ban meghatározott 
követelményeknek való megfelelés során figyelembe veszi a fenntarthatósági kockázatokat.”

7. §  A 79/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 4. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
(Az ÁÉKBV-alapkezelő – üzleti tevékenységének jellegével, összetettségével, valamint az általa kezelt kollektív befektetési 
formák számával, méretével és diverzifikációjával összhangban –)
„d) biztosítja azon erőforrások és szakértelem rendelkezésre állását, amely a fenntarthatósági kockázatok hatékony 
integrálásához szükséges.”

8. §  A 79/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A felső vezetés biztosítja)
„g) a fenntarthatósági kockázatoknak az a)–f ) pontban meghatározott tevékenységekbe való integrálását.”

9. §  A 79/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az érdek-összeütközések feltárása érdekében figyelembe kell venni az ÁÉKBV-alapkezelő)
„a) érdekeit, ideértve a  csoporttagságból, a  szolgáltatások nyújtásából és a  tevékenységek végzéséből származó 
érdekeket, ideértve a  fenntarthatósági kockázatok eljárásaikba, rendszereikbe és belső kontrolljaikba történő 
integrálása során keletkező érdekeket, az ügyfelek érdekeit, és”
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10. §  A 79/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 15. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  ÁÉKBV-alapkezelő az  (1)–(4)  bekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelés során 
figyelembe veszi a fenntarthatósági kockázatokat.
(6) Ha az ÁÉKBV-alapkezelő a 2019/2088 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdés a) pontja vagy 
4.  cikk (3) vagy (4)  bekezdése alapján figyelembe veszi a  befektetési döntéseknek a  fenntarthatósági tényezőkre 
gyakorolt főbb káros hatásait, akkor ezeket a  főbb káros hatásokat az  (1)–(4)  bekezdésben meghatározott 
követelményeknek való megfelelés során is figyelembe veszi.”

11. §  A 79/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott kockázatkezelési politika]
„a) tartalmazza azokat az  eljárásokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az  ÁÉKBV-alapkezelő képes legyen 
az  általa kezelt valamennyi ÁÉKBV tekintetében felmérni az  adott ÁÉKBV piaci, likviditási, fenntarthatósági és 
partnerkockázatnak való kitettségét, továbbá az  ÁÉKBV kitettségét minden olyan egyéb kockázatnak, ideértve 
a működési kockázatokat is, amelyek az általa kezelt valamennyi ÁÉKBV tekintetében lényegesek lehetnek,”

12. §  A 79/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 31. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„c) a 2010/43/EU irányelvnek az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) 
esetében figyelembe veendő fenntarthatósági kockázatok és fenntarthatósági tényezők tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2021. április 21-i (EU) 2021/1270 bizottsági irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

6. A pénzügyi ágazathoz tartozó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, 
kijelöléséről és védelméről szóló 330/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet

13. §  A pénzügyi ágazathoz tartozó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről 
szóló 330/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 8. §-ában a „szakirányú közgazdasági” szövegrész helyébe a „közgazdasági, 
műszaki, informatikai, rendészeti, katasztrófavédelmi” szöveg lép.

7. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § 2022. október 31-én lép hatályba.

15. §  E rendelet 5. alcíme a  2010/43/EU irányelvnek az  átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési 
vállalkozások (ÁÉKBV) esetében figyelembe veendő fenntarthatósági kockázatok és fenntarthatósági tényezők 
tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. április 21-i (EU) 2021/1270 bizottsági irányelvnek való megfelelést 
szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 275/2022. (VII. 29.) Korm. rendelete
a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás 
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló  
107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,
a 4.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  szomszédos 
országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 
2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a  támogatás 
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.)  
Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 14.  § (1) és (3)  bekezdésétől eltérően a  fel nem használt támogatás 
rendelkezésre állása a  Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság “végelszámolás alatt” 
folyamatban lévő végelszámolási vagy felszámolási eljárásában a támogatott szervezet által bejelentett és elismert 
hitelezői igényről a végelszámoló, felszámoló által kiállított irattal is igazolható.

 (2) Az  R. 14.  § (4)  bekezdésétől eltérően a  sportfejlesztési program meghosszabbításának kérelmezésekor 
bankszámlakivonat helyett az (1) bekezdés szerinti irat is benyújtható.

 (3) Ha e  rendelet hatálybalépését megelőzően az  R. 11.  § (1)  bekezdésében meghatározott határidő a  támogatott 
szervezet tekintetében letelt, vagy a határidőből 15 napnál rövidebb határidő áll rendelkezésére, akkor az R. 11. § 
(1) bekezdése szerinti határidő határnapja az e rendelet hatálybalépését követő 15. nap.

 (4) Az (1)–(3) bekezdésben nem szabályozott rendelkezések tekintetében az R. szabályait kell alkalmazni. 

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

3. §  E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

4. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius 
katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig 
meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi 
következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 276/2022. (VII. 29.) Korm. rendelete
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
87/2015. (IV. 9.) Korm. rendeletnek a hallgatói átsorolást érintő módosításáról

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 61. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Át kell sorolni az  Nftv. 48.  §-a szerint azt a  hallgatót, aki nem szerzett az  Nftv. 48.  § (2)  bekezdése alapján 
meghatározott kreditet, vagy nem érte el a  képzési területenként meghatározott súlyozott tanulmányi átlagot. 
Megszerzett kredit a hallgató által az adott képzésben és tanévben megszerzett kredit és az adott tanévben a 41. § 
(3) bekezdés 9. pontja szerint beszámított kredit.”

 (2) A Korm. rendelet 61. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A felsőoktatási intézmény az önköltséges képzésre történő átsorolásról szóló döntéseinek számáról július 15-éig  
képzési területenként tájékoztatja a Hivatalt.”

2. §  A Korm. rendelet a következő 77. §-sal egészül ki:
„77.  § A  2021/2022. tanév tekintetében a  felsőoktatási intézmény a  61.  § (8)  bekezdése szerinti döntését az  Nftv. 
117/H.  § (2)  bekezdése szerinti fenntartói döntést követően haladéktalanul, de legkésőbb 2022. augusztus 31-éig 
hozza meg.”

3. §  Hatályát veszti a Korm. rendelet 10. melléklete.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel − a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 277/2022. (VII. 29.) Korm. rendelete
a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. kezességvállalásaihoz kapcsolódó állami viszontgarancia 
részletszabályairól szóló 505/2021. (VIII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (1)  bekezdés 25.  pontjában és a  Magyarország  
2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 53/A.  § (1)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. kezességvállalásaihoz kapcsolódó állami viszontgarancia 
részletszabályairól szóló 505/2021. (VIII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 505/2021. (VIII. 19.) Korm. rendelet]  
1. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
[A Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: Kezes) által vállalt kezesség érvényesítéséből a  Kezest 
terhelő fizetési kötelezettség tekintetében állami viszontgarancia (a továbbiakban: viszontgarancia) áll fenn a következő 
feltételek teljesülése esetén:]
„g) a  Kezes által vállalt kezesség alapjául szolgáló hitel-, kölcsön- és kötvényügylet nem lehet folyószámlához 
kapcsolódó hitelszerződés, valamint az  egyéb pénzügyi kötelezettségvállalás nem lehet költségvetési támogatás 
megszerzése vagy egyéb költségvetési forrás felhasználása érdekében állami vagy állam nevében, illetve javára 
eljáró szervezet részére nyújtandó biztosíték.”

2. §  Az 505/2021. (VIII. 19.) Korm. rendelet
a) 1. § (1) bekezdés b) pontjában a „hitel-, kölcsön- és kötvényügylet” szövegrész helyébe a „hitel-, kölcsön- és 

kötvényügylet, valamint egyéb pénzügyi kötelezettségvállalás” szöveg,
b) 1. § (1) bekezdés f ) pontjában a „hitel-, kölcsön- és kötvényügylethez” szövegrész helyébe a „hitel-, kölcsön- és 

kötvényügylethez, valamint egyéb pénzügyi kötelezettségvállaláshoz” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,  
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének  
 rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 8/2022. (VII. 29.) MEKH rendelete
az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló  
259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint egyetemes szolgáltatás keretében vételezett  
villamos energia lakossági piaci árának meghatározásáról szóló  
7/2022. (VII. 21.) MEKH rendelet módosításáról

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 14.  §-ában kapott 
felhatalmazás alapján, az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 
3. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint 
egyetemes szolgáltatás keretében vételezett villamos energia lakossági piaci árának meghatározásáról szóló 
7/2022. (VII. 21.) MEKH rendelet 2. § (3) bekezdése a
„(3) Az  egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 
(a  továbbiakban: Rendelet) szerinti lakossági piaci árral elszámolt villamos energia mennyiség tekintetében 
a  lakossági fogyasztó által fizetendő rendszerhasználati díjakkal együtt számított bruttó (27% áfával együtt 
számított) végfelhasználói ár az ESZ árrendelet szerinti
a) A1 és A2 árszabás esetén 70,104 Ft/kWh,
b) B (alap) árszabás esetén 62,884 Ft/kWh.”
szövegrész helyett a
„(3) Az  egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 
(a  továbbiakban: Rendelet) szerinti lakossági piaci árral elszámolt villamos energia mennyiség tekintetében 
a  lakossági fogyasztó által fizetendő forgalomarányos rendszerhasználati díjakkal együtt számított bruttó 
(27% áfával együtt számított) végfelhasználói ár
a) az ESZ árrendelet szerinti A1 és A2 árszabás esetén 70,104 Ft/kWh,
b) az ESZ árrendelet szerinti B (alap) árszabás esetén 60,935 Ft/kWh,
c) az egyetemes szolgáltató által jogszerűen alkalmazott B Komfort árszabás esetén 60,935 Ft/kWh.”
szöveggel lép hatályba.

2. §  Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

  Horváth Péter János s. k.,
  elnök
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A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének 33/2022. (VII. 29.) SZTFH rendelete
egyes, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága feladatkörét érintő rendeletek módosításáról

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 85/A. § c) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13.  § j) és n)  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 29. § b) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13.  § 
n) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,
a 7.  § tekintetében a  bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A.  § (1b)  bekezdés 35.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13.  § n) és p)  pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a  bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A.  § (1b)  bekezdés 2.  pontjában, (1d)  bekezdés 
e)  és  f )  pontjában és a  Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 29.  § f )  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13.  § n) és 
u) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének 
szabályairól szóló 15/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet módosítása

1. §  A felszámolók, a vagyonfelügyelők és az  ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól szóló 
15/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  üzemeltető a  számítógépes program informatikai üzemeltetésére vonatkozóan Üzemeltetői Szabályzatot 
készít.”

2. §  Az R1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, 
valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 9/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet 
módosítása

3. §  A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint 
a  felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 9/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet (a továbbiakban: R2.) 2.  § 
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  igazgatási szolgáltatási díj fizetését az  eljárás megindításával egyidejűleg igazolni kell. Ha az  ügyfél 
az igazgatási szolgáltatási díjat a kérelem előterjesztésével egyidejűleg nem, vagy nem teljes mértékben fizeti meg, 
az  SZTFH hiánypótlási felhívásának közlésétől számított nyolc napon belül köteles a  befizetést teljesíteni, és 
a fizetési megbízás közlemény rovatában a hiánypótlási felhívás iktatószámát is feltüntetni.”

4. §  Az R2. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. §  Az R2. 1.  melléklet 1.  pontjában foglalt táblázat B:35 mezőjében a  „Különböző bányavállalkozók által művelt, 
egymást fedő vagy egymással érintkező bányák esetében a  területek egyesítéséről és a  kitermelési feltételekről 
készült megegyezés jóváhagyása” szövegrész helyébe az  „A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 22.  § 
(10)  bekezdése és 29/A.  § (1)  bekezdése szerinti megállapodások jóváhagyása; hozzájárulás a  megállapodástól 
történő elálláshoz, felbontásához, megszüntetéséhez, felmondásához vagy módosításához” szöveg lép.

6. §  Hatályát veszti az R2.
a) 2. § (4) bekezdése,
b) 5. § (5) bekezdése.
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3. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló  
20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet módosításáról

7. § (1) A  bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 20/2022. (I. 31.) 
SZTFH rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  hatósági engedély alapján gyakorolt bányászati jog átruházásához való hozzájárulás iránti kérelem 
tartalmazza
a) az átadás időpontjában kitermelhető ásványvagyon mennyiségéről készített kimutatást,
b) az átvevő ajánlatát a Bt. 41. § (7) bekezdése szerinti biztosíték adására, amely az átadó által nyújtott biztosítéknál 
nem lehet kevesebb,
c) az átadó nyilatkozatát az átadás időpontjában a bányászati jogot terhelő jogokról,
d) az átadás időpontjára vonatkozóan kiegészített bányaművelési térképet,
e) a  magyar állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv részére megküldött bányászati jog átruházására vonatkozó 
szerződést,
f ) az e) pont szerinti megkeresés tényét igazoló bizonylatot és
g) a magyar állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv nyilatkozatát.”

 (2) Az R3. 3. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A bányafelügyelet az (1) bekezdés szerinti kérelmet elutasítja]
„a) ha a bányavállalkozó a Bt. 6/A. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségét nem teljesítette,”

8. §  Az R3.
a) 3. § (6) bekezdés e) pontjában az „az a)–d) pontokon” szövegrész helyébe az „a b)–d) ponton” szöveg,
b) 29. § (2) bekezdés l) pontjában az „a Bt. 27. § (2a) bekezdése” szövegrész helyébe az „a Bt. 27. § (7) bekezdése” 

szöveg,
c) 30. § (2) bekezdés c) pontjában az „a Bt. 27. § (2a) bekezdése” szövegrész helyébe az „a Bt. 27. § (7) bekezdése” 

szöveg,
d) 30.  § (7)  bekezdés nyitó szövegrészében az „A Bt. 27.  § (2a)  bekezdése” szövegrész helyébe az „A Bt. 27.  § 

(7) bekezdése” szöveg
lép.

9. §  Hatályát veszti az R3. 3. § (4), (5) és (8) bekezdése.

4. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.
 (2) A 2. alcím és a 2. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
 (3) A 8. § b)–d) pontja 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

11. §  A 3. alcím a  szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és 
felhasználásának feltételeiről szóló, 1994. május 30-i 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és 
az  ásványinyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladék kezeléséről és a  2004/35/EK irányelv módosításáról 
szóló, 2006. március 15-i 2006/21/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Dr. Biró Marcell s. k.,
  elnök

1. melléklet a 33/2022. (VII. 29.) SZTFH rendelethez

Az R1. 1. melléklet 3.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.3. A számítógépes program alkalmazásszintű üzemeltetését, karbantartását és fejlesztését az üzemeltető látja el. 
Az  üzemeltető a  számítógépes program informatikai üzemeltetéséről és működtetéséről külön üzemeltetői 
szabályzatban rendelkezik.”
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2. melléklet a 33/2022. (VII. 29.) SZTFH rendelethez

Az R2. 1. melléklet 2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.1. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások díjai

 A  B  C  D  E F G

1.  Egyes igazgatási eljárások

 Építési 

engedély díj  

(Ft)

 Kódszám

Használatba- 

vételi engedély díj 

(Ft)

Kódszám

2.

A szilárdásvány-
bányászat 
területén a terület 
igénybevétellel 
járó bányászati 
építmények

Kutató- 
építmények

400 méter mélységet 
meghaladó mélyfúrás

133 000 B0110

3. Kutatótáró 133 000 B0120

4.
A külszíni 
bányászat 
építményei

Külszíni bányavasút 109 000 B0130 142 000 B0130H

5.
Földalatti 
bányászat 
építményei

Külszínre nyíló 
bányatérségek (akna, 
lejtősakna, táró, vágat)

 67 000  B0140  51 000  B0140H

6.
A bányaüzem területét 
elhagyó bányaüzemi 
külszíni bányavasút 

 109 000  B0150  142 000 B0150H

7.
Kőolaj- és 
földgázbányászati 
építmények

Kőolaj- és földgázkutató, 
illetve egyéb termelés-
technológiai jellegű 
mélyfúrás

 53 000  B0210  69 000  B0210H

8.
Kőolaj- és 
földgázbányászati célú kút 
és kútkörzet

 109 000  B0220  146 000  B0220H

9.

Kőolaj- és 
földgázbányászati célú 
mezőbeni csővezeték 
az átkötő vezetékekkel, 
megkezdett km-enként

 15 000  B0230  19 000  B0230H

10.

Kőolaj és 
földgázbányászati célú 
gáz-, olaj-, vízleválasztó 
és előkészítő-, gyűjtő-, 
besajtolóállomás, illetve 
kőolaj- és földgázkitermelő 
építmény

 42 000  B0240  53 000  B0240H

11.
Kőolaj és földgázbányászati 
célú nyomásfokozó 
állomás

 67 000  B0250  90 000  B0250H

12.

Kőolaj- és földgáz 
továbbfeldolgozásra vagy 
továbbfelhasználásra 
való alkalmassá tételére 
szolgáló technológiai 
létesítmény, a hozzá 
tartozó tartályparkkal

 126 000  B0260  153 000  B0260H
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13.
Földalatti gáztároló 
földalatti és külszíni 
építményeivel

 83 000  B0270  98 000  B0270H

14.
Szénhidrogén 
szállítóvezeték megkezdett 
km-enként

 18 000  B0280  23 000  B0280H

15.

Szénhidrogén 
szállítóvezeték tartozéka 
és alkotórésze önálló 
egységenként

 109 000  B0290  142 000  B0290H

16.
Gázipari 
építmények

Földgázelosztó 
és -célvezeték, 
propán-butángáz elosztó 
vezeték, egyéb gáz és 
gáztermékvezeték,  
CO2-vezeték megkezdett 
km-enként

 15 000  B0310  19 000  B0310H

17.

Földgázelosztó és 
-célvezeték, egyéb gáz- 
és gáztermékvezeték, 
CO2-vezeték tartozéka 
és alkotórésze önálló 
egységenként

 103 000  B0320  136 000  B0320H

18.
Propán-butángáz töltő és 
tároló telep a technológiai 
egységeivel együtt

 90 000  B0330  98 000  B0330H

19.
Egyéb 
építmények

A geotermikus 
energia felszín alatti 
víz kitermelését nem 
igénylő, 120 métert 
meghaladó mélységből 
történő kinyerésének 
és energetikai célú 
hasznosításának 
építményei  
az épületgépészeti 
berendezések kivételével

 113 000  B0410  113 000  B0410H

20.

Földtani kutatást, vagy  
a radioaktívhulladék-tároló 
telephely földtani 
alkalmasságának 
igazolását szolgáló, illetve 
a nukleáris létesítmény 
telephely vizsgálati és 
értékelési programjának 
végrehajtásához szükséges 
400 méter mélységet 
meghaladó mélyfúrás, 
kutatótáró

 140 000  B0420  141 000  B0420H
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21.

Polgári felhasználású 
robbanóanyag raktára  
500 kg feletti 
tárolókapacitás esetén

 56 000  B0431  42 000  B0431H

22.

Polgári felhasználású 
robbanóanyag raktára 
500 kg és az alatti 
tárolókapacitás esetén

 39 000  B0432  34 000  B0432H

23.
Építményt magában 
foglaló bányászati 
hulladékkezelő létesítmény

 145 000  B0440  160 000  B0440H

24.

Szén-dioxidnak a 
tárolóhelyre történő 
eljuttatását lehetővé tevő 
csővezeték-hálózat és 
ennek tartozékai

 189 000  B0450  189 000  B0450H

25.

A koncesszióköteles 
geotermikus energia 
kinyerésének és 
energetikai célú 
hasznosításának 
építményei az erőművi 
berendezések kivételével

 142 000  B0460  142 000  B0460H

26.
A földalatti 
szénelgázosításhoz 
szükséges létesítmények

 118 000  B0470  118 000  B0470H

27.

Más törvény hatálya alá 
nem tartozó egyes nem 
bányászati célt szolgáló, 
bányászati módszerekkel 
kialakított földalatti 
építmények (aknamélyítés, 
mélyfúrás, alagút- és 
vágathajtás) a mélyépítés 
építményei kivételével

 135 000  B0480  98 000  B0480H

28.
Bányaüzemi egyéb 
gáztechnológiák

83 000 B0490 98 000 B0490H

”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 19/2022. (VII. 29.) AM rendelete
a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról, a vadászvizsgáról, valamint a vadászíjjal, ragadozó madárral, 
magyar agárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsgákról

A vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100.  § (1)  bekezdés c)  pont 
9. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
54. § 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A vadászvizsgára és a kiegészítő vizsgára történő jelentkezés feltétele

1. §  Vadászvizsgát, valamint vadászíjjal, ragadozó madárral, illetve magyar agárral való vadászatra feljogosító kiegészítő 
vizsgát (a  továbbiakban együtt: kiegészítő vizsga) az  a  magyarországi lakóhellyel rendelkező személy tehet, aki  
a 17. életévét betöltötte, és
a) vadászvizsga esetén a  vadászvizsgára felkészítő és azt megelőző tanfolyamot (a  továbbiakban: tanfolyam) 

a  vizsga napját megelőző 2 éven belül igazoltan elvégezte, vagy a  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, 
valamint a vadászatról szóló törvény (a továbbiakban: Vtv.) 66. § (6) bekezdése alapján a tanfolyam elvégzése 
alól mentesült,

b) kiegészítő vizsga esetén
ba) vadászvizsga bizonyítvánnyal,
bb) a vadászvizsga elméleti vizsgarészének eredményes teljesítéséről szóló igazolással vagy
bc) érvényes vadászjeggyel
rendelkezik.

2. A tanfolyam szervezése, indítása, ellenőrzése

2. § (1) Tanfolyam szervezését a vadászati hatóság az 1. mellékletben meghatározott feltételeknek megfelelő természetes 
vagy jogi személynek (a továbbiakban: tanfolyamszervező) engedélyezi.

 (2) A tanfolyam szervezésére jogosító engedélyt a vadászati hatóság 5 évre adja ki. Az új engedély kiadása legkorábban 
a korábbi engedély hatályának lejártát megelőző 60 napon belül kérelmezhető.

 (3) Ha a tanfolyam szervezésére jogosító engedély kiadását követően az oktatóteremben, a gyakorló vadászterületben, 
a lőtérben, valamint az oktató személyében változás áll be, a tanfolyamszervező az 1. melléklet 2.2. és 2.3. pontjában 
meghatározott dokumentumok másolatának csatolásával haladéktalanul írásban – ideértve az  elektronikus  
levelet is – bejelenti a vadászati hatóságnak.

 (4) A vadászati hatóság a tanfolyam szervezésére kiadott, visszavont, valamint lejárt hatályú engedélyekről az Országos 
Magyar Vadászkamarát (a továbbiakban: Vadászkamara) folyamatosan tájékoztatja.

 (5) A tanfolyam engedélyezésével kapcsolatos dokumentumokat a vadászati hatóság az engedély kiadásától számított 
10 évig megőrzi.

3. § (1) A tanfolyam ellenőrzése érdekében a tanfolyamszervező
a) a  tanfolyam, valamint az  elméleti és a  gyakorlati órák kezdő és befejező időpontjáról, helyszínéről és 

az oktatók személyéről a tanfolyam kezdetét megelőzően legalább 8 nappal,
b) az a) pontban meghatározottakban bekövetkező változásokat haladéktalanul
írásban – ideértve az elektronikus levelet is – bejelenti a vadászati hatóságnak.

 (2) Ha az  ellenőrzés olyan súlyú hiányosságot tár fel, amelyet nem lehet orvosolni, vagy a  hiányosság orvoslására 
megadott határidő eredmény nélkül telt el, akkor a vadászati hatóság az engedélyt visszavonja.
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4. § (1) A tanfolyam időtartama legalább 100 darab 60 perces óra. Egy nap legfeljebb 8 elméleti óra tartható. A tanfolyam 
felépítését a 2. melléklet tartalmazza.

 (2) A  tanfolyam elméleti és gyakorlati órája kizárólag a  tanfolyamon részt vevő (a  továbbiakban: hallgató) személyes 
jelenlétével tartható meg.

 (3) A tanfolyamszervező a hallgatóval képzési szerződést köt, amely tartalmazza
a) a tanfolyamszervező nevét,
b) a tanfolyam teljes óraszámát és menetrendjét, a helyszínek, időpontok és témakörök megjelölésével,
c) az elméleti és gyakorlati órákról való hiányzások mértékével kapcsolatos jogkövetkezményre való felhívást,
d) a tanfolyam díjának mértékét és fizetési módját, valamint
e) a felek szerződésszegésének jogkövetkezményeit.

 (4) A tanfolyamszervező a foglalkozásról jelenléti ívet vezet, amelyet 5 évig megőriz.
 (5) A  tanfolyam befejezésekor annak teljesítéséről a  tanfolyamszervező a  hallgató számára igazolást állít ki, ha 

a  hallgató a  2.  melléklet szerinti elméleti órák legalább 80%-án és – a  (7)  bekezdésben meghatározott eset 
kivételével – a gyakorlati órák 100%-án részt vett.

 (6) A tanfolyam teljesítéséről szóló igazolás kötelező adattartalma:
a) az igazolás sorszáma vagy iktatószáma,
b) az igazolást kiállító tanfolyamszervező adatai,
c) a tanfolyam kezdő és befejező dátuma,
d) a hallgatónak a Vtv. 66/B. §-ában meghatározott adatai,
e) a hallgató órákon való részvételére vonatkozó adatok az (5) és a (7) bekezdésben foglaltak alapján,
f ) a (8) bekezdésben meghatározott esetben a hallgató nyilatkozata,
g) az igazolás kiállításának helye és dátuma, valamint
h) az igazolást kiállító tanfolyamszervező képviselőjének aláírása.

 (7) Nem tekinthető a  gyakorlati óráról történő hiányzásnak, ha a  gyakorlati vadászlövészeti vizsgára nem kötelezett, 
kizárólag vadászíjjal, ragadozó madárral vagy magyar agárral vadászni kívánó hallgató a  vadászlőfegyver 
biztonságos kezelésével és a lővizsgára történő felkészüléssel kapcsolatos gyakorlati foglalkozáson nem vesz részt.

 (8) A  kizárólag vadászíjjal, ragadozó madárral vagy magyar agárral vadászni kívánó hallgató a  tanfolyamra 
jelentkezéskor írásban nyilatkozik, ha a gyakorlati lővizsgát nem kívánja teljesíteni. A nyilatkozat tényét a tanfolyam 
teljesítéséről szóló igazoláson is rögzíteni kell.

3. A tanfolyam oktatójára vonatkozó feltételek

5. § (1) A tanfolyamon az a személy oktathat vadgazdálkodással, vadászattal kapcsolatos
a) elméleti ismereteket, aki a  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló törvény 

végrehajtásának szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott felsőfokú vadgazdálkodási 
képzettséggel,

b) gyakorlati ismereteket, aki a  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 
törvény végrehajtásának szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott legalább középfokú 
vadgazdálkodási képzettséggel

és érvényes vadászjeggyel, valamint szakmai gyakorlattal rendelkezik.
 (2) Állategészségügyi elméleti ismereteket a tanfolyamon az a személy oktathat, aki

a) okleveles állatorvos doktori szakképzettséggel vagy
b) a vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló törvény végrehajtásának szabályairól 

szóló miniszteri rendeletben meghatározott felsőfokú vadgazdálkodási képzettséggel
és érvényes vadászjeggyel, valamint szakmai gyakorlattal rendelkezik.

 (3) Fegyvertani elméleti ismereteket a tanfolyamon az a személy oktathat, aki
a) a  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló törvény végrehajtásának szabályairól 

szóló miniszteri rendeletben meghatározott felsőfokú vadgazdálkodási képzettséggel vagy
b) a  belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a  hivatásos szolgálati 

beosztásokról és a  betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 
9. melléklet 2.4.1.3. pontjában meghatározott felsőfokú rendészeti szakképzettséggel

és érvényes vadászjeggyel, valamint szakmai gyakorlattal rendelkezik.
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 (4) Fegyverkezelési gyakorlati ismereteket a  tanfolyamon az  a  személy oktathat, aki a  rendőrség által kiadott, 
a  lövészetvezetői tevékenység végzésére jogosító engedéllyel, érvényes vadászjeggyel és szakmai gyakorlattal 
rendelkezik.

 (5) Elsősegélynyújtási elméleti és gyakorlati ismereteket a  tanfolyamon az  a  személy oktathat, aki államilag elismert 
legalább középfokú egészségügyi szakképesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

 (6) A szakmai gyakorlat megléte akkor igazolható, ha az oktató
a) az  (1)  bekezdés, a  (2)  bekezdés b)  pontja és a  (3)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben a  vadgazdálkodási 

gyakorlatban, a  vadászati közigazgatásban, a  vadászati érdekképviseleti tevékenységben vagy a  vadászati, 
valamint vadgazdálkodási szakmai oktatásban,

b) a  (2)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben az  állategészségügyi gyakorlatban vagy az  állategészségügyi 
szakmai oktatásban,

c) a  (3)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben a  rendőrségnél a  szolgálati lőfegyverek, lőszerek kezelésével 
(tárolásával, kiadásával, visszavételével) vagy az állomány lőfegyverhasználatra való kiképzésével kapcsolatos, 
illetve a szolgálati lőfegyver használatának terén kiemelt szintű felkészültséget feltételező munkakörben,

d) a (4) bekezdés szerinti esetben lövészetvezetőként,
e) az (5) bekezdés szerinti esetben a baleseti mentésben vagy egészségügyi intézmény sürgősségi osztályán
legalább 5 évig dolgozott.

4. A vadászvizsga szabályai

6. § (1) Vadászvizsgát a  Vadászkamara lakóhely szerinti területi szervezeténél lehet tenni. A  vadászvizsga díja  
huszonötezer forint, amelyet a Vadászkamara lakóhely szerinti területi szervezete részére kell megfizetni. A vizsgázó 
a vizsgán igazolja a vizsgadíj befizetését. A befizetett vizsgadíj a megjelölt vizsgán való részvételre jogosít.

 (2) A  fegyverismeretre és fegyverhasználatra vonatkozó gyakorlati és elméleti vizsgarész vizsgadíja a  vadászvizsga 
díjának ötven százaléka.

 (3) A vadászvizsgát úgy kell megszervezni, hogy az egy napon vizsgázók száma a 20 főt nem haladhatja meg.

7. § (1) Mentesül a  vadászvizsga – kivéve a  fegyverismeretre és fegyverhasználatra vonatkozó gyakorlati és elméleti 
vizsga – teljesítési kötelezettsége alól az, aki a  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 
törvény végrehajtásának szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott középfokú vagy felsőfokú 
vadgazdálkodási képzettséggel rendelkezik.

 (2) A fegyverismeretre és fegyverhasználatra vonatkozó gyakorlati és elméleti vizsgát nem helyettesíti a fegyverekről és 
lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti fegyverismereti 
vizsga.

 (3) A kizárólag vadászíjjal, ragadozó madárral vagy magyar agárral vadászni kívánó személy a 4. § (5) bekezdése alapján 
kiadott igazolás bemutatásával egyidejűleg bocsátható az elméleti vizsgarészre.

8. § (1) A vadászvizsga vizsgabizottsága 4 főből áll, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A vizsgabizottság 
elnöke a Vadászkamara területi szervezetének titkára, tagjai a vadászati hatóság által delegált tájegységi fővadász, 
a  területi vadászati hatóság által delegált személy, valamint az  Országos Rendőr-főkapitányság által delegált 
személy. A  vizsgabizottság elnökének akadályoztatása esetén a  vizsgabizottság elnöki feladatát a  Vadászkamara 
főtitkára által felkért személy látja el.

 (2) A  vizsgabizottság elnöke és tagja nem lehet olyan személy, aki tanfolyamszervezői engedéllyel rendelkezik, vagy 
az ilyen engedéllyel rendelkező személy Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója.

 (3) A vizsgabizottság elnöke, tagja oktatóként részt vehet a tanfolyamon.
 (4) A vadászvizsga elméleti részét a 4 főből álló vizsgabizottság előtt kell letenni.
 (5) A vadászvizsga gyakorlati részét a 4 főből álló vizsgabizottság legalább 2 tagja előtt kell letenni.

9. § (1) A vadászvizsga a 3. mellékletben meghatározottak szerint – kivéve a kizárólag vadászíjjal, ragadozó madárral vagy 
magyar agárral vadászni kívánó személyt – gyakorlati és elméleti vizsgarészből áll.

 (2) A vizsgázó eredményes gyakorlati vizsgarészt követően bocsátható az elméleti vizsgarészre.
 (3) A  gyakorlati vizsgarész vizsgafeladatainak végrehajtásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza 

a  vizsgázónak a  Vtv. 66/B.  §-ában meghatározott adatait is. A  vizsgafeladatok közvetlen befejeztével 
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a  jegyzőkönyvet a  lövészetvezető, a  vizsgabizottság jelenlévő tagjai és a  vizsgázó aláírja. A  jegyzőkönyv  
egy másolati példánya a vizsgázót illeti meg.

 (4) Ha a  vizsgázó a  vadászvizsga elméleti vizsgarészét eredménytelenül teljesíti, akkor az  eredménytelen elméleti 
vizsgarész napját követő 1 éven belül legfeljebb 2 alkalommal lehetősége van arra, hogy a  teljes vizsgadíj 
megfizetése mellett csak az elméleti vizsgarészt ismételje meg.

 (5) Ha a  vizsgázó a  (4)  bekezdésben meghatározottak szerint sem tudja eredményesen teljesíteni az  elméleti 
vizsgarészt, akkor a vadászvizsga minden vizsgarészének újbóli teljesítése szükséges.

 (6) Ha a  vizsgázó a  tanfolyam teljesítésétől számított 2 éven belül nem tesz eredményes vadászvizsgát, akkor csak 
a tanfolyam újbóli elvégzését követően jelentkezhet ismételten vizsgára.

5. A kiegészítő vizsgák szabályai

10. § (1) Kiegészítő vizsgára jelentkezni a Vadászkamara országos szervezeténél lehet. A kiegészítő vizsga díja a vadászvizsga 
díjának ötven százaléka, amelyet a  Vadászkamara országos szervezete részére kell megfizetni. A  befizetés tényét 
a vizsgán igazolni kell.

 (2) A  kiegészítő vizsgákat évente legalább egy alkalommal szervezi meg a  Vadászkamara országos szervezete által 
kijelölt területi szervezet.

11. § (1) A  kiegészítő vizsga vizsgabizottsága – a  (2)  bekezdésben meghatározott esetet kivéve – 3 főből áll. Elnöke 
a Vadászkamara országos szervezete által kijelölt területi szervezet titkára, tagjai a vadászati hatóság által delegált 
tájegységi fővadász, valamint a  Vadászkamara országos szervezete által, az  adott kiegészítő vizsga szakterületén 
jártas személyekből felkért szakember.

 (2) A  ragadozó madárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsga vizsgabizottságának az  (1)  bekezdésben 
meghatározott személyeken túl tagja a természetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint 
a  solymászati tevékenység természetvédelmi engedélyezéséért felelős hatóság képviselője. A  kiegészítő vizsga 
elméleti vizsgarészének eredményes teljesítéséről a vizsgabizottság igazolást állít ki a vizsgázó részére. A kiegészítő 
vizsga gyakorlati részét az 5 főből álló vizsgabizottság legalább 3 tagja előtt lehet letenni.

12. § (1) A  vadászíjjal való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsga eredményes letételének a  3.  melléklet 2.  pontjában 
meghatározott vizsgarészek teljesítése minősül.

 (2) A  ragadozó madárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsga eredményes letételének a  3.  melléklet 
3. pontjában meghatározott vizsgarészek teljesítése minősül.

 (3) A magyar agárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsga eredményes letételének a 3. melléklet 4. pontjában 
meghatározott vizsgarészek teljesítése minősül.

 (4) Ha a vizsgázó eredménytelen kiegészítő vizsgát tesz, a következő vizsga során a teljes vizsgadíj megfizetése mellett 
csak az eredménytelen vizsgarészt kell megismételnie.

6. A vadászvizsga és kiegészítő vizsga lefolytatásának közös szabályai

13. § (1) A Vadászkamara területi szervezete a vadászvizsga és a kiegészítő vizsga (a továbbiakban ezen alcím tekintetében 
együtt: vizsga) időpontjáról és helyszínéről a  vizsgaidőpontot megelőzően legalább 15 nappal írásban – ideértve 
az elektronikus levelet is – tájékoztatja a vadászati hatóságot.

 (2) A  vizsgán kizárólag a  vizsgázók, a  vizsgabizottság tagjai és elnöke, a  vizsga lebonyolításához szükséges technikai 
személyzet, valamint a vizsga ellenőrzését végzők lehetnek jelen.

 (3) Vizsgát magyar nyelven lehet tenni.
 (4) A vizsga tananyagát a 4. mellékletben meghatározott ismeretek képezik.
 (5) A vizsga akkor tekinthető eredményesnek, ha a vizsgázó a számára előírt valamennyi vizsgarészt a 3. mellékletben 

meghatározott módon eredményesen teljesíti.
 (6) A Vadászkamara összeállítja, és szükség esetén frissíti

a) a vizsga írásbeli kérdéseit azok helyes válaszaival,
b) a szóbeli kérdéseket, valamint
c) a vizsgán használt képanyagot.

 (7) A vizsga (6) bekezdés szerinti anyagai akkor alkalmazhatók, ha azokat a vadászati hatóság a hatályos jogszabályok, 
valamint a vadbiológiai és vadgazdálkodási szakmai ismeretek alapján jóváhagyta.
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 (8) A  vizsgabizottság elnökét és tagjait a  megjelent vizsgázók száma alapján vizsgáztatási díj illeti meg, amely 
a  vizsgabizottság tagjai esetében vizsgázónként az  1 főre eső vizsgadíj 10 százaléka, a  bizottság elnöke esetében 
az 1 főre eső vizsgadíj 15 százaléka.

 (9) A vizsgabizottság elnöke és tagja – a (10) bekezdésben meghatározott esetet kivéve – csak felsőfokú végzettséggel 
rendelkező személy lehet.

 (10) A  11.  § (1)  bekezdésében meghatározott, adott kiegészítő vizsga szakterületén jártas személyekből felkért 
szakember legalább középfokú végzettséggel rendelkező személy lehet.

14. § (1) A  vizsgára jelentkezőkről, továbbá a  vizsgán részt vevőkről a  Vadászkamara a  Vtv. 66/B.  §-ában meghatározott 
adatokon túl nyilvántartja
a) a tanfolyam teljesítéséről szóló igazolás kiállításának napját,
b) a vizsgát lebonyolító Vadászkamara területi szervezetének megnevezését,
c) a vizsga dátumát és helyszínét,
d) a vizsga típusát,
e) a vizsgára jelentkezők számát,
f ) a vizsgára jelentkezés dátumát,
g) az elméleti és gyakorlati vizsgák részeinek eredményét, időpontját,
h) a bizonyítvány számát.

 (2) Eredményes vizsga esetén a vizsgabizottság az 5. melléklet szerinti,
a) a  vadászvizsga elméleti és gyakorlati vizsgarészének eredményes teljesítését igazoló vadászvizsga 

bizonyítványt,
b) a vadászvizsga elméleti vizsgarészének eredményes teljesítéséről szóló igazolást vagy
c) a kiegészítő vizsga típusának megfelelő kiegészítő vizsga bizonyítványt
állít ki, amelyet a vizsgázó a vizsga letételét követően kézhez kap.

 (3) A kiállított bizonyítvány, illetve igazolás szigorú számadású nyomtatványnak minősül.
 (4) A  vizsgáztatásról és a  kiadott bizonyítványokról, valamint igazolásokról a  Vadászkamara területi szervezete 

nyilvántartást vezet (a továbbiakban: Vadászvizsga Főkönyv), amely – a Vtv. 66/B. §-ában meghatározott adatokon 
túl – tartalmazza a vizsga típusát és a bizonyítvány számát.

 (5) A  Vadászvizsga Főkönyv nyilvántartó lapját a  vizsgát követően a  vizsgabizottság elnöke és tagjai aláírják. 
A Vadászvizsga Főkönyv nem selejtezhető.

7. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.
 (2) Az  e  rendelet hatálybalépése előtt a  vadászati hatóság részére bejelentett tanfolyamra e  rendeletet akkor kell 

alkalmazni, ha a tanfolyam e rendelet hatálybalépését követően indult.
 (3) Az  e  rendelet hatálybalépése előtt eredménytelen vadászvizsgát tett vizsgázónak az  e  rendelet hatálybalépését 

követő 2 hónapig van lehetősége az  eredménytelen vizsga letétele szerinti Vadászkamara területi szervezeténél 
vizsgát tenni.

 (4) Az  e  rendelet hatálybalépése előtt kiadott tanfolyamszervezői engedélyek esetén a  tanfolyamszervezőnek 
legkésőbb 2022. december 31-ig kell az  e  rendelet szerinti tanfolyam oktatójára vonatkozó feltételeknek való 
megfelelést a vadászati hatóság felé igazolnia.

16. §  Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 9. cikkének való megfelelést szolgálja.

17. §  Hatályát veszti a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról szóló 126/2013. (XII. 17.) VM rendelet.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter



5422 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 128. szám 

1. melléklet a 19/2022. (VII. 29.) AM rendelethez

A vadászvizsgát megelőző tanfolyam szervezésének engedélyezéséhez szükséges feltételek

 1. A tanfolyamszervezés tárgyi feltételei:
1.1.  oktatóterem,
1.2.  gyakorló vadászterület, valamint lőtér, továbbá
1.3.  a  trófeabírálat megfelelő szintű elsajátításához szükséges trófeák (fajonként legalább 1 db trófeabírálati 

szempontok bemutatására alkalmas gímszarvas, dámszarvas, őz, muflon és vaddisznó trófea), szemléltető 
ábrák, hanganyag, fotóanyag.

 2. A tanfolyamszervezés engedélyezéséhez szükséges dokumentumok:
2.1.  részletes képzési terv,
2.2.  az 1.1. és 1.2. pontokban meghatározottak esetében az azok használatát igazoló dokumentum, valamint
2.3.  a  tanfolyamon oktatók nevét, valamint végzettségét és szakmai gyakorlatát igazoló dokumentumok 

másolata.

2. melléklet a 19/2022. (VII. 29.) AM rendelethez

A vadászvizsgát megelőző tanfolyam felépítése

 1.  Elméleti foglalkozás
(legalább 70 óra időtartamban)
Oktatandó témakörök:
1.1.  a vadászat gyakorlásának személyi és tárgyi feltételeivel,
1.2.  a  fegyverrel, lőszerrel, ballisztikával, optikával, valamint a  vadászlőfegyver biztonságos kezelésével és 

a megfelelő szintű lőkészség elsajátításával,
1.3.  a balesetvédelemmel, a lőtt sérülések ellátásával és az elsősegélynyújtással,
1.4.  az emberre fokozott veszélyt jelentő vadbetegségekkel, a  lőtt vad kezelésével, a vadhús felhasználásával és 

higiéniájával,
1.5.  a  vadállományt fenyegető járványos vagy nagy gazdasági kárral járó állatbetegségekkel és az  ellenük való 

védekezés alapvető járványvédelmi ismereteivel,
1.6.  a vadászható emlős- és madárfajokkal és a velük összetéveszthető védett fajokkal,
1.7.  a vadászati módokkal, eszközökkel és a vadászkutyafajták használatával,
1.8.  a vadgazdálkodással,
1.9.  a vadgazdálkodási berendezésekkel,
1.10.  a trófeabírálattal,
1.11.  a természetvédelem vadászokat érintő jogi rendelkezéseivel és gyakorlati feladataival,
1.12.  a vadászati hagyományokkal és kultúrával,
1.13.  a  vadászati igazgatás rendszerével, a  hazai és nemzetközi vadászati szervezetekkel és a  vadászati jog 

legfontosabb rendelkezéseivel, valamint
1.14.  a jogszabálysértések szankciórendszerével
kapcsolatos elméleti ismeretek.

 2.  Gyakorlati foglalkozás
(legalább 30 óra időtartamban, legnagyobb megengedett csoportlétszám 20 fő)
2.1.  elsősegélynyújtással (lőtt sérülések ellátása, vérzéscsillapítás, újraélesztés) kapcsolatos gyakorlati foglalkozás 

(legalább 2 óra időtartamban),
2.2.  vadászlőfegyver biztonságos kezelésével és a  lővizsgára történő felkészüléssel kapcsolatos gyakorlati 

foglalkozás (legalább 20 óra időtartamban), valamint
2.3.  egy apróvadas és egy nagyvadas vagy egy vegyesvadas jellegű vadászterület vadgazdálkodási és vadászati 

berendezéseinek bemutatása, ahol a vadászat különböző módjainak ismertetése is megtörténik.
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3. melléklet a 19/2022. (VII. 29.) AM rendelethez 3. melléklet a ……/2022. (……) AM rendelethez 
 

Vizsgaszabályzat 
 
 

1. A VADÁSZVIZSGA 
 

1.1. Gyakorlati vizsgarész (lővizsga) 
 
A vadászvizsga gyakorlati vizsgarésze a sörétes és a golyós vadászfegyver biztonságos kezelésének készségszintű 
elsajátítását ellenőrzi. A vizsgázónak a fegyver kezelésében a jártasság szintjét kell bizonyítania. 
A vizsgázónak bizonyítania kell, hogy rendelkezik a lőfegyver biztonságos és balesetmentes kezeléshez szükséges 
ismeretekkel. Ezt a golyós és a sörétes vadászfegyver biztonságos és eredményes kezelése során bizonyítja. 
A gyakorlati vizsgarészért felelős: a lövészetvezető és a vizsgabizottság jelenlévő tagjai, akik felügyelik és minősítik  
a vizsgarész szakszerű lefolyását. 
A feladatrészek végrehajtására a lövészetvezető ad utasítást és a vizsgabizottság tagjaival együtt értékeli is azt.  
A lövészetvezető közvetlen jelenlétével szavatolja a gyakorlat végrehajtásának biztonságát. 
Ha a vizsgázó nem tudja technikailag végrehajtani az adott feladatrészt, nem éri el az előírt találatszámot, vagy megsérti  
a fegyverkezelés biztonsági szabályait, a gyakorlatot befejezi és a vizsgája eredménytelen. 
 

1.1.1. A golyós fegyver kezelése és a lövés 
 
A feladatot nagyvad elejtésére alkalmas, tolózáras, távcsöves, gyorsítóval ellátott és tárazható golyós lőfegyverrel kell 
végrehajtani. A vizsgázó a lövés során a fegyvert ülő helyzetben támaszthatja. 
 
1. feladat: Vegye el a fegyverállványról a fegyvert. 

2. feladat: Ellenőrizze, hogy nincs-e idegen anyag a fegyver csövében. 
Ki kell szednie a zárdugattyút, majd vissza kell tennie. 

3. feladat: Válassza ki a fegyverhez illő lőszert. 
Legalább 3 különböző kaliberű lőszer közül válassza ki az adott fegyverhez illőt. A lőszerek gyári csomagolásúak lehetnek, 
a gyakorló fegyver kaliberét a vizsgáztató közli a vizsgázóval. (A lövészetvezető ellenőrzi, hogy a vizsgázó ismeri-e  
a lőszeren található jelzéseket.) 

4. feladat: Foglalja el a lőállást. 

5. feladat: Használja a gyorsítót a fegyveren, majd fesztelenítse azt. 

6. feladat: Töltse meg a fegyvert és biztosítsa. 

7. feladat: Lőjön. 
A vizsgázó 1 próbalövést követően 3 lövést tesz az 50 méterre elhelyezett, a Nemzetközi Sportlövő Szövetség 
szabályzatában rögzített Pontlövő Pisztoly Céltáblára. 

A vizsgázónak a 3 lövésből 21 köregységet kell elérnie. 

8. feladat: Helyezze vissza a fegyvert az állványra. 
 

1.1.2. A sörétes fegyver kezelése és a lövés 
 
1. feladat: Vegye el a fegyverállványról a fegyvert. 

2. feladat: Szedje szét (agy, előagy, cső) és rakja össze a billenő csövű sörétes fegyvert. 

3. feladat: Válassza ki a fegyverhez a megfelelő lőszert. 
Legalább 3 különböző kaliberű lőszer közül válassza ki az adott fegyverhez illőt. A lőszerek gyári csomagolásúak lehetnek, 
a gyakorló fegyver kaliberét a vizsgáztató közli a vizsgázóval. (A lövészetvezető ellenőrzi, hogy a vizsgázó ismeri-e a 
lőszeren található jelzéseket.) 

4. feladat: Lőjön. 
Lőfeladat skeet pályán: 

A vizsgázó 15 korongra lő az alábbi lőállásokról, és legalább 6 találatot kell elérnie. A korong kérése leengedett fegyverrel 
indul. A vizsgázó minden korongra egy lövést adhat le. A fegyverbe csak a dublék esetén tehető 2 db lőszer.  
1-es lőállás: Skeet pálya 1-es lőállás: 

1. korong: nagytorony 
2. korong: nagytorony 
3. korong: kistorony 
4–5. korong: vadász dublé, nagytorony, lövésre kistorony 
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2-es lőállás: Skeet pálya 4-es lőállás: 
1. korong: nagytorony 
2. korong: kistorony 
3. korong: gurított nyúlkorong 
4-5. korong: vadász dublé, gurított nyúlkorong, lövésre kistorony 

3-as lőállás: Skeet pálya 7-es lőállás: 
1. korong: nagytorony 
2. korong: kistorony 
3. korong: kistorony 
4-5. korong: kistorony lövésre nagytorony 

5. feladat: Helyezze vissza a fegyvert az állványra. 
 

1.2. Elméleti vizsgarész 
 
Az elméleti vizsgarész írásbeli és szóbeli vizsgából áll. A vadászvizsga elméleti vizsgarésze akkor eredményes,  
ha a vizsgázó az 1.2.1. és az 1.2.2. pontokban meghatározottakat a megjelölt vizsganapon sikeresen teljesíti. 

 
1.2.1. Az írásbeli vizsga 

 
1.2.1.1. Az írásbeli vizsgán a vizsgázónak 50 kérdést tartalmazó tesztlapot kell kitöltenie, amire 50 perc áll rendelkezésre. 
A megfelelt eredményhez a vizsgázónak legalább 40 kérdésre kell helyesen válaszolnia. 
1.2.1.2. A vizsgázónak 10 vadászható faj vadászati idényét kell helyesen leírnia a megfelelő jogszabályi hivatkozások 
lényegi részével együtt. Megfelelt a vizsgázó, ha legalább 9 vadászható faj vadászati idényét helyesen válaszolta meg. 
  

 
1.2.2. A szóbeli vizsga 

 
A szóbeli vizsgát a vizsgázó az eredményes írásbeli vizsga után kezdheti meg. 
 
1.2.2.1. A faj- és trófeaismeret felmérésére szolgáló 200 darabos képsorozatból vizsgázónként 15 darab különböző képet 
kell felismerni. A bemutatott képeken 8 nagyvadfajnak (5 trófeás és 3 tarvad) és 4 apróvadfajnak, továbbá 2 védett és  
1 fokozottan védett állatfajnak a teljes alakos, illetve trófeás képe látható. A felismerésre és a válaszra képenként  
20 másodperc áll rendelkezésre. 
Megfelelt a vizsgázó, ha minden nagy- és apróvadfajt, illetve a 3 védett faj közül legalább kettőt – fokozottan védett faj 
tévesztése nélkül – faj szerint helyesen felismert, a trófeás vad esetében pedig 5 esetből 4 esetben helyes minősítést 
adott korcsoport és elejthetőség szempontjából. Abban az esetben, ha a vizsgázó védett fajt vadászható fajjal téveszt 
össze, nem folytathatja a szóbeli vizsgát. 
1.2.2.2. A szóbeli vizsga második felében a vizsgázó 50 tételből egy tételt húz. A felkészülési idő 15 perc. Megfelelt  
a vizsgázó, ha a tételben szereplő összes kérdésre helyes választ adott. 
 
 

2. A VADÁSZÍJJAL VALÓ VADÁSZATRA FELJOGOSÍTÓ  
KIEGÉSZÍTŐ VIZSGA 

 
A vadászíjjal való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsga elméleti és gyakorlati vizsgarészből áll. 

 
2.1. Elméleti vizsgarész 

 
2.1.1. Írásbeli vizsga 

 
A vizsgázónak 50 kérdést tartalmazó tesztlapot kell kitöltenie, amire 50 perc áll rendelkezésére. A „megfelelt” 
eredményhez a vizsgázónak legalább 40 kérdésre kell helyesen válaszolnia. 
 

2.1.2. Szóbeli vizsga 
 
A szóbeli vizsgát a vizsgázó az írásbeli vizsga eredményes teljesítése után kezdheti meg. A vizsgázó 45 tételből egy tételt 
húz. A felkészülési idő 15 perc. Eredményes a szóbeli vizsga, ha a vizsgázó a tételben szereplő összes kérdésre helyes 
választ adott. 
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2.2. Gyakorlati vizsgarész 
 
A gyakorlati vizsgarészt a vizsgázó az elméleti vizsgarész eredményes teljesítése után kezdheti meg. 
 

2.2.1. Vadászlövészet íjjal 
 
Nem bocsátható vizsgára az a vizsgázó, aki a vizsgán nem megfelelő műszaki állapotú felszerelést, vagy a testi erejét 
olyan mértékben meghaladó húzóerejű íjat használ, ami a veszélytelen kezelést kizárja vagy a kötelező lövésszám 
leadását eleve lehetetlenné teszi. 
 
Nem folytathatja a vizsgát az a vizsgázó, aki: 

1. engedély nélkül lövést ad le, 
2. az íjat nem a célra tartva húzza ki, vagy 
3. a csigás íjat oldógéppel történő lövés esetén úgy húzza ki, hogy ujja az elsütő billentyű előtt van. 

 
A vizsgán legalább 222,7 N húzóerejű íjjal lehet részt venni. Az íjon minden célzást segítő felszerelés (stabilizátor, 
irányzék) alkalmazható, kivéve a vadászaton tiltott célzást segítő elektronikus optikai segédeszközöket. A vizsgán 
használt 3 darab nyílvesszőt terepheggyel kell felszerelni. 
 
A vizsgán 8 különböző távolságban kialakított lőállásból, lőállásonként 3 nyílvesszőt kell kilőni, melyekkel a céltáblát kell 
eltalálni. A vizsga során megfelelő vesszőfogót kell alkalmazni, lövés csak vesszőfogó háttérrel rendelkező céltáblára 
adható le. A céltábla elejtési zónát képez le, ezért olyan köralak, melynek átmérője a lőállások és cél közötti távolság 
szerint változik. A céltábla színének jól el kell különülnie a vesszőfogó színétől. 
 
A vizsgán a lőállások távolsága az elejtési zónát leképző céltáblától: 

1. lőállás: 5 m 
2. lőállás: 10 m   
3. lőállás: 15 m   
4. lőállás: 20 m   
5. lőállás: 25 m   
6. lőállás: 30 m   
7. lőállás: 35 m   
8. lőállás: 40 m   

 
Az elejtési zónát leképző céltábla kör alakjának átmérője a lőállások szerint: 
 1–2. lőállás esetében: 7,5 cm 
 3–4. lőállás esetében: 15 cm 
 5–6. lőállás esetében: 22,5 cm 
 7–8. lőállás esetében: 30 cm 
 
A nem csigás, irányzék nélküli íjjal lövők a 6. és 8. lőállásokat kihagyják, helyettük az 5. és 7. lőállásokat még egyszer 
teljesítik, ismét 3-3 lövést leadva. 
 
Ha az adott lövés után a találat a körben található, akkor a vizsgázó 10 pontot kap a lövésre, ha azon kívül, akkor  
a vizsgázó 0 pontot kap, így miden lőállásban 30 pont szerezhető.  
 
Értékelés: 
 

0–100 pontig: „nem felelt meg” 
110–150 pontig: „azonnal ismételhet” (ha ismétlésnél nem éri el a 160 pontot, „nem felelt meg”, ha eléri, „megfelelt”) 
160–240 pontig: „megfelelt” 

 
3. A RAGADOZÓ MADÁRRAL VALÓ VADÁSZATRA FELJOGOSÍTÓ 

KIEGÉSZÍTŐ VIZSGA 
 
A ragadozó madárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsga elméleti és gyakorlati vizsgarészből áll. 

 
3.1. Elméleti vizsgarész 

 
3.1.1. Ragadozó (solymász) madárfajok ismerete 

 
A hazánkban rendszeresen előforduló ragadozó madárfajok felismerését szolgáló fényképanyagból vizsgázónként  
5 darab különböző képet kell megtekinteni és faj szinten felismerni. A felismerésre és a válaszra képenként 10 másodperc 
áll rendelkezésre. Megfelelt a vizsgázó, ha minden fajt helyesen és a rendelkezésre álló időn belül felismert. 
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3.1.2. Írásbeli vizsga 
 
Az írásbeli vizsgát a vizsgázó a ragadozó (solymász) madárfaj-ismeret eredményes teljesítése után kezdheti meg. 
 
A vizsgázónak 50 kérdést tartalmazó tesztlapot kell kitöltenie, amire 40 perc áll rendelkezésére. A „megfelelt” 
eredményhez a vizsgázónak legalább 45 kérdésre kell helyesen válaszolnia. 
 

3.1.3. Szóbeli vizsga 
 
A szóbeli vizsgát a vizsgázó az írásbeli vizsga eredményes teljesítése után kezdheti meg. 
 
A vizsgázó 
        a)  a ragadozó madárral való vadászatra vonatkozó 45 tételből 3 tételt, 
        b)  a természetvédelmi jogra vonatkozó 18 tételből 1 tételt, valamint 
        c)  a ragadozó madárfaj-ismeretre vonatkozó 16 tételből 1 tételt 
húz. 
 
A felkészülési idő 15 perc. Megfelelt a vizsgázó, ha minden tételre helyes választ adott. 

 
3.2. Gyakorlati vizsgarész 

 
A gyakorlati vizsgarészt a vizsgázó az elméleti vizsgarész eredményes teljesítése után kezdheti meg. 
Solymász gyakorlati vizsgát csak a hatályos jogszabályokban engedélyezett ragadozó madárral lehet letenni. A gyakorlati 
vizsgára a vadászmadár tartását igazoló okirattal lehet jelentkezni. 
A gyakorlati rész a vadászatra betanított ragadozó madár munkájának bemutatásából áll.  
A vizsga előtt a madarat gyűrűszáma vagy chip azonosító alapján azonosítani kell. 
A ragadozó madárral való vadászatra feljogosító gyakorlati vizsgára olyan terepet kell kijelölni, ahol a magas röptű és  
az alacsony röptű madarak is akadálytalanul repülhetnek. 
A gyakorlati vizsgán az 5 főből álló vizsgabizottság legalább 3 tagja a solymász és madara alapfelszerelését,  
a vadászmadár fizikai állapotát, és annak gyakorlati repítését bírálja el. 
 
3.2.1. A solymász és vadászmadara alapfelszerelése 

3.2.1.1. A solymász alapfelszerelése: 
           –  vadászias ruházat, 
           –  solymásztarisznya, vagy solymászmellény, 
           –  hívóhús, 
           –  tollbábu (sólyom-féle esetén), valamint 
           –  adó-vevő. 

 
     3.2.1.2. A vadászmadár alapfelszerelése: 

           –  bőr béklyó (hagyományos vagy fűzőszemes), béklyó szárakkal, 
           –  forgókarika, 
           –  rövidpóráz, 
           –  névtábla vagy névgyűrű, 
           –  sólyomsapka (sólymok esetében), valamint 
           –  csörgő. 
 

3.2.2. A vadászmadár minősítése 
− a madár tollazata ép (törött toll toldozottsága elfogadható), 
− megfelelő vadászkondíció (sovány madár a vizsgából kizárandó), valamint 
− a madár egészséges, sérüléstől mentes. 

 
3.2.3. A repítési gyakorlat menete 

− a solymász vadászmadarának a tartása, hordása, és a solymász vadászmadarával való viszonyának  
a vizsgálata, 

− a repítésre minden vizsgázónak 15 perc áll a rendelkezésére (15 percen túli repítés a gyakorlati vizsga 
eredménytelenségét jelenti), 

− sólyomfélék repítése: A leszerszámozott, adóval felszerelt sólymot a lesapkázását követően el kell 
engedni a solymász ökléről. A madár szabadon repül a solymász körül. Idomítottságától függően magas 
körzést, vagy sapka alól történő vadászati mód esetén tollbábura történő folyamatos vágást mutatnak 
be. A madár a gyakorlat végén tollbábura rövid időn belül behívható. 

− héja és sas félék repítése: A leszerszámozott és adóval felszerelt vadászmadarat a solymász az ökléről 
elindítja egy természetes, vagy mesterséges beülő helyre. A vadászmadarat több kézre, vagy tollbábura 
való hívással behívja, esetleg szabadon követést mutat be. A madár a gyakorlat végén rövid időn belül 
ökölre, vagy tollbábura behívható. 
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4. A MAGYAR AGÁRRAL VALÓ VADÁSZATRA FELJOGOSÍTÓ 
KIEGÉSZÍTŐ VIZSGA 

 
A magyar agárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsga elméleti és gyakorlati vizsgarészből áll. 
 

4.1. Elméleti vizsgarész 
 

4.1.1. Írásbeli vizsga 
 
A vizsgázónak 40 kérdést tartalmazó tesztlapot kell kitöltenie, amire 50 perc áll rendelkezésre. A „megfelelt” 
eredményhez a vizsgázónak legalább 32 kérdésre kell helyesen válaszolnia. 
 

4.1.2. Szóbeli vizsga 
 
A szóbeli vizsgát a vizsgázó az írásbeli vizsga eredményes teljesítése után kezdheti meg. 
 
A vizsgázó 40 tételből 2 tételt húz. A felkészülési idő 15 perc. Eredményes a szóbeli vizsga, ha a vizsgázó minden tételre 
helyes választ adott. 
 

4.2. Gyakorlati vizsgarész 
 
A gyakorlati vizsgarészt a vizsgázó az elméleti vizsgarész eredményes teljesítése után kezdheti meg. 
A gyakorlati vizsgán a 3 fős vizsgabizottság a vizsgázó és az agár alapfelszerelését, az agár fizikai állapotát, a vizsgázó és 
az agár együttes munkáját, valamint a vizsgázó elsősegélynyújtásra és anatómiára vonatkozó ismereteit bírálja el. 
A gyakorlati vizsgán nem követelmény, hogy az agár a vizsgázó tulajdona legyen. 
 
4.2.1. A vizsgázó és az agár alapfelszerelése: 

− a vizsgázó számára vadászias öltözet,  
− az agár mikrochippel és érvényes veszettség elleni oltással való ellátottságát igazoló dokumentum, valamint 
− az agár vezetéséhez szükséges felszerelés (póráz, eresztő szíj vagy corka, füzér, nyakörv). 

 
4.4.2. Az agár fizikai állapota:  

− a vizsgán csak sérüléstől mentes és egészséges, a vizsgára megfelelő kondícióval rendelkező agarat lehet 
felvezetni. Tüzelő szuka a vizsga előtt a vizsgabizottság elnökének bejelentendő, a többi vadászkutyától 
elkülönítve vehet részt a vizsgán. 

 
4.2.3. A vizsgázó és az agár együttes munkájának felmérése során a cél, hogy a vizsgabizottság megbizonyosodjon arról, 
hogy a vizsgázó alkalmas agarásznak, ismeri az agarászathoz szükséges felszerelések használatát és agarát biztosan 
vezeti. Ennek érdekében a vizsgázó: 

− szóban ismerteti az agár felszereléseinek funkcióját,  
− bemutatja az agár felszereléseinek használatát (pórázra, füzérre, corkára vétel és azon való vezetés), 
− bemutatja a műnyúl után való eresztést, és az agár megtartását, 
− bemutatja a futás után pórázra vételt, valamint 
− ha a terület adottságai megfelelőek, akkor a pórázon vagy a vezetéken való vezetésnél bemutatja az árkon 

való átkelést is (lábalás, ugrás, palló). 
 
4.2.4. A gyakorlati vizsga további része a vizsgázó elsősegélynyújtási és anatómiai ismereteinek felmérésére szolgál.  
A vizsgázónak a vizsgabizottság kérésének megfelelően kell elsősegélynyújtást szemléltetnie, valamint a magyar agár 
fajtajegyeit, és anatómiai sajátosságait szükséges bemutatnia agara segítségével. 

 
A gyakorlati vizsgán a vizsgázó az agarát munkán kívül köteles pórázon tartani, annak viselkedésével nem zavarhatja  
a vizsga menetét. Ha a vizsga során az agár engedély nélkül kerül pórázról elengedésre vagy elszabadul, akkor  
a gyakorlati vizsga érvénytelen.  
 
A gyakorlati vizsgát mesterségesen kialakított körülmények között kell tartani. A vizsga területét úgy kell kijelölni, hogy  
a vizsgabizottság tagjai számára az belátható legyen és azon az agarak akadálytalanul futhassanak. 
 
A gyakorlati vizsga akkor eredményes, ha a vizsgázó az agár alapfelszereléseit és használatukat ismeri, agarát 
magabiztosan vezeti és tartja, valamint az elsősegélynyújtásra és anatómiára vonatkozó feladatokat sikeresen teljesíti. 
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4. melléklet a 19/2022. (VII. 29.) AM rendelethez

 1.  A vadászvizsga tananyagát képező ismeretek
1.1.  a vadászat gyakorlásának személyi és tárgyi feltételei,
1.2.  a  fegyverrel, a  lőszerrel, a  ballisztikával, az  optikával, valamint a  vadászlőfegyver biztonságos kezelésével 

kapcsolatos ismeretek,
1.3.  a balesetvédelemmel és az elsősegélynyújtással kapcsolatos ismeretek,
1.4.  az emberre fokozott veszélyt jelentő vadbetegségekkel, a  lőtt vad kezelésével, a vadhús felhasználásával és 

higiéniájával kapcsolatos ismeretek,
1.5.  a vadászható emlős és madárfajok, valamint a velük összetéveszthető védett fajok ismerete,
1.6.  a vadászati módokkal, eszközökkel és a vadászkutyafajták használatával kapcsolatos tudnivalók,
1.7.  a vadgazdálkodási ismeretek,
1.8.  a vadgazdálkodási berendezések ismerete,
1.9.  a trófeabírálat,
1.10.  a  természetvédelem vadászokat érintő jogi rendelkezéseinek ismerete, valamint az  azokhoz kapcsolódó 

gyakorlati ismeretek,
1.11.  a vadászati hagyományok és a vadászati kultúra ismerete,
1.12.  a  vadászati igazgatás rendszerére, valamint a  hazai és nemzetközi vadászati szervezetekre vonatkozó 

ismeretek,
1.13.  a vadászati jog legfontosabb rendelkezéseinek ismerete,
1.14.  a jogszabálysértések szankciórendszerének ismerete, valamint
1.15.  a  vadállományt fenyegető járványos vagy nagy gazdasági kárral járó állatbetegségek és az  ellenük való 

védekezés alapvető járványvédelmi ismeretei.
 2.  A vadászíjász kiegészítő vizsga tananyagát képező ismeretek

2.1.  az íjak fejlődéstörténete,
2.2.  a vadászíjak fajtái, felépítésük és a vadászíj kiválasztása,
2.3.  a vadász nyílvessző,
2.4.  a vadászíjász felszerelése,
2.5.  célzás és lövés nappal, szürkületben, éjjel és víz alá,
2.6.  az álcázás és a csendes íj,
2.7.  felkészülés a vadászíjjal való vadászatra,
2.8.  a nyíllövés hatása, teendők a lövés előtt és a lövés után,
2.9.  apróvad vadászat,
2.10.  nagyvad vadászat,
2.11.  a vadászíjászat jogi szabályozása és a vadászíjász vizsga,
2.12.  az állatok szervrendszerei,
2.13.  általános viselkedési irányelvek,
2.14.  viselkedési irányelvek a vadászatra való felkészülés során,
2.15.  viselkedési irányelvek a vadászat során,
2.16.  viselkedési irányelvek a vadászat után,
2.17.  a biztonságos íjválasztás szempontjai,
2.18.  a felszerelés biztonságtechnikai kockázatai,
2.19.  alapvető biztonságtechnikai előírások az íjászvizsgán,
2.20.  a reflexíjak használata,
2.21.  a reflexíjak beállítása,
2.22.  a csigás íjak és működésük,
2.23.  az íjkar,
2.24.  a középrész,
2.25.  az idegkészlet, valamint
2.26.  a csigás íjak beállítása.
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 3.  A solymász kiegészítő vizsga tananyagát képező ismeretek
3.1.  a solymászat fogalma,
3.2.  a hazánkban solymászatra engedélyezett ragadozó madárfajok ismerete,
3.3.  a solymászmadarak rendszertana és biológiája,
3.4.  a ragadozó madárfajok ismerete,
3.5.  a solymászat történelme,
3.6.  a solymászatra vonatkozó jogszabályok,
3.7.  a solymászat gyakorlata,
3.8.  a solymászmadarak tartási módjai és a solymász felszerelések,
3.9.  a solymászmadarak alapidomítása,
3.10.  a solymászmadarak bevadászása,
3.11.  a vadászat solymász madarakkal,
3.12.  a solymászat kisegítő állatai,
3.13.  a solymászmadarak takarmányozása, egészségvédelme és gyógyítása,
3.14.  a solymászmadarak tenyésztése,
3.15.  a solymász etika, valamint
3.16.  a természetvédelem solymászatra vonatkozó jogi rendelkezései.

 4.  Az agarász kiegészítő vizsga tananyagát képező ismeretek
4.1.  az agarászat története, hagyományai és annak korszakai Magyarországon,
4.2.  az agarászat kulturális emlékei,
4.3.  az  agarászat mint vadászati tevékenység jogi szabályozása Magyarországon, valamint a  magyar agárral 

történő vadászat személyi és tárgyi feltételei,
4.4.  az ebtartás és -tenyésztés jogi szabályozása Magyarországon, valamint a magyar agár tartása a gyakorlatban,
4.5.  az agarászat vadászati és vadgazdálkodási jelentősége,
4.6.  az eredményes agarászat feltételei és lebonyolítása,
4.7.  agarász vadászati módok: gyalogagarászat, lovasagarászat, egyéb hagyományőrző agarászati módok, 

valamint a környezeti adottságok és a választható agarászati mód kapcsolata,
4.8.  a magyar agárral vadászható vadfajokra alkalmazható vadászati módok,
4.9.  a magyar agárral vadászható vadfajok alapvető biológiája és etológiája,
4.10.  az agarászatra szánt kölyökagár kiválasztása, felnevelése, vadászati alkalmassági vizsgára történő felkészítése 

és annak követelményei,
4.11.  a magyar agár felkészítése a vadászatra, 
4.12.  az  agarászat szerepe a  magyar agár fajta tulajdonságainak (külső és belső) megőrzésében, az  agár 

anatómiájának és használatának összefüggései, valamint a magyar agár használati lehetőségei napjainkban,
4.13.  alapvető tenyésztési ismeretek, a  tenyésztés és a  munkateljesítmény kapcsolata és alapvető genetikai 

ismeretek,
4.14.  a hagyományos agarász felszerelések és azok használata és szakkifejezések,
4.15.  etika a vadászaton és a mindennapokban,
4.16.  állat- és balesetvédelem az agarászaton és a mindennapokban, valamint
4.17.  környezet-, természet- és vadvédelem az agarászaton és a mindennapokban.

5. melléklet a 19/2022. (VII. 29.) AM rendelethez

 1.  A vadászvizsga bizonyítvány kötelező adattartalma
1.1.  A bizonyítvány adattartalma:

1.1.1. a Vadászkamara bizonyítványt kiállító területi szervezetének elnevezése,
1.1.2. a bizonyítvány sorszáma,
1.1.3. a bizonyítvány kiállításának helye és dátuma, valamint
1.1.4. a bizonyítványon fel kell tüntetni:
 „Vadászvizsga Bizonyítvány”
 „vadászjegy kiváltására jogosít”
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1.2.  A bizonyítvány kiadását megalapozó körülmény feltüntetése:
1.2.1. a vadászvizsga elméleti és gyakorlati vizsgarészét teljesítette, vagy
1.2.2. a vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 

végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 8. számú mellékletben 
meghatározott közép- vagy felsőfokú képzettséggel rendelkezik, és a  3.  melléklet 1.2.  pontjában 
meghatározott, a  fegyverismeretre vonatkozó elméleti és a  3.  melléklet 1.1.  pontjában 
meghatározott, a fegyverhasználatra vonatkozó gyakorlati vizsgát teljesítette.

1.3.  A vizsgázó adatai:
1.3.1. neve,
1.3.2. anyja neve,
1.3.3. születési helye és ideje, valamint
1.3.4. lakóhelye.

1.4.  A vizsgabizottság adatai:
1.4.1. a vizsgabizottság elnökének aláírása,
1.4.2. a vizsgabizottság tagjainak aláírása, valamint
1.4.3. a kiadmány hiteléül szolgáló bélyegző lenyomata.

 2.  A vadászvizsga elméleti vizsgarészének sikeres teljesítéséről szóló igazolás kötelező adattartalma
2.1.  Az igazolás adattartalma:

2.1.1. a Vadászkamara igazolást kiállító területi szervezetének elnevezése,
2.1.2. az igazolás sorszáma,
2.1.3. az igazolás kiállításának helye és dátuma, valamint
2.1.4. az igazolás a következő szöveget tartalmazza:
 „Vadászvizsga elméleti vizsgarészének teljesítéséről szóló igazolás”
 „vadászjegy kiváltására kizárólag kiegészítő vizsga bizonyítvány bemutatása mellett jogosít”
 „vadászlőfegyver megszerzésére és tartására nem jogosít”

2.2.  Az igazolás kiadását megalapozó körülmény feltüntetése:
2.2.1. a vadászvizsga elméleti vizsgarészét teljesítette, vagy
2.2.2. a vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 

végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 8. számú mellékletben 
meghatározott közép- vagy felsőfokú képzettséggel rendelkezik, és a  3.  melléklet 1.2.  pontjában 
meghatározott, a fegyverismeretre vonatkozó elméleti vizsgát teljesítette.

2.3.  A vizsgázó adatai:
2.3.1. neve,
2.3.2. anyja neve,
2.3.3. születési helye és ideje, valamint
2.3.4. lakóhelye.

2.4.  A vizsgabizottság adatai:
2.4.1. a vizsgabizottság elnökének aláírása,
2.4.2. a vizsgabizottság tagjainak aláírása, valamint
2.4.3. a kiadmány hiteléül szolgáló bélyegző lenyomata.

 3.  A kiegészítő vizsga bizonyítvány kötelező adattartalma
3.1.  A bizonyítvány adattartalma:

3.1.1. a Vadászkamara bizonyítványt kiállító területi szervezetének elnevezése,
3.1.2. a bizonyítvány sorszáma,
3.1.3. a bizonyítvány kiállításának helye és dátuma, valamint
3.1.4.  a bizonyítvány a következő szöveget tartalmazza:
 „Kiegészítő Vizsga Bizonyítvány”
 „vadászjegy kiváltására kizárólag a  Vadászvizsga Bizonyítvány vagy a  Vadászvizsga elméleti 

vizsgarészének sikeres teljesítéséről szóló igazolás bemutatása mellett jogosít”
 „vadászlőfegyver megszerzésére és tartására nem jogosít”

3.2.  A bizonyítvány kiadását megalapozó körülmény feltüntetése:
−  Vadászvizsga Bizonyítvánnyal vagy Vadászvizsga elméleti vizsgarészének sikeres teljesítéséről 

szóló igazolással rendelkező és vadászíjjal, ragadozó madárral vagy magyar agárral való vadászatra 
feljogosító kiegészítő vizsgát tett.
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3.3.  A vizsgázó adatai:
3.3.1. neve,
3.3.2. anyja neve,
3.3.3. születési helye és ideje, valamint
3.3.4. lakóhelye.

3.4. A vizsgabizottság adatai:
3.4.1. a vizsgabizottság elnökének aláírása,
3.4.2. a vizsgabizottság tagjainak aláírása, valamint
3.4.3. a kiadmány hiteléül szolgáló bélyegző lenyomata.

Az agrárminiszter 20/2022. (VII. 29.) AM rendelete
a Duna–Ipoly Nemzeti Park létesítéséről szóló 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet, valamint a védett és 
a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai 
Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló  
13/2001. (V. 9.) KöM rendelet módosításáról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 3. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 2., 5. és 7. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 
9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről szóló 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet módosítása

1. §  Hatályát veszti a  Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről szóló 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet 1. számú melléklet 
2. pontjának a „Hont” című részében a „070/2,” szövegrész.

2. A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, 
valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok 
közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet módosítása

2. §  A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai 
Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) 
KöM rendelet [a  továbbiakban: 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet] 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(2) A  fészeképítő hangyafajok védett fészkeinek (bolyok) körét és azok pénzben kifejezett értékét az  5. számú 
melléklet szerint állapítom meg.”

3. § (1) A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  1–2. számú mellékletben nem szereplő, az  Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős 
növény- és állatfajok körét a  7. és a  8. számú melléklet tartalmazza. Nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó 
növény- és állatfajok közül azon fajok körét, melyek kiemelt természetvédelmi oltalma szükséges, a  10. számú 
melléklet tartalmazza. Ha a  10. számú mellékletben szereplő faj a  2. számú mellékletben is szerepel, arra a  fajra 
a 2. számú mellékletben szereplő fajokra vonatkozó előírások alkalmazandók.”

 (2) A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 8. és 10. számú mellékletben szereplő állatfajok – kivéve az eurázsiai hód (Castor fiber) – pénzben kifejezett 
értéke egyedenként 25  000  Ft. Az  eurázsiai hód (Castor fiber) pénzben kifejezett értéke egyedenként 50  000  Ft. 
Ha a 10. számú mellékletben szereplő faj a 2. számú mellékletben is szerepel, arra a fajra a 2. számú mellékletben 
szereplő pénzben kifejezett egyedi érték vonatkozik.”
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 (3) A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 4. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A 10. számú mellékletben felsorolt fajok egyedeinek tartási feltételeit úgy kell kialakítani, hogy az az engedély 
nélküli szaporításukat megakadályozza.”

4. § (1) A  13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 4/A.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  § a  következő 
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Közegészségügyi okból, a légiközlekedés biztonsága, az erdő- és mezőgazdasági termelés biztosítása, valamint 
a  közérdeket sértő vízkárok megelőzése, mérséklése érdekében – amennyiben természetvédelmi érdeket nem 
sért és más célravezető megoldás nincs – a bütykös hattyú (Cygnus olor), a házi veréb (Passer domesticus), a nagy 
kárókatona (Phalacrocorax carbo), a  sárgalábú sirály (Larus michahellis), a  sztyeppi sirály (Larus cachinnans), 
a  seregély (Sturnus vulgaris), a  hörcsög (Cricetus cricetus) és az  eurázsiai hód (Castor fiber) riasztása, elejtése, 
gyérítése, állományának szabályozása engedélyezhető. A  bütykös hattyú (Cygnus olor), a  nagy kárókatona 
(Phalacrocorax carbo), a sárgalábú sirály (Larus michahellis), a sztyeppi sirály (Larus cachinnans) és az eurázsiai hód 
(Castor fiber) riasztása, elejtése, gyérítése, állományszabályozása során ólomsörét használata tilos.
(1a) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések közül csak az engedélyezhető, amely az (1) bekezdésben felsorolt érdekek 
védelméhez képest nem aránytalan természetvédelmi szempontból.”

 (2) A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 4/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A nagy kárókatona (Phalacrocorax carbo) gyérítése során a (3) bekezdés d) pontja alkalmazásában nem minősül 
a vadászat rendje megsértésének, valamint tiltott vadászati eszköznek és módszernek:
a) a halőr által vadászjegy nélkül végzett gyérítési tevékenység,
b) nagy teljesítményű, 7,5 joule-nál nagyobb csőtorkolati energiájú, lőfegyvernek minősülő légfegyver használata, 
vagy
c) a nem csak röptében történő elejtés.”

 (3) A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 4/A. §-a a következő (8a)–(8c) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) Az eurázsiai hód (Castor fiber) (1) bekezdés szerinti gyérítését az erdő- és mezőgazdasági termelés biztosítása, 
valamint a közérdeket sértő vízkárok megelőzése, mérséklése érdekében a természetvédelmi hatóság engedélyezi, 
ha
a) a kérelmező az ingatlan tulajdonosával, vagyonkezelőjével, illetve jogszerű használójával, valamint a vadászati jog 
gyakorlójával megállapodást kötött a tevékenység végzéséről,
b) a gyérítést október 1. és március 31. között végzik,
c) a gyérítést olyan eszközzel és módszerrel végzik, amelyet jogszabály nem tilt a vadászható emlősfajok elfogására 
és elejtésére, és
d) a gyérítést az engedélyezett módszer végzésére megfelelő képesítéssel rendelkező személy végzi.
(8b) A  (8a)  bekezdésben biztosított gyérítési lehetőség során elpusztított eurázsiai hód (Castor fiber) egyedi 
jelölésű származékának a  gyérítés engedélyese és a  gyérítést végző által történő személyes tartása, hasznosítása, 
bemutatása – a  védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes 
szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott közérdek bizonyításának hiányában is – engedélyezhető, 
ha természetvédelmi érdeket nem sért. Nem engedélyezhető e  származékok adásvétele, cseréje, eladásra történő 
felkínálása, országból történő kivitele.
(8c) A vízvisszatartásra alkalmas, mérhető vízszint különbséget okozó, a vízfolyás teljes keresztmetszetét átfogó, hód 
által épített struktúra (a  továbbiakban: hódgát) elbontásához a  természetvédelmi hatóság engedélye szükséges. 
Ha a hódgát elbontása nem közvetlen közegészségügyi vagy közbiztonsági okból történik, akkor az elbontás csak 
abban az esetben engedélyezhető, ha a hódgát által megváltoztatott élőhelyeken élő védett és fokozottan védett 
fajok védelmének szempontjai nem sérülnek. Az  engedélyezés során mérlegelni kell a  vízvisszatartásra alkalmas 
hódgát környező területek vízellátottságára gyakorolt hatásait, és a  bontás vadon élő őshonos szervezetekre, 
valamint a víztestek morfológiai állapotára gyakorolt esetleges negatív hatásait.”

5. §  A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A.  § (1) A  10. számú mellékletben felsorolt fajoknak az  e  rendelet hatályba lépését megelőzően jogszerűen 
megszerzett és tartott egyedei életük végéig engedély nélkül tarthatók a  védett állatfajok védelmére, tartására, 
hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló kormányrendeletben foglaltak betartása 
mellett.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti egyedek tenyésztéséhez és bemutatásához a  természetvédelmi hatóság engedélye 
szükséges.”
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6. § (1) A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 6. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (4) A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 8. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
 (5) A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet az 5. melléklet szerinti 10. számú melléklettel egészül ki.

7. §  A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet
a) 4/A. § (2) bekezdésében a „fajok” szövegrész helyébe a „madárfajok” szöveg,
b) 4/A. § (3) bekezdés nyitó szövegrészben a „kárókatona” szövegrész helyébe a „nagy kárókatona” szöveg,
c) 4/A.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészben, valamint a  4/A.  § (6)  bekezdésében a „halászati őr” szövegrész 

helyébe a „halőr” szöveg,
d) 4/A. § (3) bekezdés d) pontjában a „módszerrel” szövegrész helyébe a „módszerrel a (4) bekezdésben foglaltak 

figyelembevételével” szöveg,
e) 4/A.  § (6)  bekezdésében az  „a vadászjegyük” szövegrész helyébe az  „ha rendelkeznek vadászjeggyel, 

a vadászjegyük” szöveg,
f ) 6.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az  „irányelv I.  mellékletének” szövegrész helyébe az  „irányelv 1.  cikk 

(1) bekezdésének, I. mellékletének” szöveg,
g) 6. § (1) bekezdés c) pont nyitó szövegrészében a „13. cikk (1) bekezdésének, II.” szövegrész helyébe a „13. cikk 

(1) bekezdésének, 16. cikk (1) bekezdés b), c) és e) pontjának, II.” szöveg
lép.

3. Záró rendelkezések

8. §  Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

9. §  Ez a rendelet
a) a vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv 1. cikk (1) bekezdésének, és
b) a természetes élőhelyek, valamint a  vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i  

92/43/EGK tanácsi irányelv 16. cikk (1) bekezdés b), c) és e) pontjának
való megfelelést szolgálja.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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1. melléklet a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelethez
„1. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez

 

1. melléklet a …./2022. (…) AM rendelethez 
 

1. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez 
 

FOKOZOTTAN VÉDETT ÉS VÉDETT NÖVÉNYEK 
  

A B C D E 

 
 Rendszertani kategória 

Fokozottan védett faj 
tudományos neve Védett faj tudományos neve Magyar elnevezés 

Természet-
védelmi érték 

(Ft) 
1. BRYOPHYTA     MOHÁK   
2. Amblystegiaceae     tollmohafélék   
3.     Amblystegium saxatile sziklai karcsútokúmoha 5 000 
4.     Calliergon giganteum óriásmoha 5 000 

5.     Calliergon stramineum gyökerecskés-levélcsúcsú 
moha 5 000 

6.     Campylium elodes mocsári aranymoha 5 000 
7.     Drepanocladus cossonii körkörös sarlósmoha 5 000 
8.     Drepanocladus exannulatus gyűrűtlen sarlósmoha 5 000 
9.     Drepanocladus lycopodioides korpafűszerű sarlósmoha 10 000 

10.     Drepanocladus sendtneri Sendtner-sarlósmoha 5 000 

11.     Hamatocaulis vernicosus  
(syn.: Campylium vernicosus) 

karcsú pásztorbotmoha 
(karcsú aranymoha) 5 000 

12.     Scorpidium scorpioides skorpiómoha 10 000 

13. Aytoniaceae     nagytelepes-
májmohafélék 

  

14.     Asterella saccata zsákos zacskósmoha 5 000 
15.     Mannia triandra sziklai illatosmoha 5 000 
16. Brachytheciaceae     pintycsőrű-mohafélék   
17.     Brachythecium geheebii Geheeb-pintycsőrűmoha 5 000 

18.     Brachythecium oxycladon hegyeságú 
pintycsőrűmoha 5 000 

19.     Rhynchostegiella jacquinii mattzöld kiscsőrűmoha 5 000 

20.     Rhynchostegium rotundifolium kereklevelű 
hosszúcsőrűmoha 

5 000 

21. Bryaceae     körtemohafélék   
22.     Bryum neodamense kanalaslevelű körtemoha 5 000 
23.     Bryum stirtonii keskenyfogú körtemoha 5 000 
24.     Bryum versicolor tarka körtemoha 5 000 
25.     Bryum warneum ostoros körtemoha 5 000 
26. Buxbaumiaceae     koboldmohafélék   
27.     Buxbaumia viridis zöld koboldmoha 5 000 

28. Cephaloziaceae     lapos-
májmohácskafélék 

  

29.     Cephalozia lacinulata lapos májmohácska 5 000 
30. Dicranaceae     seprőmohafélék   
31.     Dicranella humilis kis seprőcskemoha 5 000 
32.     Dicranum viride zöld seprőmoha 5 000 
33.     Leucobryum glaucum fehérlő vánkosmoha 5 000 
34. Ephemeraceae     paránymohafélék   
35.     Ephemerum cohaerens csoportos paránymoha 5 000 
36.     Ephemerum recurvifolium sarlóslevelű paránymoha 5 000 

37. Fabroniaceae     apró- 
fogaslevelűmohafélék 

  

38.     Anacamptodon splachnoides ernyőmohaszerű 
görbefogúmoha 5 000 

39. Fissidentaceae     hasadtfogúmoha-félék   
40.     Fissidens algarvicus Algarvei hasadtfogúmoha 5 000 
41.     Fissidens arnoldii Arnoldi-hasadtfogúmoha 5 000 
42.     Fissidens exiguus kis hasadtfogúmoha 5 000 
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43. Frullaniaceae     kerekesféreglakta-
májmohafélék 

  

44.     Frullania inflata 
hólyagos 
kerekesféreglakta-
májmoha 

5 000 

45. Funariaceae     higrométermoha-félék   
46.     Entosthodon hungaricus sóspusztai magyarmoha 10 000 
47.     Physcomitrium sphaericum gömbös körtikemoha 5 000 
48.     Pyramidula tetragona négysarkú piramismoha 5 000 
49. Grimmiaceae     őszmohafélék   

50.     Grimmia plagiopodia 
hasastokú őszmoha 
(hasastokú 
párnácskamoha) 

5 000 

51.     Grimmia teretinervis 
vastagerű őszmoha 
(vastagerű 
párnácskamoha) 

5 000 

52. Hypnaceae     ciprusmohafélék   

53.     Taxiphyllum densifolium sűrűleveles 
kaukázusimoha 5 000 

54. Jungermanniaceae     jungermannia-
levelesmájmohafélék 

  

55.     Jungermannia subulata Jungermann-moha 5 000 
56.     Lophozia ascendens felálló hegyesmájmoha 5 000 
57. Meesiaceae     háromélűmoha-félék   
58.     Meesia triquetra háromélű moha 5 000 
59. Neckeraceae     függönymohafélék   
60.     Neckera pennata tollas függönymoha 5 000 

61. Orthotrichaceae     szőrössüvegű-
mohafélék 

  

62.     Orthotrichum rogeri 
alhavasi 
szőrössüvegűmoha 5 000 

63.     Orthotrichum scanicum halványzöld 
szőrössüvegűmoha 5 000 

64.     Orthotrichum stellatum csillagos 
szőrössüvegűmoha 

5 000 

65. Pottiaceae     potmohafélék   
66.     Desmatodon cernuus bókoló trágyamoha 5 000 
67.     Didymodon glaucus szürke ikresmoha 5 000 
68.     Hilpertia velenovskyi Velenovsky-löszmoha 5 000 
69.     Phascum floerkeanum vörösbarna rügymoha 10 000 
70.     Pterygoneurum lamellatum lemezes szárnyaserűmoha 5 000 
71.     Tortula brevissima törpelöszmoha 5 000 
72.     Weissia rostellata kiscsőrű gyöngymoha 5 000 
73. Ptychomitriaceae     szürkésmohafélék   
74.     Campylostelium saxicola sziklai görbeszárúmoha 5 000 
75. Ricciaceae     fillérmohafélék   
76.     Riccia frostii Frost-májmoha 5 000 
77.     Riccia huebeneriana Hübener-májmoha 5 000 
78. Seligeriaceae     sörtemohafélék   

79.     Brachydontium trichodes szőrszerű 
pintycsőrfogúmoha 5 000 

80. Sphagnaceae     tőzegmohafélék   
81.     Sphagnum auriculatum fülecskés tőzegmoha 5 000 
82.     Sphagnum capillifolium félgömbfejű tőzegmoha 5 000 
83.     Sphagnum centrale sárgásbarna tőzegmoha 5 000 
84.     Sphagnum compactum tömöttágú tőzegmoha 5 000 
85.     Sphagnum contortum csavart tőzegmoha 5 000 
86.     Sphagnum cuspidatum keskenylevelű tőzegmoha 5 000 
87.     Sphagnum fimbriatum rojtos tőzegmoha 5 000 
88.     Sphagnum girgensohnii Girgensohn-tőzegmoha 5 000 
89.     Sphagnum magellanicum Magellan-tőzegmoha 5 000 
90.     Sphagnum obtusum tompalevelű tőzegmoha 5 000 
91.     Sphagnum palustre csónakos tőzegmoha 5 000 
92.     Sphagnum platyphyllum lágy tőzegmoha 5 000 
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93.     Sphagnum quinquefarium ötlevélsoros tőzegmoha 5 000 
94.     Sphagnum recurvum karcsú tőzegmoha 5 000 
95.     Sphagnum russowii óriás-tőzegmoha 5 000 
96.     Sphagnum squarrosum berzedt tőzegmoha 5 000 
97.     Sphagnum subnitens halványbarna tőzegmoha 5 000 
98.     Sphagnum subsecundum zászlós tőzegmoha 5 000 
99.     Sphagnum teres láperdei tőzegmoha 5 000 

100.     Sphagnum warnstorfii Warnstorf-tőzegmoha 5 000 
101. Thuidiaceae     tujamohafélék   
102.     Anomodon rostratus csőrös farkaslábmoha 5 000 
103. PTERIDOPHYTA     HARASZTOK   
104. Aspleniaceae     fodorkafélék   
105.     Asplenium adiantum-nigrum  fekete fodorka 5 000 
106.     Asplenium ceterach nyugati pikkelypáfrány 10 000 
107.     Asplenium fontanum forrásfodorka 50 000 
108.     Asplenium javorkeanum magyar pikkelypáfrány 10 000 
109.     Asplenium lepidum mirigyes fodorka 10 000 

110.     Asplenium scolopendrium 
(syn.: Phyllitis scolopendrium)  

gímpáfrány (gímnyelvű 
fodorka)  5 000 

111.     Asplenium viride zöld fodorka 5 000 
112. Blechnaceae     bordapáfrányfélék   
113.     Blechnum spicant erdei bordapáfrány 10 000 
114. Dryopteridaceae     pajzsikafélék   
115.     Dryopteris affinis pelyvás pajzsika 10 000 
116.     Dryopteris carthusiana szálkás pajzsika 5 000 
117.   Dryopteris cristata   tarajos pajzsika 100 000 
118.     Dryopteris dilatata széles pajzsika 5 000 
119.     Dryopteris expansa hegyi pajzsika 5 000 

120.     Gymnocarpium robertianum 
mirigyes tölgyespáfrány 
(mirigyes hármaslevelű-
páfrány) 

5 000 

121.     Gymnocarpium dryopteris 

közönséges 
tölgyespáfrány 
(közönséges 
hármaslevelű-páfrány) 

5 000 

122.     Matteuccia struthiopteris struccpáfrány (európai 
struccpáfrány) 50 000 

123.     Polystichum aculeatum karéjos vesepáfrány 5 000 
124.     Polystichum braunii szőrös vesepáfrány 10 000 
125.     Polystichum lonchitis dárdás vesepáfrány 10 000 
126.     Polystichum setiferum díszes vesepáfrány 5 000 
127.     Woodsia alpina havasi szirtipáfrány 10 000 

128.   Woodsia ilvensis   hegyi szirtipáfrány (északi 
szirtipárfány) 100 000 

129. Equisetaceae     zsurlófélék   
130.     Equisetum hyemale téli zsurló 5 000 
131.     Equisetum sylvaticum erdei zsurló 10 000 
132.     Equisetum variegatum tarka zsurló 5 000 
133. Lycopodiaceae     korpafűfélék   

134.     

Diphasium complanatum 
(syn.: Diphasiastrum 
complanatum, Lycopodium 
complanatum) 

közönséges laposkorpafű 10 000 

135.     
Diphasium issleri (syn.: 
Diphasiastrum issleri, 
Lycopodium issleri) 

Issler-laposkorpafű 10 000 

136.     Huperzia selago györgyfű (részegkorpafű) 10 000 
137.     Lycopodiella inundata mocsári korpafű 10 000 
138.     Lycopodium annotinum kígyózó korpafű 10 000 
139.     Lycopodium clavatum kapcsos korpafű 10 000 
140. Marsileaceae     mételyfűfélék   

141.     Marsilea quadrifolia mételyfű (négylevelű 
mételyfű) 

10 000 
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142. Ophioglossaceae     kígyónyelvfélék   
143.     Botrychium lunaria kis holdruta 10 000 

144.   
Botrychium 
matricariifolium   ágas holdruta 100 000 

145.   Botrychium multifidum   sokcimpájú holdruta 100 000 
146.   Botrychium virginianum   virginiai holdruta 100 000 

147.     Ophioglossum vulgatum kígyónyelv (közönséges 
kígyónyelv) 5 000 

148. Osmundaceae     királyharasztfélék   

149.   Osmunda regalis   királyharaszt (óriás 
királyharaszt) 

250 000 

150. Pteridaceae     szalagpáfrányfélék   

151.     Anogramma leptophylla tavaszi kérészpáfrány (téli 
páfrány) 

10 000 

152.   Notholaena marantae   cselling (déli cselling) 250 000 
153. Salviniaceae     rucaörömfélék   
154.     Salvinia natans rucaöröm (vízi rucaöröm) 5 000 
155. Selaginellaceae     csipkeharasztfélék   
156.     Selaginella helvetica hegyi csipkeharaszt 5 000 
157. Thelypteridaceae     tőzegpáfrányfélék   
158.     Oreopteris limbosperma tölcséres hegyipáfrány 10 000 
159.     Phegopteris connectilis bükkös buglyospáfrány 5 000 

160.     Thelypteris palustris tőzegpáfrány (mocsári 
tőzegpáfrány) 5 000 

161. GYMNO-
SPERMATOPHYTA 

    NYITVATERMŐK   

162. Ephedraceae     csikófarkfélék   

163.   Ephedra distachya   csikófark (közönséges 
csikófark) 

100 000 

164. ANGIO-
SPERMATOPHYTA 

    ZÁRVATERMŐK   

165. Alismataceae     hídőrfélék   

166.   Caldesia parnassifolia   szíveslevelű-hídőr (lápi 
szíveslevelű-hídőr) 100 000 

167. Alliaceae     hagymafélék   
168.     Allium carinatum szarvashagyma 5 000 
169.     Allium moschatum pézsmahagyma 5 000 

170.     Allium paniculatum (syn.: 
Allium marginatum) 

bugás hagyma (vöröses 
hagyma) 10 000 

171.     Allium sphaerocephalon bunkós hagyma 5 000 
172.     Allium suaveolens illatos hagyma 10 000 

173.     Allium victorialis győzedelmes hagyma 
(havasi hagyma) 

50 000 

174. Amaryllidaceae     amarilliszfélék   
175.     Leucojum aestivum nyári tőzike 10 000 
176.     Leucojum vernum tavaszi tőzike 5 000 

177.     
Narcissus radiiflorus (syn.: 
Narcissus poeticus subsp. 
radiiflorus) 

csillagos nárcisz 10 000 

178.     Sternbergia colchiciflora vetővirág (apró vetővirág) 10 000 
179. Anthericaceae     homokliliomfélék   
180.     Anthericum liliago fürtös homokliliom 50 000 

181. Apiaceae 
(Umbelliferae) 

    ernyősvirágzatúak   

182.   Angelica palustris   réti angyalgyökér 100 000 
183.     Anthriscus nitidus havasi turbolya 5 000 
184.     Apium repens kúszó zeller (kúszó celler) 50 000 
185.     Astrantia major1 nagy völgycsillag1 5 000 
186.     Bupleurum longifolium hosszúlevelű buvákfű 10 000 
187.     Bupleurum pachnospermum deres buvákfű 10 000 
188.     Chaerophyllum aureum aranyos baraboly 5 000 
189.     Chaerophyllum hirsutum szőrös baraboly 5 000 
190.     Cicuta virosa gyilkos csomorika 5 000 
191.     Cnidium dubium inas gyíkvirág 10 000 
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192.   Ferula sadleriana   magyarföldi husáng 250 000 
193.     Hydrocotyle vulgaris gázló (lápi gázló) 5 000 
194.     Peucedanum arenarium homoki kocsord 10 000 
195.     Peucedanum officinale sziki kocsord 5 000 
196.     Peucedanum palustre mocsári kocsord 5 000 
197.     Peucedanum verticillare magasszárú kocsord 10 000 
198.     Physospermum cornubiense harangláblevelű dudamag 50 000 
199.     Pleurospermum austriacum osztrák borzamag 50 000 
200.   Seseli leucospermum   magyar gurgolya 100 000 

201.     
Seseli peucedanoides (syn.: 
Silaum peucedanoides) 

zöldes gurgolya (zöldes 
kígyókapor) 10 000 

202.     Sium sisarum keleti békakorsó 50 000 
203.     Torilis ucranica keleti tüskemag 5 000 
204.     Trinia ramosissima magyar nyúlkapor 10 000 
205. Apocynaceae     meténgfélék   
206.     Vinca herbacea pusztai meténg 5 000 
207. Araceae     kontyvirágfélék   
208.     Acorus calamus2 kálmos (orvosikálmos)2 5 000 
209. Asclepiadaceae     selyemkórófélék   

210.   Vincetoxicum 
pannonicum   magyar méreggyilok 100 000 

211. Asphodelaceae     genyőtefélék   

212.     Asphodelus albus 
genyőte (fehér genyőte, 
királyné gyertyája) 10 000 

213. Asteraceae 
(Compositae) 

    őszirózsafélék 
(fészkesvirágzatúak) 

  

214.     Achillea crithmifolia hegyközi cickafark 5 000 
215.   Achillea horanszkyi   Horánszky-cickafark 100 000 
216.     Achillea ochroleuca homoki cickafark 10 000 
217.     Achillea ptarmica1 kenyérbél cickafark1 5 000 
218.   Achillea tuzsonii   Tuzson-cickafark 100 000 
219.     Arnica montana2 árnika (hegyi árnika)2 10 000 
220.     Aster amellus  csillagőszirózsa  5 000 

221.     
Aster sedifolius (incl. Aster 
sedifolius subsp. canus, Aster 
sedifolius subsp. sedifolius) 

réti őszirózsa 
(pettyegetett őszirózsa) 

5 000 

222.   Aster oleifolius   gyapjas őszirózsa 250 000 
223.     Buphthalmum salicifolium fűzlevelű ökörszem 5 000 
224.     Carduus collinus magyar bogáncs 10 000 

225.     Carduus crassifolius subsp. 
glaucus (syn.: Carduus glaucus) szürke bogáncs 10 000 

226.     Carduus hamulosus horgas bogáncs 5 000 
227.     Carlina acaulis szártalan bábakalács 5 000 
228.     Carpesium abrotanoides fürtös gyűrűvirág 5 000 
229.     Centaurea arenaria homoki imola 10 000 

230.     
Centaurea mollis (syn.: 
Centaurea montana subsp. 
mollis) 

szirti imola 50 000 

231.     Centaurea pseudophrygia parókaimola 5 000 

232.     
Centaurea scabiosa subsp. 
sadleriana (syn.: Centaurea 
sadleriana) 

budai imola 5 000 

233.     Centaurea solstitialis sáfrányos imola 5 000 
234.     Centaurea triumfettii tarka imola 5 000 
235.     Cirsium boujartii pécsvidéki aszat 10 000 
236.     Cirsium brachycephalum kisfészkű aszat 5 000 
237.     Cirsium erisithales enyves aszat 5 000 
238.     Cirsium furiens öldöklő aszat 10 000 
239.     Cirsium rivulare csermelyaszat 5 000 

240.     Crepis mollis subsp. 
hieracioides lágylevelű zörgőfű 10 000 

241.     Crepis nicaeensis nizzai zörgőfű 5 000 
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242.   Crepis pannonica   magyar zörgőfű 100 000 
243.     Doronicum austriacum osztrák zergevirág 50 000 
244.     Doronicum hungaricum magyar zergevirág 50 000 
245.     Doronicum orientale keleti zergevirág 50 000 
246.     Echinops ruthenicus kék szamárkenyér 10 000 
247.     Helichrysum arenarium homoki szalmagyopár 5 000 
248.     Hieracium aurantiacum rezes hölgymál 10 000 
249.     Hieracium bupleuroides tátrai hölgymál 10 000 
250.     Hieracium kossuthianum Kossuth-hölgymál 10 000 

251.     
Hieracium staticifolium (syn.: 
Chlorocrepis staticifolia) keskenylevelű hölgymál 5 000 

252.     Inula germanica hengeresfészkű peremizs 5 000 
253.     Inula helenium2 örménygyökér2 5 000 
254.     Inula oculus-christi selymes peremizs 5 000 
255.     Inula spiraeifolia baranyai peremizs 10 000 

256.     Jurinea glycacantha nagyfészkű 
hangyabogáncs 5 000 

257.     Jurinea mollis kisfészkű hangyabogáncs 5 000 
258.     Leontodon incanus szőke oroszlánfog 10 000 

259.     Leucanthemella serotina tiszaparti késeimargitvirág 
(tisza-parti margitvirág) 

10 000 

260.     Ligularia sibirica szibériai hamuvirág 10 000 
261.     Petasites albus fehér acsalapu 5 000 
262.     Scorzonera humilis alacsony pozdor 5 000 
263.     Scorzonera purpurea piros pozdor 5 000 
264.     Senecio aquaticus vízi aggófű 5 000 
265.     Senecio paludosus mocsári aggófű 10 000 
266.   Senecio umbrosus   nagy aggófű 100 000 
267.   Serratula lycopifolia   fénylő zsoltina 100 000 
268.     Serratula radiata sugaras zsoltina 10 000 
269.     Sonchus palustris mocsári csorbóka 5 000 
270.     Taraxacum serotinum kései pitypang 5 000 

271.     Telekia speciosa Teleki-virág 
(pompásTeleki-virág) 10 000 

272.     Tephroseris aurantiaca narancsszínű aggóvirág 50 000 

273.     
Tephroseris crispa (syn.: 
Senecio rivularis) csermelyaggóvirág 10 000 

274.     Tephroseris longifolia (syn: 
Senecio ovirensis) hosszúlevelű aggóvirág 50 000 

275.     Tragopogon floccosus homoki bakszakáll 5 000 
276. Betulaceae     nyírfafélék   
277.     Alnus viridis havasi éger 50 000 
278.     Betula pubescens molyhos nyír (szőrös nyír) 50 000 
279. Boraginaceae     érdeslevelűek   

280.     Alkanna tinctoria báránypirosító (homoki 
báránypirosító) 5 000 

281.     Anchusa barrelieri kék atracél 10 000 
282.   Anchusa ochroleuca   vajszínű atracél 100 000 

283.     Echium maculatum (syn.: 
Echium russicum) 

piros kígyószisz 50 000 

284.     Heliotropium supinum henye kunkor 5 000 

285.     
Myosotis caespitosa (syn.: 
Myosotis laxa subsp. 
caespitosa) 

gyepes nefelejcs 5 000 

286.     Myosotis stenophylla sziklai nefelejcs 50 000 
287.     Omphalodes scorpioides erdei békaszem 5 000 
288.     Onosma arenaria homoki vértő 5 000 

289.   Onosma viridis (syn.: 
Onosma tornensis)  

  tornai vértő 250 000 

290.     Onosma visianii borzas vértő 5 000 
291.     Pulmonaria angustifolia keskenylevelű tüdőfű 50 000 
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292. Brassicaceae 
(Cruciferae) 

    keresztesvirágúak   

293.     Aethionema saxatile1 sulyoktáska (kövi 
sulyoktáska)1 5 000 

294.     Arabis alpina1 havasi ikravirág1 10 000 
295.   Armoracia macrocarpa   debreceni torma 100 000 

296.     
Aurinia saxatilis (syn.: Alyssum 
saxatile)  

sziklaiternye (szirti 
sziklaiternye)  5 000 

297.     Cardamine amara keserű kakukktorma 5 000 
298.     Cardamine glanduligera ikrás fogasír 10 000 

299.     Cardamine trifolia hármaslevelű 
kakukktorma 10 000 

300.     Cardamine waldsteinii hármaslevelű fogasír 10 000 
301.     Cardaminopsis petraea sziklai kövifoszlár 50 000 
302.     Conringia austriaca nyugati nyilasfű 50 000 
303.   Crambe tataria   tátorján (buglyos tátorján) 100 000 
304.     Draba lasiocarpa kövér daravirág 10 000 
305.     Erysimum crepidifolium sziklai repcsény 5 000 
306.     Erysimum odoratum magyar repcsény 5 000 

307.   
Erysimum witmannii 
subsp. pallidiflorum   halványsárga repcsény 

(Wittmann-repcsény) 100 000 

308.     
Hesperis matronalis (excl.: 
Hesperis matronalis subsp. 
matronalis) 

hölgyestike (kivéve a 
Vrabélyi-estikét) 10 000 

309.   
Hesperis matronalis 
subsp. vrabelyiana   Vrabélyi-estike 100 000 

310.     Hesperis sylvestris erdei estike 5 000 
311.     Isatis tinctoria festő csülleng 5 000 
312.     Lunaria annua  kerti holdviola  5 000 
313.     Lunaria rediviva erdei holdviola 5 000 
314.     Nasturtium officinale vízitorma 5 000 
315.     Sisymbrium polymorphum karcsú zsombor 50 000 
316.     Teesdalia nudicaulis nyugati rejtőke 10 000 
317.     Thlaspi alliaceum hagymaszagú tarsóka 10 000 
318.     Thlaspi caerulescens havasalji tarsóka 10 000 
319.     Thlaspi goesingense osztrák tarsóka 10 000 

320.     
Thlaspi jankae agg. (incl. 
Thlaspi hungaricum) 

Janka-tarsóka (beleértve a 
magyar tarsókát) 10 000 

321.     Thlaspi kovatsii (syn: Thlaspi 
kovatsii subsp. schudichii) Schudich-tarsóka 10 000 

322.     Thlaspi montanum hegyi tarsóka 50 000 
323. Campanulaceae     harangvirágfélék   

324.   Adenophora liliifolia   csengettyűvirág (illatos 
csengettyűvirág) 250 000 

325.     Asyneuma canescens harangcsillag 5 000 
326.   Campanula latifolia   széleslevelű harangvirág 100 000 

327.   
Campanula 
macrostachya   hosszúfüzérű harangvirág 100 000 

328.     Phyteuma orbiculare gombos varjúköröm 5 000 
329.     Phyteuma spicatum erdei varjúköröm 5 000 
330. Caprifoliaceae     Loncfélék   
331.     Lonicera caprifolium jerikói lonc 5 000 
332.     Lonicera nigra fekete lonc 10 000 
333. Caryophyllaceae     szegfűfélék   
334.     Agrostemma githago konkoly (vetési konkoly) 5 000 

335.     
Cerastium arvense subsp. 
matrense (syn.: Cerastium 
arvense subsp. molle) 

mátrai madárhúr 10 000 

336.     
Dianthus arenarius (syn.: 
Dianthus arenarius subsp. 
borussicus) 

balti szegfű 5 000 

337.     Dianthus collinus dunai szegfű 5 000 
338.     Dianthus deltoides1 réti szegfű 5 000 
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339.   Dianthus diutinus   tartós szegfű 250 000 
340.     Dianthus giganteiformis nagy szegfű 5 000 

341.   
Dianthus plumarius (incl. 
D. lumnitzeri, D. regis-
stephani) 

  
Lumnitzer-szegfű 
(beleértve az István király-
szegfüvet) 

100 000 

342.   Dianthus plumarius 
subsp. praecox   korai szegfű 100 000 

343.     Dianthus serotinus kései szegfű 5 000 
344.     Dianthus superbus buglyos szegfű 5 000 

345.     
Gypsophila arenaria (syn.: 
Gypsophila fastigiata) homoki fátyolvirág 5 000 

346.     Herniaria incana szürke porcika 5 000 
347.     Lychnis coronaria bársonyos kakukkszegfű 10 000 

348.     Minuartia frutescens (syn.: 
Minuartia hirsuta) 

magyar kőhúr 5 000 

349.     Moehringia muscosa mohos csitri 5 000 

350.     Paronychia cephalotes ezüstaszott 
(keskenylevelű ezüstvirág) 5 000 

351.     Scleranthus perennis évelő szikárka 10 000 
352.     Silene borysthenica kisvirágú habszegfű 10 000 

353.     Silene bupleuroides termetes habszegfű (gór 
habszegfű) 10 000 

354.     Silene dioica piros mécsvirág 5 000 
355.   Silene flavescens   sárgás habszegfű 100 000 
356.     Silene multiflora sokvirágú habszegfű 5 000 
357.     Silene nemoralis berki habszegfű 5 000 
358.     Stellaria palustris mocsári csillaghúr 10 000 
359. Ceratophyllaceae     tócsagazfélék   
360.     Ceratophyllum tanaiticum Don-vidéki tócsagaz 50 000 
361. Chenopodiaceae     libatopfélék   
362.     Bassia sedoides hamvas seprőparéj 5 000 
363.     Corispermum canescens szürke poloskamag 10 000 
364.     Corispermum nitidum fényes poloskamag 5 000 
365.     Krascheninnikovia ceratoides pamacslaboda 10 000 
366.     Petrosimonia triandra szikárszik 5 000 
367.     Salsola soda sziki ballagófű 5 000 
368. Colchicaceae     kikericsfélék   

369.   
Bulbocodium vernum 
(incl. Bulbocodium 
versicolor) 

  egyhajúvirág (tavaszi 
egyhajúvirág) 250 000 

370.   Colchicum arenarium   homoki kikerics 100 000 
371.   Colchicum hungaricum   magyar kikerics 100 000 
372. Convallariaceae     gyöngyvirágfélék   
373.     Polygonatum verticillatum pávafarkú salamonpecsét 10 000 
374. Convolvulaceae     szulákfélék   
375.     Convolvulus cantabrica borzas szulák 5 000 
376. Corylaceae     mogyorófélék   
377.     Carpinus orientalis keleti gyertyán 50 000 
378. Crassulaceae     varjúhájfélék   

379.     

Jovibarba globifera (incl. 
Jovibarba globifera subsp. 
hirta, Jovibarba globifera 
subsp. globifera) 

sárga-kövirózsa 5 000 

380.     Sedum acre subsp. neglectum adriai varjúháj 5 000 
381.     Sedum caespitosum sziki varjúháj 5 000 
382.     Sedum hispanicum deres varjúháj 5 000 

383.     
Sedum urvillei subsp. 
hillebrandtii (syn.: Sedum 
hillebrandtii) 

homoki varjúháj 5 000 

384.     
Sempervivum matricum 
(Sempervivum marmoreum 
auct. hung.) 

mátrai kövirózsa (rózsás 
kövirózsa) 

10 000 

385.     Sempervivum tectorum3 házi kövirózsa (fali 
kövirózsa)3 5 000 
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386. Cyperaceae     palkafélék   
387.     Blysmus compressus lapos kétsoroskáka 10 000 
388.     Carex alba fehér sás 5 000 
389.     Carex appropinquata rostostövű sás 10 000 
390.     Carex bohemica palkasás 5 000 
391.     Carex brevicollis mérges sás 5 000 
392.     Carex buekii bánsági sás 5 000 
393.     Carex buxbaumii Buxbaum-sás 10 000 
394.     Carex canescens szürkés sás 10 000 
395.     Carex cespitosa gyepes sás 10 000 
396.     Carex davalliana lápi sás 10 000 

397.     
Carex depressa subsp. 
transsilvanica erdélyi sás 10 000 

398.     Carex diandra hengeres sás 50 000 
399.     Carex echinata töviskés sás 5 000 
400.     Carex extensa tengermelléki sás 5 000 
401.     Carex fritschii dunántúli sás 10 000 
402.     Carex hartmanii északi sás 5 000 
403.     Carex lasiocarpa gyapjasmagvú sás 10 000 
404.     Carex paniculata bugás sás 5 000 
405.     Carex repens kúszó sás 10 000 
406.     Carex rostrata csőrös sás 5 000 
407.     Carex strigosa borostás sás 5 000 
408.     Carex umbrosa árnyéki sás 10 000 
409.     Eleocharis carniolica sűrű csetkáka 10 000 
410.     Eleocharis quinqueflora gyérvirágú csetkáka 10 000 
411.     Eleocharis uniglumis egypelyvás csetkáka 5 000 
412.     Eriophorum angustifolium keskenylevelű gyapjúsás 10 000 
413.     Eriophorum gracile vékony gyapjúsás 10 000 
414.     Eriophorum latifolium széleslevelű gyapjúsás 10 000 
415.     Eriophorum vaginatum hüvelyes gyapjúsás 10 000 
416.     Rhynchospora alba fehér tőzegkáka 5 000 
417.     Schoenus nigricans kormos csáté 5 000 
418. Dioscoreaceae     jamszgyökérfélék   

419.     Tamus communis pirítógyökér (felfutó 
pirítógyökér) 5 000 

420. Dipsacaceae     mácsonyafélék   

421.   

Knautia arvensis subsp. 
kitaibelii (syn.: Knautia 
kitaibelii subsp. 
tomentella) 

  Kitaibel-varfű 250 000 

422.     Knautia dipsacifolia (syn.: 
Knautia maxima) erdei varfű 10 000 

423.     Scabiosa canescens szürkés ördögszem 5 000 
424. Droseraceae     harmatfűfélék   

425.     Aldrovanda vesiculosa aldrovanda (lápi 
aldrovanda) 50 000 

426.     Drosera rotundifolia kereklevelű harmatfű 10 000 
427. Elaeagnaceae     ezüstfafélék   

428.     Hippophaë rhamnoides4 homoktövis (európai 
homoktövis)4 10 000 

429. Elatinaceae     látonyafélék   
430.     Elatine alsinastrum pocsolyalátonya 5 000 
431.     Elatine hungarica magyar látonya 5 000 
432.     Elatine hydropiper csigásmagvú látonya 5 000 
433.     Elatine triandra háromporzós látonya 10 000 
434. Ericaceae     hangafélék   

435.     Vaccinium oxycoccos (incl. 
Vaccinium microcarpum)2 tőzegáfonya2 10 000 

436.     Vaccinium vitis-idaea4 vörös áfonya4 10 000 

437. Fabaceae 
(Papilionaceae) 

    pillangósvirágúak   

438.     Astragalus asper érdes csüdfű 5 000 
439.     Astragalus contortuplicatus tekert csüdfű 50 000 
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440.   Astragalus dasyanthus   gyapjas csüdfű 100 000 
441.     Astragalus exscapus szártalan csüdfű 50 000 
442.     Astragalus sulcatus barázdás csüdfű 50 000 
443.     Astragalus varius homoki csüdfű 50 000 

444.     
Astragalus vesicarius subsp. 
albidus fehéres csüdfű 10 000 

445.     Chamaecytisus albus fehér törpezanót 5 000 

446.     
Chamaecytisus ciliatus (syn.: 
Chamaecytisus hirsutus subsp. 
ciliatus) 

pillás törpezanót 5 000 

447.     Chamaecytisus heuffelii Heuffel-törpezanót 5 000 
448.     Chamaecytisus rochelii Rochel-törpezanót 5 000 
449.     Coronilla coronata sárga koronafürt 5 000 
450.     Coronilla vaginalis terpedt koronafürt 10 000 

451.     
Hippocrepis emerus (syn.: 
Coronilla emerus) bokros koronafürt 10 000 

452.     Lathyrus lacteus (syn.: Lathyrus 
pannonicus subsp. collinus) koloncos lednek 5 000 

453.     Lathyrus linifolius hegyi lednek 5 000 
454.     Lathyrus nissolia kacstalan lednek 5 000 
455.   Lathyrus pallescens   sápadt lednek 250 000 
456.     Lathyrus palustris mocsári lednek 10 000 
457.     Lathyrus pannonicus magyar lednek 10 000 
458.   Lathyrus pisiformis   borsóképű lednek 250 000 
459.     Lathyrus transsylvanicus erdélyi lednek 10 000 
460.     Lathyrus venetus tarka lednek 5 000 
461.     Lotus borbasii Borbás-kerep 5 000 
462.     Medicago orbicularis korongos lucerna 5 000 
463.     Medicago rigidula keménytövisű lucerna 5 000 
464.     Oxytropis pilosa borzas csajkavirág 50 000 
465.     Pisum elatius magas borsó 5 000 

466.     Securigera elegans nagylevelű 
tarkakoronafürt 50 000 

467.     Trifolium ornithopodioides egyvirágú here 5 000 
468.     Trifolium subterraneum földbentermő here 10 000 
469.     Trifolium vesiculosum hólyagos here 50 000 
470.     Trigonella gladiata bakszarvú lepkeszeg 50 000 
471.   Vicia biennis   kunsági bükköny 100 000 
472.     Vicia narbonensis fogaslevelű bükköny 5 000 
473.     Vicia oroboides zalai bükköny 5 000 
474.     Vicia sparsiflora pilisi bükköny 5 000 
475.     Vicia sylvatica ligeti bükköny 5 000 
476. Fumariaceae     füstikefélék   
477.     Corydalis intermedia bókoló keltike 5 000 
478. Gentianaceae     tárnicsfélék   
479.     Blackstonia acuminata kései gyíkpohár 5 000 
480.     Gentiana asclepiadea fecsketárnics 10 000 
481.     Gentiana cruciata Szent László-tárnics 10 000 
482.     Gentiana pneumonanthe kornistárnics 10 000 

483.     Gentianella amarella subsp. 
livonica 

csinos tárnicska 50 000 

484.     Gentianella austriaca osztrák tárnicska (hegyi 
tárnicska) 10 000 

485.     Gentianopsis ciliata kései prémestárnics 10 000 
486. Geraniaceae     gólyaorrfélék   
487.     Geranium sylvaticum erdei gólyaorr 10 000 
488. Globulariaceae     gubóvirágfélék   
489.     Globularia cordifolia1 szívlevelű gubóvirág1 10 000 
490. Grossulariaceae     ribiszkefélék   
491.     Ribes alpinum havasi ribiszke 10 000 
492.     Ribes nigrum4 fekete ribiszke4 10 000 
493.     Ribes petraeum bérci ribiszke 10 000 
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494. Helleboraceae     hunyorfélék   
495.     Aconitum anthora méregölő sisakvirág 5 000 
496.     Aconitum moldavicum kárpáti sisakvirág 50 000 
497.     Aconitum variegatum karcsú sisakvirág 50 000 
498.     Aconitum vulparia farkasölő sisakvirág 5 000 
499.     Aquilegia nigricans feketéllő harangláb 10 000 
500.     Aquilegia vulgaris  közönséges harangláb 10 000 
501.   Cimicifuga europaea   büdös poloskavész 100 000 

502.     Eranthis hyemalis téltemető (kikeletnyitó 
téltemető) 5 000 

503.     Helleborus dumetorum kisvirágú hunyor 5 000 
504.     Helleborus odorus illatos hunyor 10 000 
505.     Helleborus purpurascens pirosló hunyor 10 000 

506.     Trollius europaeus zergeboglár (közönséges 
zergeboglár) 

50 000 

507. Hemerocallidaceae     sásliliomfélék   

508.   
Hemerocallis lilio- 
asphodelus   sárga sásliliom 100 000 

509. Hippuridaceae     vízilófarkfélék   
510.     Hippuris vulgaris közönséges vízilófark 10 000 
511. Hyacinthaceae     jácintfélék   
512.     Muscari botryoides epergyöngyike 5 000 

513.     
Ornithogalum brevistylum 
(syn.: Ornithogalum 
pyramidale) 

nyúlánk sárma 5 000 

514.     Ornithogalum pannonicum üstökös sárma 5 000 
515.     Ornithogalum refractum csilláros sárma 5 000 
516.     Ornithogalum sphaerocarpum gömböstermésű sárma 5 000 

517.     
Scilla autumnalis agg. (incl. 
Prospero elisae, Prospero 
paratheticum) 

őszi csillagvirág 5 000 

518.     Scilla drunensis nyugati csillagvirág 5 000 
519.     Scilla kladnii erdélyi csillagvirág 10 000 
520.     Scilla spetana Speta-csillagvirág 10 000 
521.     Scilla vindobonensis ligeti csillagvirág 5 000 
522. Hypericaceae     orbáncfűfélék   
523.   Hypericum barbatum   szakállas orbáncfű 100 000 
524.     Hypericum elegans karcsú orbáncfű 10 000 
525.     Hypericum maculatum pettyes orbáncfű 5 000 
526. Iridaceae     nősziromfélék   
527.     Crocus albiflorus fehér sáfrány 50 000 
528.     Crocus heuffelianus kárpáti sáfrány 10 000 
529.     Crocus reticulatus tarka sáfrány 10 000 
530.     Crocus tommasinianus illír sáfrány 50 000 
531.     Crocus vittatus halvány sáfrány 50 000 
532.     Gladiolus imbricatus réti kardvirág 50 000 
533.   Gladiolus palustris   mocsári kardvirág 250 000 

534.   Iris aphylla subsp. 
hungarica   magyar nőszirom 100 000 

535.     Iris arenaria (syn.: Iris humilis 
subsp. arenaria) homoki nőszirom 10 000 

536.     Iris graminea pázsitos nőszirom 10 000 
537.     Iris pumila apró nőszirom 5 000 
538.     Iris sibirica szibériai nőszirom 10 000 

539.     Iris spuria fátyolos nőszirom (korcs 
nőszirom) 

10 000 

540.     Iris variegata tarka nőszirom 5 000 
541. Juncaceae     szittyófélék   
542.     Juncus alpinoarticulatus havasi szittyó 10 000 
543.     Juncus maritimus tengeri szittyó 5 000 
544. Juncaginaceae     kígyófűfélék   
545.     Triglochin palustre mocsári kígyófű 5 000 
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546. Lamiaceae (Labiatae)     ajakosok   
547.     Ajuga laxmannii szennyes ínfű 50 000 

548.   
Dracocephalum 
austriacum   osztrák sárkányfű 250 000 

549.   Dracocephalum 
ruyschiana   északi sárkányfű 250 000 

550.     Lamium orvala pofók árvacsalán 50 000 

551.   
Micromeria thymifolia 
(syn: Calamintha 
thimifolia) 

  illír szirtipereszlény 100 000 

552.   Nepeta parviflora   borzas macskamenta 250 000 

553.     Phlomis tuberosa macskahere (gumós 
macskahere) 5 000 

554.     Prunella grandiflora1 nagyvirágú gyíkfű1 5 000 

555.   Salvia nutans   kónya zsálya (bókoló 
zsálya) 250 000 

556.     Scutellaria columnae bozontos csukóka 5 000 
557.     Stachys alpina havasi tisztesfű 10 000 
558.     Teucrium scorodonia fenyérgamandor 5 000 
559. Lentibulariaceae     rencefélék   
560.   Pinguicula vulgaris   lápi hízóka 100 000 
561.   Utricularia bremii   lápi rence 100 000 
562.     Utricularia minor kis rence 50 000 
563. Liliaceae     liliomfélék   

564.     Erythronium dens-canis kakasmandikó (európai 
kakasmandikó) 50 000 

565.     Fritillaria meleagris mocsári kockásliliom 
(kotuliliom) 50 000 

566.     Gagea bohemica cseh tyúktaréj 5 000 
567.     Gagea spathacea fiókás tyúktaréj 10 000 
568.     Gagea szovitsii pusztai tyúktaréj 10 000 

569.   Lilium bulbiferum subsp. 
bulbiferum   tüzes liliom 100 000 

570.     Lilium martagon turbánliliom 10 000 
571. Linaceae     lenfélék   
572.   Linum dolomiticum   pilisi len (dolomitlen) 250 000 
573.     Linum flavum sárga len 10 000 
574.     Linum hirsutum borzas len 5 000 
575.     Linum tenuifolium árlevelű len 5 000 
576.     Linum trigynum francia len 5 000 
577.     Radiola linoides apró csepplen 5 000 
578. Lythraceae     füzényfélék   
579.     Lythrum linifolium lenlevelű füzény 5 000 
580.     Lythrum tribracteatum apró füzény 10 000 
581. Melanthiaceae     zászpafélék   
582.     Veratrum album fehér zászpa 5 000 
583. Menyanthaceae     vidrafűfélék   
584.     Menyanthes trifoliata2 hármaslevelű vidrafű2 10 000 

585.     Nymphoides peltata 
tündérfátyol (vízi 
tündérfátyol) 5 000 

586. Nymphaeaceae     tündérrózsafélék   
587.     Nymphaea alba fehér tündérrózsa 5 000 
588. Onagraceae     ligetszépefélék   
589.     Chamaenerion dodonaei vízparti deréce 5 000 
590.     Circaea alpina havasi varázslófű 5 000 
591.     Epilobium palustre mocsári füzike 10 000 

592.     Ludwigia palustris tóalma (közönséges 
tóalma) 5 000 

593. Orchidaceae     kosborfélék   

594.     Anacamptis coriophora (syn.: 
Orchis coriophora) 

poloskaszagú kosbor 
(poloskaszagú 
sisakoskosbor) 

50 000 

595.     
Anacamptis 
morio (syn.: Orchismorio) 

agár kosbor (agár 
sisakoskosbor) 10 000 
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596.     
Anacamptis palustris subsp. 
elegans (syn.: Orchis laxiflora 
subsp. elegans, Orchis elegans) 

pompás kosbor (pompás 
sisakoskosbor) 10 000 

597.     

Anacamptis palustris subsp. 
palustris (syn.: Orchis laxiflora 
subsp. palustris, Orchis 
palustris) 

mocsári kosbor (mocsári 
sisakoskosbor) 10 000 

598.     Anacamptis pyramidalis 
vitézvirág (tornyos 
sisakoskosbor, tornyos 
vitézvirág) 

10 000 

599.     Cephalanthera damasonium fehér madársisak 10 000 
600.     Cephalanthera longifolia kardos madársisak 10 000 
601.     Cephalanthera rubra piros madársisak 10 000 
602.     Corallorhiza trifida erdei korallgyökér 10 000 

603.   Cypripedium calceolus   
rigópohár (erdei 
papucskosbor, 
Boldogasszony papucsa) 

250 000 

604.     Dactylorhiza fuchsii erdei ujjaskosbor 10 000 

605.     

Dactylorhiza incarnata (incl. 
Dactylorhiza incarnata subsp. 
incarnata, Dactylorhiza 
incarnata subsp. haematodes, 
Dactylorhiza incarnata subsp. 
serotina, excl. Dactylorhiza 
incarnata subsp. ochroleuca) 

hússzínű ujjaskosbor 
(beleértve az „incarnata”, 
„haematodes” és „serotina” 
alfajokat, valamint kivéve 
a halvány ujjaskosbort) 

10 000 

606.   Dactylorhiza incarnata 
subsp. ochroleuca   halvány ujjaskosbor 100 000 

607.     Dactylorhiza lapponica lappföldi ujjaskosbor 10 000 

608.     
Dactylorhiza maculata (incl. 
Dactylorhiza maculata subsp. 
transylvanica) 

foltos ujjaskosbor 10 000 

609.     Dactylorhiza majalis széleslevelű ujjaskosbor 10 000 
610.     Dactylorhiza sambucina bodzaszagú ujjaskosbor 10 000 

611.     
Dactylorhiza viridis (syn.: 
Coeloglossum viride) 

zöldike 
(zöldikeujjaskosbor) 10 000 

612.     Epipactis albensis elbai nőszőfű 50 000 

613.     
Epipactis atrorubens (incl. 
Epipactis atrorubens subsp. 
borbasii) 

vörösbarna nőszőfű 
(beleértve a Borbás 
nőszőfüvet is) 

10 000 

614.   Epipactis bugacensis   bugaci nőszőfű 250 000 

615.   Epipactis exilis (syn.: 
Epipactis gracilis)   karcsú nőszőfű 100 000 

616.     Epipactis futakii Futák-nőszőfű 50 000 

617.     
Epipactis helleborine (incl. 
Epipactis helleborine subsp. 
latina) 

széleslevelű nőszőfű 
(beleértve a lazioi 
nőszőfüvet) 

10 000 

618.     Epipactis leptochila csőrös nőszőfű 10 000 
619.     Epipactis mecsekensis mecseki nőszőfű 50 000 
620.     Epipactis microphylla kislevelű nőszőfű 10 000 
621.     Epipactis moravica morva nőszőfű 50 000 
622.     Epipactis muelleri Müller-nőszőfű 10 000 
623.     Epipactis neglecta keskenyajkú nőszőfű 10 000 
624.     Epipactis nordeniorum Norden-nőszőfű 50 000 
625.     Epipactis palustris mocsári nőszőfű 10 000 
626.     Epipactis peitzii Peitz-nőszőfű 10 000 

627.   Epipactis placentina   ciklámenlila nőszőfű 
(piacenzai nőszőfű) 

250 000 

628.     Epipactis pontica pontuszi nőszőfű 10 000 
629.     Epipactis pseudopurpurata trencséni nőszőfű 10 000 
630.     Epipactis purpurata ibolyás nőszőfű 10 000 
631.     Epipactis tallosii Tallós-nőszőfű 10 000 
632.     Epipactis voethii Vöth-nőszőfű 10 000 
633.   Epipogium aphyllum   levéltelen bajuszvirág 100 000 
634.     Goodyera repens avarvirág (kúszóavarvirág) 10 000 
635.     Gymnadenia conopsea szúnyoglábú bibircsvirág 10 000 
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636.     Gymnadenia densiflora sűrűvirágú bibircsvirág 10 000 
637.     Gymnadenia odoratissima illatos bibircsvirág 50 000 

638.   Hammarbya paludosa   tőzegorchidea 
(fiókástőzegorchidea) 100 000 

639.   Himantoglossum 
adriaticum   adriai sallangvirág 250 000 

640.   
Himantoglossum jankae 
(Himantoglossum 
caprinum) 

  
Janka-sallangvirág 
(bíboros sallangvirág) 250 000 

641.     Limodorum abortivum gérbics (ibolyásgérbics) 10 000 

642.   Liparis loeselii   hagymaburok 
(lápihagymaburok) 250 000 

643.     
Neotinea tridentata (syn.: 
Orchis tridentata) 

tarka kosbor (tarka 
pettyeskosbor) 10 000 

644.     

Neotinea ustulata (syn.: 
Orchisustulata) (incl. Neotinea 
ustulata subsp. ustulata, 
Neotinea ustulata subsp. 
aestivalis) 

sömörös kosbor (sömörös 
pettyeskosbor) (beleértve 
a tavaszi és nyári 
virágzású alfajait) 

10 000 

645.     Neottia nidus-avis madárfészek 
(madárfészek-békakonty) 

5 000 

646.     Neottia ovata (syn.: Listera 
ovata) 

békakonty 
(tojásdadbékakonty) 

10 000 

647.   Ophrys apifera   méhbangó 250 000 
648.   Ophrys bertolonii   Bertoloni-bangó 250 000 

649.   
Ophrys fuciflora subsp. 
fuciflora (syn.: Ophrys 
holoserica) 

  poszméhbangó 250 000 

650.   Ophrys fuciflora subsp. 
holubyana   Holuby-bangó 250 000 

651.   Ophrys insectifera   légybangó 250 000 

652.   Ophrys oestrifera (syn.: 
Ophrys scolopax)   szarvas bangó 250 000 

653.   Ophrys sphegodes   pókbangó 100 000 

654.     Orchis mascula (incl. Orchis 
mascula subsp. signifera) füles kosbor 10 000 

655.     Orchis militaris vitézkosbor 10 000 
656.     Orchis pallens sápadt kosbor 50 000 
657.     Orchis purpurea bíboros kosbor 10 000 
658.     Orchis simia majomkosbor 50 000 
659.     Platanthera bifolia kétlevelű sarkvirág 5 000 
660.     Platanthera chlorantha zöldes sarkvirág 10 000 
661.     Spiranthes aestivalis nyári füzértekercs 10 000 
662.     Spiranthes spiralis őszi füzértekercs 10 000 

663.   Traunsteinera globosa   gömböskosbor 
(karcsúgömböskosbor) 100 000 

664. Orobanchaceae     vajvirágfélék 
(szádorfélék) 

  

665.     Orobanche artemisiae-
campestris 

üröm-vajvirág 
(ürömszádor) 

10 000 

666.     Orobanche bartlingii Bartling-vajvirág (Bartling-
szádor) 10 000 

667.     Orobanche caesia deres vajvirág (deres 
szádor) 

10 000 

668.     Orobanche coerulescens kékes vajvirág (kékes 
szádor) 

5 000 

669.     Orobanche flava martilapu-vajvirág 
(martilapu-szádor) 10 000 

670.     Orobanche hederae borostyán-vajvirág 
(borostyán-szádor) 5 000 

671.     Orobanche nana apró vajvirág (apró 
szádor) 10 000 

672.     Orobanche pancicii varfű-vajvirág 
(vajfűszádor) 10 000 
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673. Paeoniaceae     bazsarózsafélék   

674.   Paeonia officinalis subsp. 
banatica   bánáti bazsarózsa 250 000 

675.   Paeonia tenuifolia   keleti bazsarózsa 250 000 
676. Parnassiaceae     tőzegboglárfélék   

677.     Parnassia palustris fehérmájvirág (mocsári 
tőzegboglár) 10 000 

678. Plantaginaceae     útifűfélék   
679.     Plantago argentea ezüstös útifű 5 000 
680.   Plantago maxima   óriás útifű 250 000 
681.     Plantago schwarzenbergiana erdélyi útifű 10 000 
682. Plumbaginaceae     kékgyökérfélék   
683.     Armeria elongata magas istác 10 000 
684. Poaceae (Gramineae)     pázsitfűfélék   

685.     
Calamagrostis phragmitoides 
(syn.: Calamagrostis purpurea) pirosló nádtippan 10 000 

686.     Calamagrostis 
pseudophragmites parti nádtippan 10 000 

687.     Calamagrostis stricta lápi nádtippan 10 000 
688.     Calamagrostis varia tarka nádtippan 5 000 
689.     Elymus elongatus  magas tarackbúza  5 000 
690.     Festuca amethystina lila csenkesz 10 000 
691.     Festuca dalmatica dalmát csenkesz 5 000 

692.     Festuca pallens (incl. Festuca 
pallens subsp. pannonica) 

deres csenkesz (beleértve 
a pannon derescsenkeszt) 10 000 

693.     Festuca wagneri rákosi csenkesz 10 000 

694.     Helictotrichon compressum 
(syn.: Avenula compressa) tömött zabfű 5 000 

695.     Koeleria javorkae Jávorka-fényperje 10 000 
696.     Koeleria majoriflora nagyvirágú fényperje 5 000 

697.     Koeleria pyramidata 
nyugati fényperje (magas 
fényperje) 10 000 

698.     Poa remota hegyi perje 10 000 

699.     
Poa scabra (syn.: Poa 
pannonica subsp. glabra) magyar perje 5 000 

700.     
Puccinellia peisonis (syn.: 
Puccinellia festuciformis subsp. 
intermedia) 

fertőtavi mézpázsit 5 000 

701.     Scolochloa festucacea északi mocsáricsenkesz 50 000 
702.     Sesleria albicans tarka nyúlfarkfű 5 000 
703.     Sesleria heufleriana erdélyi nyúlfarkfű 5 000 

704.     
Sesleria hungarica (syn.: 
Sesleria heufleriana subsp. 
hungarica) 

magyar nyúlfarkfű 5 000 

705.     Sesleria sadleriana budai nyúlfarkfű 5 000 

706.     Sesleria uliginosa (syn.: Sesleria 
caerulea) lápi nyúlfarkfű 5 000 

707.     Stipa borysthenica homoki árvalányhaj 5 000 
708.     Stipa bromoides szálkás árvalányhaj 5 000 
709.     Stipa dasyphylla bozontos árvalányhaj 10 000 
710.     Stipa eriocaulis délvidéki árvalányhaj 5 000 
711.     Stipa pennata pusztai árvalányhaj 5 000 
712.     Stipa pulcherrima csinos árvalányhaj 5 000 
713.     Stipa tirsa hosszúlevelű árvalányhaj 5 000 
714. Polygalaceae     pacsirtafűfélék   
715.     Polygala amarella kisvirágú pacsirtafű 10 000 
716.     Polygala major nagy pacsirtafű 5 000 
717. Polygonaceae     keserűfűfélék   

718.     Persicaria bistorta (syn.: 
Polygonum bistorta) kígyógyökerű keserűfű 5 000 

719.     Rumex pseudonatronatus sziki lórom 10 000 
720. Portulacaceae     porcsinfélék   

721.     Montia fontana subsp. 
chondrosperma kis forrásfű 5 000 
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722. Potamogetonaceae     békaszőlőfélék   
723.     Groenlandia densa sűrűlevelű-békaszőlő 5 000 
724.     Potamogeton coloratus színes békaszőlő 50 000 
725.     Potamogeton obtusifolius tompalevelű békaszőlő 10 000 
726. Primulaceae     kankalinfélék   
727.     Androsace maxima nagy gombafű 10 000 
728.     Cyclamen purpurascens erdei ciklámen 10 000 
729.     Glaux maritima tengerparti bagolyfű 5 000 
730.     Hottonia palustris mocsári békaliliom 5 000 
731.     Lysimachia nemorum berki lizinka 10 000 

732.   Primula auricula   cifra kankalin (medvefül 
kankalin) 250 000 

733.     Primula elatior1 sudár kankalin 
(sugárkankalin)1 10 000 

734.   Primula farinosa   lisztes kankalin 250 000 
735.     Primula vulgaris1 szártalan kankalin1 5 000 
736.     Samolus valerandi sziki árokvirág 5 000 
737. Pyrolaceae     körtikefélék   
738.     Chimaphila umbellata csinos ernyőskörtike 10 000 
739.     Moneses uniflora egyvirágú kiskörtike 5 000 

740.     Orthilia secunda bókoló 
gyöngyvirágoskörtike 5 000 

741.     Pyrola chlorantha zöldes körtike 50 000 
742.     Pyrola media közepes körtike 50 000 
743.     Pyrola minor kis körtike 5 000 
744.     Pyrola rotundifolia kereklevelű körtike 5 000 
745. Ranunculaceae     boglárkafélék   
746.     Adonis vernalis tavaszi hérics 5 000 
747.   Adonis volgensis   volgamenti hérics 250 000 
748.     Anemone sylvestris  erdei szellőrózsa 5 000 
749.     Anemone trifolia hármaslevelű szellőrózsa 50 000 
750.     Clematis alpina havasi iszalag 10 000 
751.     Clematis integrifolia1 réti iszalag1 5 000 
752.     Hepatica nobilis nemes májvirág 5 000 

753.   
Pulsatilla flavescens 
(syn.: Pulsatilla pratensis 
subsp. hungarica) 

  magyar kökörcsin 100 000 

754.     Pulsatilla grandis leánykökörcsin 10 000 

755.     
Pulsatilla 
nigricans (syn.: Pulsatilla 
pratensis subsp. nigricans) 

fekete kökörcsin 10 000 

756.   Pulsatilla patens   tátogó kökörcsin 250 000 
757.     Pulsatilla montana hegyi kökörcsin 50 000 
758.     Ranunculus fluitans úszó víziboglárka 5 000 
759.     Ranunculus illyricus selymes boglárka 5 000 
760.     Ranunculus lateriflorus sziki boglárka 5 000 
761.     Ranunculus lingua nádi boglárka 10 000 
762.     Ranunculus nemorosus berki boglárka 10 000 
763.     Ranunculus polyphyllus buglyos boglárka 5 000 
764.     Ranunculus psilostachys csőrös boglárka 5 000 

765.     Ranunculus strigulosus merevszőrű boglárka 
(Steven-boglárka) 10 000 

766.     Thalictrum aquilegiifolium  erdei borkóró 5 000 
767.     Thalictrum foetidum sziklai borkóró 10 000 

768.     
Thalictrum pseudominus (syn.: 
Thalictrum minus subsp. 
pseudominus) 

kékes borkóró 5 000 

769. Resedaceae     rezedafélék   
770.     Reseda inodora szagtalan rezeda 5 000 
771. Rhamnaceae     bengefélék   
772.     Rhamnus saxatilis sziklai benge 10 000 
773. Rosaceae     rózsafélék   
774.     Alchemilla acutiloba hegyeskaréjú palástfű 5 000 
775.     Alchemilla crinita csipkéslevelű palástfű 5 000 
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776.     Alchemilla filicaulis vékonyszárú palástfű 5 000 
777.     Alchemilla glabra havasi palástfű 5 000 
778.     Alchemilla glaucescens hegyi palástfű 10 000 
779.     Alchemilla hungarica magyar palástfű 5 000 
780.     Alchemilla micans kecses palástfű 5 000 
781.     Alchemilla monticola2 közönséges palástfű2 5 000 
782.     Alchemilla subcrenata hullámoslevelű palástfű 5 000 
783.     Alchemilla xanthochlora2 réti palástfű2 5 000 
784.     Amelanchier ovalis közönséges fanyarka 10 000 

785.     
Amygdalus nana (syn.: Prunus 
tenella) törpemandula 10 000 

786.     Aremonia agrimonioides bükkös kispárlófű 5 000 
787.     Aria collina dombvidéki berkenye 10 000 

788.     
Aria danubialis (Sorbus 
danubialis) (incl. Sorbus 
pseudodanubialis) 

dunai berkenye (beleértve 
a Duna-menti berkenyét) 10 000 

789.     
Aria edulis (Sorbus aria) (incl. 
Sorbus budaiana, Sorbus 
huljakii et Sorbus sooi) 

lisztes berkenye 
(beleértve a Budai-
berkenyét, a Hulják-
berkenyét és a Soó-
berkenyét) 

10 000 

790.     Aria graeca (Sorbus graeca) déli berkenye 10 000 

791.     
Aria javorkana (Sorbus 
javorkae) Jávorka-berkenye 10 000 

792.     Aria keszthelyensis fűrészeslevelű berkenye 10 000 

793.     
Aria pannonica (Sorbus 
pannonica) dunántúli berkenye 10 000 

794.     Aria subdanubialis (Sorbus 
subdanubialis) 

közép-dunai berkenye 
(Duna-vidéki berkenye) 10 000 

795.     Aria thaiszii (Sorbus thaiszii) Thaisz-berkenye 10 000 
796.     Aria ujhelyii  Újhelyi-berkenye 10 000 

797.     Aria ulmifolia (Sorbus 
ulmifolia) szillevelű berkenye 10 000 

798.     Aria vajdae (Sorbus vajdae) Vajda-berkenye 10 000 
799.     Aria zolyomii (Sorbus zolyomii) Zólyomi-berkenye 10 000 
800.     Aruncus dioicus1 erdei tündérfürt1 5 000 

801.     Cormus domestica (Sorbus 
domestica) 

házi berkenye (kerti 
berkenye) 

10 000 

802.     Cotoneaster integerrimus szirti madárbirs (piros 
madárbirs) 

10 000 

803.     
Cotoneaster niger (incl. 
Cotoneaster matrensis) 

fekete madárbirs 
(beleértve a pannon 
madárbirset) 

10 000 

804.     Cotoneaster tomentosus 
molyhos madárbirs 
(nagylevelű madárbirs) 10 000 

805.   Crataegus nigra   fekete galagonya 100 000 
806.     Geum aleppicum hegyi gyömbérgyökér 10 000 

807.     Geum rivale1 
patakparti 
gyömbérgyökér (bókoló 
gyömbérgyökér)1 

10 000 

808.     
Hedlundia buekkensis (Sorbus 
buekkensis) bükki berkenye 10 000 

809.     
Hedlundia hazslinszkyana 
(Sorbus hazslinszkyana) Hazslinszky-berkenye 10 000 

810.     Karpatiosorbus acutiserrata 
(Sorbus acutiserratus) kőhányási berkenye 10 000 

811.     Karpatiosorbus adamii (Sorbus 
adami) Ádám-berkenye 10 000 

812.     

Karpatiosorbus 
andreanszkyana (Sorbus 
andreanszkyana) (incl. Sorbus 
latissima) 

Andreánszky-berkenye 
(beleértve a nagylevelű 
berkenyét) 

10 000 

813.     
Karpatiosorbus bakonyensis 
(Sorbus bakonyensis) (incl. 
Sorbus majeri) 

bakonyi berkenye 
(beleértve a Májer-
berkenyét) 

10 000 
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814.     
Karpatiosorbus balatonica 
(Sorbus balatonica) balatoni berkenye 10 000 

815.     Karpatiosorbus barabitsii 
(Sorbus barabitsii) Barabits-berkenye 10 000 

816.     Karpatiosorbus barthae 
(Sorbus barthae) Bartha-berkenye 10 000 

817.     Karpatiosorbus bodajkensis 
(Sorbus bodajkensis) bodajki berkenye 10 000 

818.     
Karpatiosorbus borosianaa 
(Sorbus borosiana) Boros-berkenye 10 000 

819.     Karpatiosorbus concavifolia  ráncoslevelű berkenye 10 000 

820.     
Karpatiosorbus 
decipientiformis (Sorbus 
decipientiformis) 

keszthelyi berkenye 10 000 

821.     Karpatiosorbus degenii (Sorbus 
degenii) Degen-berkenye 10 000 

822.     Karpatiosorbus dracofolia 
(Sorbus dracofolius) 

gánti berkenye 10 000 

823.     
Karpatiosorbus eugenii-kelleri 
(Sorbus eugenii-kelleri) Keller-berkenye 10 000 

824.     Karpatiosorbus gayeriana 
(Sorbus gayerana) Gáyer-berkenye 10 000 

825.     Karpatiosorbus gerecseensis 
(Sorbus gerecseensis) gerecsei berkenye 10 000 

826.     Karpatiosorbus karpatii (Sorbus 
karpatii) 

Kárpáti-berkenye 10 000 

827.     Karpatiosorbus pelsoensis  felsőörsi berkenye 10 000 

828.     Karpatiosorbus polgariana 
(Sorbus polgariana) 

Polgár-berkenye 10 000 

829.     
Karpatiosorbus 
pseudobakonyensis (Sorbus 
pseudobakonyensis) 

rövidkaréjú berkenye 10 000 

830.     Karpatiosorbus pseudolatifolia 
(Sorbus pseudolatifolia) széleslevelű berkenye 10 000 

831.     
Karpatiosorbus 
pseudosemiincisa (Sorbus 
pseudosemiincisa) 

kevéserű berkenye 10 000 

832.     
Karpatiosorbus 
pseudovertesensis (Sorbus 
pseudovertesensis) 

csákberényi berkenye 10 000 

833.     Karpatiosorbus redliana 
(Sorbus redliana) Rédl-berkenye 10 000 

834.     Karpatiosorbus rhombiformis  rombuszlevelű berkenye 10 000 

835.     Karpatiosorbus semiincisa 
(Sorbus semiincisa) budai berkenye 10 000 

836.     Karpatiosorbus simonkaiana 
(Sorbus simonkaiana) Simonkai-berkenye 10 000 

837.     Karpatiosorbus tobani (Sorbus 
tobani) 

Tobán-berkenye 10 000 

838.     Karpatiosorbus udvardyana Udvardy-berkenye 10 000 

839.     Karpatiosorbus vallerubusensis 
(Sorbus vallerubusensis) 

szedresvölgyi berkenye 10 000 

840.     Karpatiosorbus vallusensis  Vállusi berkenye 10 000 

841.     Karpatiosorbus vertesensis 
(Sorbus vertesensis) 

vértesi berkenye 10 000 

842.     
Karpatiosorbus veszpremensis 
(Sorbus veszpremensis) veszprémi berkenye 10 000 

843.   Potentilla palustris (syn.: 
Comarum palustre)   tőzegeper (tőzegpimpó) 100 000 

844.     Potentilla patula kiterült pimpó 10 000 
845.     Potentilla rupestris kövi pimpó 5 000 
846.   Pyrus magyarica   magyar vadkörte 250 000 
847.     Pyrus nivalis vastaggallyú körte 10 000 
848.     Rosa pendulina havasalji rózsa 10 000 
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849.     
Rosa villosa (incl.: Rosa sancti-
andreae) 

gyapjas rózsa (beleértve a 
szentendrei rózsát) 10 000 

850.     Rubus saxatilis kövi szeder 10 000 
851.     Spiraea crenata csipkés gyöngyvessző 50 000 
852.     Spiraea media szirti gyöngyvessző 10 000 
853.     Spiraea salicifolia fűzlevelű gyöngyvessző 10 000 
854. Rubiaceae     galajfélék (buzérfélék)   
855.     Asperula taurina olasz müge 5 000 
856.     Galium austriacum osztrák galaj 5 000 
857.     Galium tenuissimum vékony galaj 10 000 
858. Ruscaceae     csodabogyófélék   
859.     Ruscus aculeatus szúrós csodabogyó 10 000 
860.     Ruscus hypoglossum lónyelvű csodabogyó 50 000 
861. Rutaceae     rutafélék   
862.     Dictamnus albus kőrislevelű nagyezerjófű 5 000 
863. Salicaceae     fűzfafélék   
864.     Salix aurita füles fűz 50 000 
865.     Salix elaeagnos parti fűz 10 000 
866.     Salix myrsinifolia feketéllő fűz 10 000 
867.     Salix pentandra babérfűz 10 000 
868. Saxifragaceae     kőtörőfűfélék   
869.     Saxifraga adscendens hegyi kőtörőfű 50 000 
870.     Saxifraga paniculata fürtös kőtörőfű 10 000 
871. Scrophulariaceae     tátogatófélék   
872.   Digitalis ferruginea   rozsdás gyűszűvirág 100 000 
873.   Digitalis lanata   gyapjas gyűszűvirág 100 000 
874.     Linaria biebersteinii Bieberstein-gyújtoványfű 10 000 
875.     Lindernia procumbens heverő iszapfű 5 000 
876.     Melampyrum bihariense erdélyi csormolya 5 000 
877.     Pedicularis palustris posvány kakastaréj 50 000 
878.     Pseudolysimachion incanum szürke fürtösveronika 50 000 

879.     Pseudolysimachion longifolium  hosszúlevelű 
fürtösveronika 5 000 

880.   

Pseudolysimachion 
spurium (syn.: 
Pseudolysimachion 
spurium subsp. foliosum) 

  bugás fürtösveronika 
(bugás veronika) 100 000 

881.     Scrophularia scopolii bársonyos görvélyfű 5 000 
882.     Scrophularia vernalis tavaszi görvélyfű 5 000 
883. Solanaceae     csucsorfélék   
884.     Scopolia carniolica krajnai farkasbogyó 5 000 
885. Sparganiaceae     békabuzogányfélék   
886.   Sparganium natans   lápi békabuzogány 100 000 
887. Tamaricaceae     tamariskafélék   
888.     Myricaria germanica német csermelyciprus 10 000 
889. Thymelaeaceae     boroszlánfélék   
890.     Daphne cneorum henye boroszlán 50 000 
891.     Daphne laureola babérboroszlán 50 000 
892.     Daphne mezereum farkasboroszlán 10 000 
893. Trapaceae     sulyomfélék   
894.     Trapa natans sulyom (csemegesulyom) 5 000 
895. Urticaceae     csalánfélék   
896.     Urtica kioviensis kúszó csalán (lápi csalán) 5 000 
897. Valerianaceae     macskagyökérfélék   

898.     Valeriana officinalis subsp. 
sambucifolia 

bodzalevelű 
macskagyökér 10 000 

899.     Valeriana simplicifolia éplevelű macskagyökér 10 000 

900.     Valeriana tripteris hármaslevelű 
macskagyökér 5 000 

901. Verbenaceae     vasfűfélék   
902.     Verbena supina henye vasfű 10 000 
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903. Violaceae     ibolyafélék   
904.     Viola biflora sárga ibolya 50 000 
905.     Viola collina dombi ibolya 5 000 
906.     Viola stagnina lápi ibolya 10 000 
907. Vitaceae     szőlőfélék   
908.     Vitis sylvestris ligeti szőlő 50 000 

 

1 Kivéve a nem interspecifikus hibridként létrehozott és morfológiailag jól elkülönülő kultúrváltozatok eredetigazolással ellátott 
egyedeit. 

2 Kivéve gyógyászati célra feldolgozott származéka. 
3 Kivéve sterilis, termőképtelen alak. 
4 Kivéve gyümölcse, gyógyászati és élelmezési célra feldolgozott származéka. 

 

  

”
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2. melléklet a …./2022. (….) AM rendelethez 

1. A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:  
 [A B C D E 
 Rendszertani 

kategória 
Fokozottan 

védett faj 
tudományos neve 

Védett faj 
tudományos 

neve 

Magyar elnevezés Természet-
védelmi érték 

(Ft)] 
 

1 ANNELIDA   GYŰRŰSFÉRGEK  
 

 
2. A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 1a–1b sorral egészül ki: 
 [A B C D E 
 Rendszertani 

kategória 
Fokozottan 

védett faj 
tudományos neve 

Védett faj 
tudományos neve 

Magyar elnevezés Természet-
védelmi érték 

(Ft)] 
 

1a  Helodrilus 
mozsaryorum 

 Baradla-barlangi giliszta 100 000 

1b MOLLUSCA   PUHATESTŰEK  
 
3. A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 [A B C D E 
 Rendszertani 

kategória 
Fokozottan 

védett faj 
tudományos neve 

Védett faj 
tudományos neve 

Magyar elnevezés Természet-
védelmi érték 

(Ft)] 
 

6   Amphimelania 
holandri 
(Holandriana 
holandri) 

szávai szurokcsiga 10 000 

 
4. A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő, lábjegyzettel kiegészített 
rendelkezés lép: 
 [A B C D E 
 Rendszertani 

kategória 
Fokozottan 

védett faj 
tudományos neve 

Védett faj 
tudományos neve 

Magyar elnevezés Természet-
védelmi érték 

(Ft)] 
„ 

10   Paladilhia hungarica 
(Paladilhiopsis 
hungarica)* 

magyar vakcsiga* 10 000 

*Beleértve a Gebhardt-vakcsiga (Paladilhiopsis gebhardti) néven leírt fajt is.” 
 
5. A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat 16. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 [A B C D E 
 Rendszertani 

kategória 
Fokozottan 

védett faj 
tudományos neve 

Védett faj 
tudományos neve 

Magyar 
elnevezés 

Természetvédelmi 
érték (Ft)] 

 
16   Cochlodina 

orthostoma 
selymes 
orsócsiga 

10 000 

 
 
  

2. melléklet a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelethez
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6. A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat 20. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 [A B C D E 
 Rendszertani 

kategória 
Fokozottan 

védett faj 
tudományos neve 

Védett faj 
tudományos neve 

Magyar elnevezés Természetvédelmi 
érték (Ft)] 

 
20   Fagotia esperi pettyes 

folyamcsiga 
5 000 

 
7. A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat 27. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 [A B C D E 
 Rendszertani 

kategória 
Fokozottan 

védett faj 
tudományos neve 

Védett faj 
tudományos neve 

Magyar 
elnevezés 

Természetvédelmi 
érték (Ft)] 

 
27   Monachoides 

vicinus 
(Perforatella 
vicinus) 

fehérínyű csiga 5 000 

 
8. A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat 31–32. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 [A B C D E 
 Rendszertani 

kategória 
Fokozottan 

védett faj 
tudományos neve 

Védett faj 
tudományos neve 

Magyar elnevezés Természetvédelmi 
érték (Ft)] 

 
31   Perforatella 

bidentata 
kis kétfogúcsiga 5 000 

32   Perforatella 
dibothrion 

nagy kétfogúcsiga 5 000 

 
9. A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat 37. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 [A B C D E 
 Rendszertani 

kategória 
Fokozottan 

védett faj 
tudományos neve 

Védett faj 
tudományos neve 

Magyar elnevezés Természetvédelmi 
érték (Ft)] 

 
37   Sadleriana 

pannonica 
(Bythinella 
pannonica) 

tornai patakcsiga 10 000 

 
10. A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 37a sorral egészül ki: 
 [A B C D E 
 Rendszertani 

kategória 
Fokozottan 

védett faj 
tudományos neve 

Védett faj 
tudományos neve 

Magyar 
elnevezés 

Természetvédelmi 
érték (Ft)] 

 
37a   Bythinella 

thermophila 
kácsi patakcsiga 10 000 

 
11. A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat 46–47. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 [A B C D E 
 Rendszertani 

kategória 
Fokozottan 

védett faj 
tudományos neve 

Védett faj 
tudományos neve 

Magyar 
elnevezés 

Természetvédelmi 
érték (Ft)] 

 
46   Vestia gulo tömzsi orsócsiga 5 000 
47   Vestia turgida kárpáti orsócsiga 10 000 
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12. A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 48a–48b sorral egészül ki: 
 [A B C D E 
 Rendszertani 

kategória 
Fokozottan 

védett faj 
tudományos 

neve 

Védett faj 
tudományos 

neve 

Magyar elnevezés Természet-
védelmi érték 

(Ft)] 

 
48a COLLEMBOLA   UGRÓVILLÁSOK  
48b   Pseudosinella 

aggtelekiensis 
aggteleki ugróvillás 25 000 

 
13. A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 52a–52c sorral egészül ki: 
 [A B C D E 
 Rendszertani 

kategória 
Fokozottan 

védett faj 
tudományos neve 

Védett faj 
tudományos neve 

Magyar elnevezés Természetvédelmi 
érték (Ft)] 

 
52a   Mesoniscus 

graniger 
szemercsés 
vakászka 

10 000 

52b   Niphargus forroi Forró-vakbolharák 50 000 
52c   Protelsonia 

hungarica 
magyar ősászka 50 000 

 
14. A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 54a–54c sorral egészül ki: 
 [A B C D E 
 Rendszertani 

kategória 
Fokozottan 

védett faj 
tudományos neve 

Védett faj 
tudományos neve 

Magyar elnevezés Természetvédelmi 
érték (Ft)] 

 
54a   Lithobius lucifugus alvilági százlábú 25 000 
54b CHILOGNATHA   EZERLÁBÚAK  
54c   Hungarosoma 

bokori 
Bokor-szövőezerlábú 25 000 

 
15. A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 55a–55b sorral egészül ki: 
 [A B C D E 
 Rendszertani 

kategória 
Fokozottan 

védett faj 
tudományos neve 

Védett faj 
tudományos neve 

Magyar 
elnevezés 

Természetvédelmi 
érték (Ft)] 

 
55a   Eukoenenia 

spelaea 
magyar szálfarkú 50 000 

55b   Meta menardi barlangi 
keresztespók 

5 000 

 
16. A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat 64. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 [A B C D E 
 Rendszertani 

kategória 
Fokozottan 

védett faj 
tudományos neve 

Védett faj 
tudományos neve 

Magyar 
elnevezés 

Természetvédelmi 
érték (Ft)] 

 
64   Eresus hermani deres bikapók 5 000 

 
17. A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 64a–64b sorral egészül ki: 
 [A B C D E 
 Rendszertani 

kategória 
Fokozottan 

védett faj 
tudományos neve 

Védett faj 
tudományos neve 

Magyar 
elnevezés 

Természetvédelmi 
érték (Ft)] 

 
64a   Eresus kollari skarlát bikapók 5 000 
64b   Eresus moravicus sárgafejű bikapók 5 000 
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18. A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 495a sorral egészül ki: 
 [A B C D E 
 Rendszertani 

kategória 
Fokozottan 

védett faj 
tudományos neve 

Védett faj 
tudományos neve 

Magyar 
elnevezés 

Természetvédelmi 
érték (Ft)] 

 
495a   Lycia pomonaria hárs-

tavasziaraszoló 
10 000 

 
19. A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 652a–652b sorral egészül ki: 
 [A B C D E 
 Rendszertani 

kategória 
Fokozottan 

védett faj 
tudományos neve 

Védett faj 
tudományos neve 

Magyar 
elnevezés 

Természetvédelmi 
érték (Ft)] 

 
652a Psychidae   zsákhordólepke-

félék 
 

652b   Whittleia 
undulella 

rácsos 
zsákhordólepke 

10 000 

 
20. A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat 803. sora helyébe a következő rendelkezés lép:  
 [A B C D E 
 Rendszertani 

kategória 
Fokozottan 

védett faj 
tudományos neve 

Védett faj 
tudományos neve 

Magyar 
elnevezés 

Természetvédelmi 
érték (Ft)] 

 
803   Gobio carpathicus tiszai küllő 10 000 

 
21. A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 803a sorral egészül ki: 
 [A B C D E 
 Rendszertani 

kategória 
Fokozottan 

védett faj 
tudományos neve 

Védett faj 
tudományos neve 

Magyar 
elnevezés 

Természetvédelmi 
érték (Ft)] 

 
803a   Gobio obtusirostris dunai küllő 10 000 

 
22. A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat 804. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 [A B C D E 
 Rendszertani 

kategória 
Fokozottan 

védett faj 
tudományos neve 

Védett faj 
tudományos neve 

Magyar 
elnevezés 

Természetvédelmi 
érték (Ft)] 

 
804   Gobio albipinnatus 

(Romanogobio 
vladykovi) 

halványfoltú küllő 10 000 

 
23. A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat 807. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 [A B C D E 
 Rendszertani 

kategória 
Fokozottan 

védett faj 
tudományos neve 

Védett faj 
tudományos neve 

Magyar 
elnevezés 

Természetvédelmi 
érték (Ft)] 

 
807   Rhodeus sericeus 

amarus 
szivárványos ökle 5 000 

 
24. A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 818a sorral egészül ki: 
 [A B C D E 
 Rendszertani 

kategória 
Fokozottan 

védett faj 
tudományos neve 

Védett faj 
tudományos neve 

Magyar 
elnevezés 

Természetvédelmi 
érték (Ft)] 

 
818a   Salmo labrax tengeri pisztráng 10 000 
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25. A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat 827. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 [A B C D E 
 Rendszertani 

kategória 
Fokozottan 

védett faj 
tudományos neve 

Védett faj 
tudományos neve 

Magyar 
elnevezés 

Természetvédelmi 
érték (Ft)] 

 
827   Gymnocephalus 

baloni 
széles durbincs 50 000 

 
26. A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 1242a sorral egészül ki: 
 [A B C D E 
 Rendszertani 

kategória 
Fokozottan 

védett faj 
tudományos neve 

Védett faj 
tudományos neve 

Magyar 
elnevezés 

Természetvédelmi 
érték (Ft)] 

 
1242a   Phylloscopus tristis szibériai 

csilpcsalpfüzike 
25 000 

 
27. A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat 1384. sora helyébe a következő, lábjegyzettel 
kiegészített rendelkezés lép:  
 [A B C D E 
 Rendszertani 

kategória 
Fokozottan 

védett faj 
tudományos neve 

Védett faj 
tudományos neve 

Magyar 
elnevezés 

Természetvédelmi 
érték (Ft)] 

„ 
1384  Sicista subtilis*  csíkos 

szöcskeegér* 
1 000 000 

* Beleértve a Sicista trizona (magyar szöcskeegér) néven ismert taxont is.” 
 
28. A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat 802. sorához tartozó lábjegyzet helyébe következő 
rendelkezés lép:  
 

„*Nagyfaj. Beleértve a Barbus carpathicus (kárpáti márna) és Barbus biharicus (bihari márna) néven önálló fajként is ismert  
fajokat is.” 
 
29. Hatályát veszti a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat  

a) 824. sora, 
b) 1372. sora,  
c) 1373. sora, 
d) 804. sorához tartozó lábjegyzet, 
e) 807. sorához tartozó lábjegyzet.  
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3. melléklet a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelethez

 1. A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 6. számú melléklet A) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A) Az Aggteleki-karsztvidék területén

Almási-zsomboly
Bába-völgyi 2. sz. víznyelő barlangja
Baradla-barlang
Baradla-tetői-zsomboly
Béke-barlang
Danca-barlang
Esztramosi Felső-táró 2. sz. ürege
Esztramosi Földvári Aladár-barlang
Esztramosi Pantó-barlang
Frank-barlang
Hosszú-tetői-barlang
Kopaszgaly-oldali 2. sz. víznyelőbarlang
Kopasz-vigasz-barlang
Kossuth-barlang
Magas-tetői-barlang
Meteor-barlang
Rákóczi 1. sz. barlang
Rákóczi 2. sz. barlang
Rákóczi 3. sz. barlang
Rákóczi-oldaltáró barlangja
Rejtek-zsomboly
Szabadság-barlang
Szabó-pallagi-zsomboly
Széki-zsomboly
Vass Imre-barlang
Vecsem-bükki-zsomboly”

 2. A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 6. számú melléklet B) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„B) A Bakony hegységben

Acheron-kútbarlang
Alba Regia-barlang
Bongó-zsomboly
Csengő-zsomboly
Cserszegtomaji-kútbarlang
Csodabogyós-barlang
Döme-barlang
Hajszabarnai Pénz-lik
Háromkürtő-zsomboly
Hárskúti-cseppkőbarlang
Hévízi-forrásbarlang
Jakucs László-barlang
Jubileumi-zsomboly
Kessler Hubert-barlang
Lóczy-barlang
Odvas-kői-barlang
Szentgáli-kőlik
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Tapolcai-barlangrendszer
Tihanyi Forrás-barlang
Tűzköves-hegyi-barlang”

 3. A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 6. számú melléklet „E) pontjában a „Naszályi-víznyelőbarlang” szövegrész helyébe 
a „Naszályi-barlangrendszer” szöveg lép.

 4. Hatályát veszti a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 6. számú melléklet I) pontjában az „Indikációs-barlang” szövegrész.
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4. melléklet a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelethez

 

4. melléklet a …./2022. (….) AM rendelethez 
 
 
1. A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 8. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 338a sorral egészül ki: 
 
 (A B C 
 Rendszertani kategória Tudományos név Magyar elnevezés) 
 

338a   Morus capensis fokföldi szula 

 
 
2. A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 8. számú mellékletében foglalt táblázat 340. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 (A B C 
 Rendszertani kategória Tudományos név Magyar elnevezés) 
 

340   Phalacrocorax carbo nagy kárókatona 

 
3. A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 8. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 361a sorral egészül ki: 
 
 (A B C 
 Rendszertani kategória Tudományos név Magyar elnevezés) 
 

361a   Egretta ardesiaca haranggém 

 
 
4. A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 8. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 545a sorral egészül ki: 
 
 (A B C 
 Rendszertani kategória Tudományos név Magyar elnevezés) 
 

545a   Contopus virens keleti pivi 

 
 
5. A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 8. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 546a sorral egészül ki: 
 
 (A B C 
 Rendszertani kategória Tudományos név Magyar elnevezés) 
 

546a   Tyrannus tyrannus keleti királytirannusz 

 
 

6. A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 8. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 550a sorral egészül ki: 
 
 (A B C 
 Rendszertani kategória Tudományos név Magyar elnevezés) 
 

550a  Eremalauda eremodites nincs magyar neve 

 
 
7. A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 8. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 571a sorral egészül ki: 
 
 (A B C 
 Rendszertani kategória Tudományos név Magyar elnevezés) 
 

571a  Motacilla tschutschensis keleti billegető 
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8. A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 8. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 600a sorral egészül ki: 
 
 (A B C 
 Rendszertani kategória Tudományos név Magyar elnevezés) 
  

600a   Oenanthe seebohmii nincs magyar neve 

 
 
9. A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 8. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 608a sorral egészül ki: 
 
 (A B C 
 Rendszertani kategória Tudományos név Magyar elnevezés) 
 

608a  Catharus swainsonii nincs magyar neve 

 
 
10. A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 8. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 650a–650c sorral egészül ki: 
 
 (A B C 
 Rendszertani kategória Tudományos név Magyar elnevezés) 
 

650a  Phylloscopus nitidus zöld füzike 

650b  Phylloscopus plumbeitarsus szalagos füzike 

650c  Regulus calendula rubinfejű királyka 

 
 
11. A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 8. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 680a sorral egészül ki: 
 
 (A B C 
 Rendszertani kategória Tudományos név Magyar elnevezés) 
 

680a   Corvus ruficollis barnanyakú holló 

 
 
12. A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 8. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 696a sorral egészül ki: 
 
 (A B C 
 Rendszertani kategória Tudományos név Magyar elnevezés) 
 

696a   Fringilla polatzeki halvány kékpinty 

 
 

13. A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 8. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 740a sorral egészül ki: 
 
 (A B C 
 Rendszertani kategória Tudományos név Magyar elnevezés) 
 

740a   Passerella arborea nincs magyar neve 

 
 
14. A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 8. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 757a sorral egészül ki: 
 
 (A B C 
 Rendszertani kategória Tudományos név Magyar elnevezés) 
 

757a   Emberiza sahari szaharai sármány 
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15. A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 8. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 803a–803b sorral egészül ki: 
 
 (A B C 
 Rendszertani kategória Tudományos név Magyar elnevezés) 
 

803a Castoridae   hódfélék 

803b   Castor fiber eurázsiai hód 

 
  

5. melléklet a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelethez
„10. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez

A VESZÉLYEZTETETT VADON ÉLŐ ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYFAJOK NEMZETKÖZI KERESKEDELMÉRŐL SZÓLÓ  
EGYEZMÉNY HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ, KIEMELT OLTALOMBAN RÉSZESÜLŐ FAJOK

A B

1. Tudományos név Magyar elnevezés

2. FALCONIFORMES spp. Sólyomalakúak valamennyi faja

3. ACCIPITRIFORMES spp. Vágómadáralakúak valamennyi faja

4. STRIGIFORMES spp. Bagolyalakúak valamennyi faja
”

Az agrárminiszter 21/2022. (VII. 29.) AM rendelete
a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló  
48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a  szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi  
LII. törvény 30.  § (2)  bekezdés f )  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló  
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.)  
FVM rendelet a következő 62. §-sal egészül ki:
„62.  § A  2022. naptári évben betakarított gabonafélék vetőmagjának – a  rendkívüli időjárási körülményekre 
figyelemmel – nem kell megfelelnie az 1. számú melléklet C. rész II. Vetőmag-vizsgálati követelmények és minősítési 
határértékek című pont „Megjegyzés” rovat 2. alpontjában foglalt minősítési és rostaméret-előírásoknak.”

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

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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Az agrárminiszter 22/2022. (VII. 29.) AM rendelete
a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.  évi XLVI.  törvény 76.  § (2)  bekezdés 8. és 9.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A  növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet [a  továbbiakban: 43/2010. (IV. 23.) 
FVM rendelet] 30. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdés szerinti permetezési naplót a  NÉBIH elektronikus felületén, más elektronikus úton vagy papír 
alapon kell vezetni.”

 (2) A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 30. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  növényvédő szeres kezelést az  (1)  bekezdésben meghatározott nyilvántartásban a  munkavégzést követő 
24 órán belül fel kell tüntetni.”

 (3) A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 30. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A permetezési naplót az utolsó bejegyzést követően a harmadik naptári év végéig meg kell őrizni.”

 (4) A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 30. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A 10 hektárnál nagyobb összterületen gazdálkodó termelő a rovarölő szeres kezelésekről – ha azt az egységes 
kérelem felületen alkalmazott hasznosítási kódok szerinti szántóföldi kultúrában végzi – a  permetezési naplót 
a NÉBIH elektronikus felületén vezeti.
(8) A  termelő – a  (7)  bekezdésben foglaltak szerinti, a  permetezési naplóban már rögzített adatok kivételével  – 
legkésőbb minden naptári  év január 31-ig feltölti a  NÉBIH elektronikus felületén az  előző  évben elvégzett, 
(1) bekezdés szerinti növényvédő szeres kezelések adatait.”

2. §  A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 48. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 30. § (8) bekezdése szerinti elektronikus adatszolgáltatást első alkalommal 2024. január 31-ig kell teljesíteni 
a 2023. naptári év vonatkozásában.”

3. §  A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 30.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében az „A  növényvédő szeres kezelésről 
vezetett” szövegrész helyébe az „Az (1) bekezdés szerinti” szöveg lép.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § (4) bekezdése és a 2. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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A belügyminiszter 22/2022. (VII. 29.) BM rendelete
a 2022/2023. tanév rendjéről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 94.  § (1)  bekezdés  a),  b), f ), p)  és  r)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 29.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. §  A rendelet hatálya kiterjed
a) – fenntartóra tekintet nélkül –

aa) az iskolákra,
ab) a kollégiumokra,
ac) a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények iskoláira és kollégiumaira, 

továbbá a  fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolaként működő gyógypedagógiai, konduktív 
pedagógiai nevelési-oktatási intézményekre,

ad) a  többcélú köznevelési intézmények iskoláira és kollégiumaira, [a  továbbiakban az  a)–d)  pontban 
foglaltak együtt: nevelési-oktatási intézmény],

ae) az  egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmények utazó 
gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózataira,

b) az Oktatási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal),
c) a fővárosi és megyei kormányhivatalokra, a járási (fővárosi kerületi) hivatalokra,
d) a tankerületi központokra és a Klebelsberg Központra,
e) a tanulókra és az iskolákba jelentkezőkre,
f ) a pedagógusokra,
g) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítőkre, a  műszaki, kisegítő és az  egyéb munkakört betöltőkre, 

valamint
h) a tanulók és a jelentkezők törvényes képviselőire.

2. A tanév, a tanítási év

2. § (1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell megszervezni.
 (2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2022/2023. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2022. szeptember 1. 

(csütörtök) és utolsó tanítási napja 2023. június 15. (csütörtök). A  tanítási napok száma – ha e  rendelet másképp 
nem rendelkezik – száznyolcvanhárom nap. A  nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban 
százhetvenkilenc, gimnáziumban és szakiskolában száznyolcvan nap a tanítási napok száma.

 (3) Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap
a) középfokú iskolákban 2023. május 4.,
b) a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban 2023. május 31.

 (4) A  tanítási  év lezárásának, a  tanuló minősítésének, a  magasabb  évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az  iskola 
a  rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  törvény (a  továbbiakban: Nkt.) 30.  § (3)  bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében 
pótolni. Az  iskola indokolt esetben gondoskodik az  elmaradt tananyag 2023/2024. tanítási  évben történő 
feldolgozásáról.

 (5) A tanítási év lezárását követően az iskola – ha az iskola fenntartója azzal egyetért és az ahhoz szükséges feltételeket 
biztosítja – a  tanulói részére pedagógiai program végrehajtásához nem kapcsolódó foglalkozásokat szervezhet, 
amelyeken a  részvételt a  tanuló, kiskorú tanuló esetén a  szülő az  iskola igazgatójához benyújtott kérelemben 
kezdeményezheti.

 (6) A  2022/2023.  évi átmeneti időszak téli közfoglalkoztatásával összefüggő képzési programban felnőttoktatás 
keretében részt vevő tanulók a 2022/2023. tanévre 2022. szeptember 1-jét követően is beiratkozhatnak.

 (7) Az EFOP-3.7.1-17 „Aktívan a tudásért” projektben felnőttoktatás keretében részt vevő tanulók a 2022/2023. tanévre 
2022. szeptember 1-jét követően is beiratkozhatnak.
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3. §  Az alapfokú művészeti iskolákban és a  felnőttoktatásban a  tanítási  év első és utolsó napját – a  tanítási  év első és 
utolsó hetének keretében – az igazgató határozza meg.

4. § (1) A  tanítási  év első féléve 2023. január 20-ig tart. Az  iskolák 2023. január 27-ig értesítik a  tanulókat, kiskorú tanuló 
esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. A 3. §-ban meghatározott esetben az első félév 
utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni.

 (2) Az  első félév és tanítási  év utolsó napját, a  középiskolában a  május-júniusi szóbeli érettségi vizsgaidőszak utolsó 
napját követő tizenöt napon belül az iskolák a nevelőtestületi értekezleten elvégzik a pedagógiai munka elemzését, 
értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A  nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás 
céljából meg kell küldeni a fenntartónak.

5. §  Ha az  iskola ellenőrzési körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt az  iskola működtetése nem lehetséges, 
az  iskola igazgatójának jelzése alapján a  köznevelésért felelős miniszter az  érintett iskolában, feladatellátási 
helyen, évfolyamon vagy osztályban határozott időre tantermen kívüli, digitális munkarendet rendelhet el.

3. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok

6. §  A tanítási  évben – a  tanítási napokon felül – a  nevelőtestület a  tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai 
célra az  általános iskolában, a  fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolában és az  alapfokú művészeti iskolában 
négy, a  nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban, szakiskolában és készségfejlesztő iskolában 
hét, a  szakgimnáziumban nyolc, az  utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatban négy munkanapot 
tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből – az  utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat 
kivételével – egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a  nevelőtestület véleményének kikérésével – az  iskolai 
diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.

7. § (1) Az  őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. október 28. (péntek), a  szünet utáni első tanítási nap 
2022. november 7. (hétfő).

 (2) A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 3. 
(kedd).

 (3) A  tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 5. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. április 12. 
(szerda).

 (4) Az  iskola az  (1)–(3)  bekezdésben meghatározott szünetek mellett – a  tanítási  év kezdő és befejező napjának 
változatlanul hagyásával – más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező 
napját módosíthatja, ha – az Nkt. 30. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak megtartásával – heti pihenőnapon 
tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.

 (5) A  nemzetiségi oktatásban részt vevő iskolák az  (1)–(3)  bekezdésben meghatározott időpontoktól eltérhetnek, 
továbbá a  (4)  bekezdésben meghatározottak szerint a  tanulók részére szünetet adhatnak, ha azt a  nemzetiségi 
hagyományok vagy az anyanemzet hagyományai indokolják.

 (6) Az  (1)–(5)  bekezdésben szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az  iskolák – szükség esetén  – 
gondoskodnak a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat.

4. Az általános iskolai beiratkozás és a középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás, valamint 
az Arany János Programokkal kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezése

8. §  Az  Nkt. 50.  § (7)  bekezdése alapján az  iskola első  évfolyamára a  tanköteles tanulókat 2023. április 20–21-én 
kell beíratni.

9. §  A  középfokú iskolai, a  kollégiumi felvételi eljárás, valamint az  Arany János Programokkal kapcsolatos feladatok 
lebonyolításának ütemezését a 2. melléklet tartalmazza.
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5. A vizsgák rendje

10. § (1) Az érettségi vizsgákat az 1. mellékletben foglaltak szerint kell megtartani.
 (2) Az alapfokú művészeti iskolákban a  tanítási év utolsó három hetében lehet vizsgát szervezni. A vizsga időpontját 

az iskola igazgatója határozza meg.
 (3) A  szakgimnáziumban és a  szakiskolában a  képesítő vizsgák időpontját a  köznevelésért felelős miniszter 

2022. szeptember utolsó munkanapjáig teszi közzé a Hivatal honlapján.

6. A témahetek és a témanap megszervezése

11. § (1) A  nevelési-oktatási intézmények működéséről és a  köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012.  (VIII.  31.) EMMI rendelet (a  továbbiakban: miniszteri rendelet) 7.  § (4)  bekezdése szerinti projektoktatást 
lehetővé tevő témahetek és témanap időpontjai:
a) „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2023. március 6–10. között,
b) Digitális Témahét 2023. március 27–31. között,
c) Fenntarthatósági Témahét 2023. április 24–28. között,
d) Magyar Diáksport Napja 2022. szeptember 30.

 (2) A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a  témahetekhez, témanaphoz 
kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, valamint egyéb 
foglalkozásokat a témahét, témanap keretében megszervezheti.

7. Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése

12. § (1) A tanév során négy országos mérés lebonyolítására kerül sor:
a) az Nkt. 80. § (1) bekezdésében meghatározott, a tanulók szövegértési, matematikai és természettudományi 

kompetenciáit vizsgáló bemeneti mérés a  6., a  8. és a  10.  évfolyamon a  miniszteri rendelet 79.  § 
(6) bekezdésének figyelembevételével, valamint kimeneti mérés a 6–11. évfolyamokon;

b) a  miniszteri rendelet 135.  §-a alapján a  két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolában 
a  bemeneti célnyelvi mérés a  6. és a  8.  évfolyamon, valamint kimeneti célnyelvi mérés a  6–8.  évfolyamon, 
amely a  6. és a  7.  évfolyamon a  Közös Európai Referenciakeret (a  továbbiakban: KER) szerinti A2 szintű, 
a 8. évfolyamon a KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri;

c) a  b)  pontban foglalt iskolák célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak kivételével az  angol vagy a  német 
nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében a  bemeneti idegen nyelvi mérés a  6. és a  8.  évfolyamon, 
valamint a  kimeneti idegen nyelvi mérés a  6–8.  évfolyamon, amely a  6. és a  7.  évfolyamon a  KER szerinti 
A1 szintű, a 8. évfolyamon a KER szerinti A2 szintű nyelvtudást méri;

d) kísérleti bemeneti és kimeneti mérés a  4–5.  évfolyamon, amely a  tanulók szövegértési és matematikai 
kompetenciáit vizsgáló tesztek bevezetését készíti elő.

 (2) Az  a)–c)  pont szerinti méréseken a  tanulók két mérési napon vesznek részt. A  tanuló az  egyik mérési napon 
az (1) bekezdés a) pontjában szereplő mérések közül a szövegértés és a matematika mérésen, a másik mérési napon 
a természettudományi mérésen és az adott tanulóra vonatkozó, az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti mérésen 
vesz részt, a  Hivatal által meghatározott eljárásrend szerint. A  d)  pontban szereplő mérésben érintett tanulók  
egy mérési napon vesznek részt.

 (3) Az  (1)  bekezdésben meghatározott mérések előkészítéséhez szükséges, a  Hivatal által meghatározott 
adatokat az  iskolák a  bemeneti mérések esetében 2022. szeptember 23-ig, a  kimeneti mérések esetében 
2022. november 30-ig a Hivatal által meghatározott módon küldik meg a Hivatal részére.

 (4) Azok az  iskolák, amelyekben a  matematika tantárgyat az  adott nemzetiség nyelvén oktatják, a  (3)  bekezdésben 
szereplő adatszolgáltatás során egyénenként jelzik, hogy melyek azok a  tanulók, akik számára a  matematika 
mérőeszközt a Hivatal a nemzetiség nyelvén biztosítsa. Ezek a tanulók a matematika mérést a nemzetiség nyelvén 
teljesítik.

 (5) Az  (1)  bekezdésben meghatározott méréseket az  iskoláknak a  Hivatal által meghatározott ütemezés szerint kell 
lebonyolítaniuk. A  bemeneti mérésekre 2022. szeptember 26. és 2022. november 30. között kerül sor. A  kimeneti 
mérésekre 2023. március 6. és 2023. június 9. között kerül sor.
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 (6) A méréseket a Hivatal által elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével az  iskolák számára elérhetővé 
tett – digitális mérőeszközök alkalmazásával kell lebonyolítani.

 (7) Az  iskolák az  (1)  bekezdésben meghatározott bemeneti mérések lezárásához kapcsolódó adatokat legkésőbb 
december 9-ig, a kimeneti mérések lezárásához kapcsolódó adatokat 2023. június 15-ig küldik meg a Hivatal részére 
a Hivatal által meghatározott módon.

 (8) A nemzetközi mérési feladatokban az iskolák és tanulóik a Hivatal felkérése alapján vesznek részt.
 (9) A  tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá 

az  alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az  általános iskolák 2022. október  14-ig 
felmérik azon első  évfolyamos tanulóik körét, akiknél az  óvodai jelzések vagy a  tanév kezdete óta szerzett 
tapasztalatok alapján az  alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a  későbbiekben támogatni, és ezért 
a  pedagógus indokoltnak látja az  azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a  Diagnosztikus 
fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az  általános iskolák 2022. október 28-ig a  Hivatal által meghatározott 
módon jelentik a  Hivatalnak az  érintett tanulók létszámát. Az  e  bekezdésben meghatározott vizsgálatokat 
az általános iskolák a kiválasztott tanulókkal 2022. december 9-ig elvégzik.

 (10) Az  általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási intézmények a  nyolcadik  évfolyamos tanulóik 
számára – a felnőttoktatásban tanulók kivételével – 2022. szeptember 19. és 2022. október 10. között megszervezik 
az  Nkt. 80.  § (1a)  bekezdése alapján, a  pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát a  Hivatal által 
elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével az  iskolák számára elérhetővé tett – digitális mérő- és 
támogató eszközökkel, a  Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával. A  vizsgálat lebonyolításához kapcsolódó 
adatokat az iskolák a Hivatal részére 2022. október 17-éig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.

 (11) A  2022/2023. tanévben az  Nkt. 80.  § (9)  bekezdése és a  szakképzésről szóló 2019.  évi LXXX.  törvény 35.  § 
(5)  bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében a  tanulók fizikai állapotának és edzettségének 
vizsgálatát az iskolák – az 1–4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali rendszerű 
iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2023. január 9. és 2023. május 12. között szervezik meg. A  mérés 
eredményeit az érintett iskolák 2023. június 15-ig töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszerbe.

13. § (1) 2023. január 3. és 2023. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a Hivatal által kiválasztott 
nevelési-oktatási intézményekben az Nkt. 27. § (11) bekezdésében foglalt mindennapos testnevelés legalább napi 
egy testnevelés óra keretében történő megszervezését és annak legfeljebb heti két órával történő kiváltásának 
módjait és dokumentálását.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést a Hivatal folytatja le. Az ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal 2023. június 30-ig 
küldi meg a köznevelésért felelős miniszter részére.

8. Záró rendelkezések

14. §  Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

15. §  Ez a rendelet 2024. június 1-jén hatályát veszti.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet a 22/2022. (VII. 29.) BM rendelethez

I. Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok

 1. A 2022. évi október–novemberi írásbeli érettségi vizsgák

A B C

1. Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga Középszintű írásbeli érettségi vizsga Időpont

2. nemzetiségi nyelv és irodalom nemzetiségi nyelv és irodalom  2022. október 14., 8.00

3. magyar nyelv és irodalom
magyar nyelv és irodalom, 
magyar mint idegen nyelv

2022. október 17., 8.00

4. földrajz földrajz 2022. október 17., 14.00

5. matematika matematika 2022. október 18., 8.00

6. latin nyelv, héber nyelv latin nyelv, héber nyelv 2022. október 18., 14.00

7. történelem történelem 2022. október 19., 8.00

8. francia nyelv francia nyelv 2022. október 19., 14.00

9. angol nyelv angol nyelv 2022. október 20., 8.00

10.
kémia, gazdasági ismeretek, 
honvédelmi alapismeretek

kémia, honvédelmi alapismeretek, 
természettudomány, pszichológia

2022. október 20., 14.00

11.
ágazati és ágazaton belüli 
specializáció szakmai érettségi 
vizsgatárgyak, vizuális kultúra 

ágazati és ágazaton belüli 
specializáció szakmai érettségi 
vizsgatárgyak, vizuális kultúra

2022. október 21., 8.00

12. filozófia filozófia 2022. október 21., 14.00

13. német nyelv német nyelv 2022. október 24., 8.00

14.
belügyi rendészeti ismeretek, 
dráma, mozgóképkultúra és 
médiaismeret

belügyi rendészeti ismeretek, 
dráma, mozgóképkultúra és 
médiaismeret

2022. október 24., 14.00

15. informatika, digitális kultúra informatika, digitális kultúra 2022. október 25., 8.00

16.
orosz nyelv, egyéb, más 
vizsganapon nem szereplő 
nyelvek

orosz nyelv, egyéb, más 
vizsganapon nem szereplő 
nyelvek

2022. október 25., 14.00

17. olasz nyelv olasz nyelv 2022. október 26., 8.00

18.
biológia, közigazgatási ismeretek, 
társadalomismeret 

biológia 2022. október 26., 14.00

19. spanyol nyelv spanyol nyelv 2022. október 27., 8.00

20. fizika, ének-zene
fizika, ének-zene, 
művészettörténet

2022. október 27., 14.00

 2. A 2022. évi október–novemberi szóbeli érettségi vizsgák

A B C

1. Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga Középszintű szóbeli érettségi vizsga Időpont

2. szóbeli vizsgák – 2022. november 10–14.

3. – szóbeli vizsgák 2022. november 21–25. 
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 3. A 2023. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák

A B C

1. Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga Középszintű érettségi írásbeli vizsga Időpont

2. nemzetiségi nyelv és irodalom nemzetiségi nyelv és irodalom 2023. május 5., 8.00

3. magyar nyelv és irodalom
magyar nyelv és irodalom, 
magyar mint idegen nyelv

2023. május 8., 9.00

4. matematika matematika 2023. május 9., 9.00

5. történelem történelem 2023. május 10., 9.00

6. angol nyelv angol nyelv 2023. május 11., 9.00

7. német nyelv német nyelv 2023. május 12., 9.00

8. – informatika, digitális kultúra 2023. május 15., 8.00

9.
ének-zene, belügyi rendészeti 
ismeretek

ének-zene, művészettörténet, 
belügyi rendészeti ismeretek

2023. május 15., 14.00

10. biológia biológia 2023. május 16., 8.00

11.
társadalomismeret, közigazgatási 
ismeretek

– 2023. május 16., 14.00

12.
ágazati szakmai vizsgatárgyak, 
ágazaton belüli specializáció 
szakmai vizsgatárgyak

ágazati szakmai vizsgatárgyak, 
ágazaton belüli specializáció 
szakmai vizsgatárgyak

2023. május 17., 9.00

13. kémia kémia 2023. május 18., 8.00

14. földrajz földrajz 2023. május 18., 14.00

15.
orosz nyelv, egyéb, más 
vizsganapon nem szereplő 
nyelvek

orosz nyelv, egyéb, más 
vizsganapon nem szereplő 
nyelvek

2023. május 19., 8.00

16.
gazdasági ismeretek, honvédelmi 
alapismeretek

honvédelmi alapismeretek, 
természettudomány, pszichológia

2023. május 19., 14.00

17. informatika, digitális kultúra – 2023. május 22., 8.00

18. latin nyelv, héber nyelv latin nyelv, héber nyelv 2023. május 22., 14.00

19. fizika fizika 2023. május 23., 8.00

20. vizuális kultúra vizuális kultúra 2023. május 23., 14.00

21. francia nyelv francia nyelv 2023. május 24., 8.00

22. filozófia filozófia 2023. május 24., 14.00

23. spanyol nyelv spanyol nyelv 2023. május 25., 8.00

24.
mozgóképkultúra és 
médiaismeret, dráma

mozgóképkultúra és 
médiaismeret, dráma

2023. május 25., 14.00

25. olasz nyelv olasz nyelv 2023. május 26., 8.00

 4. A 2023. évi május–júniusi szóbeli érettségi vizsgák

A B C

1. Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga Középszintű szóbeli érettségi vizsga Időpont

2. szóbeli vizsgák – 2023. június 7–14. 

3. – szóbeli vizsgák 2023. június 19–30. 
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2. melléklet a 22/2022. (VII. 29.) BM rendelethez

A középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás, valamint az Arany János Programokkal kapcsolatos 
feladatok lebonyolításának ütemezése a 2022/2023. tanévben

A B

1. Határidők Feladatok

2. 2022. szeptember 9.
A köznevelésért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János 
Tehetséggondozó Programba és az Arany János Kollégiumi Programba 
történő jelentkezésről.

3. 2022. szeptember 30.
A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza 
a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.

4. 2022. október 20.

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs 
rendszerében – a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint – 
meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk 
rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.

5. 2022. október 20.
A középfokú iskolák, kollégiumok nyilvánosságra hozzák a honlapjukon 
a felvételi tájékoztatójukat.

6. 2022. október 31.
Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi 
eljárás rendjéről.

7. 2022. október 31.

Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók 
szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben 
a szülők közösen döntenek, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással 
kapcsolatban a szülők vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak 
eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi 
lapjait az általános iskola a gyámhatósági döntés szerint továbbítja.

8. 2022. november 16.
A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli 
felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok 
számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.

9. 2022. december 2.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül 
a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany János 
Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén 
a pályázatban megjelölt – intézménybe.

10. 2022. december 9.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig 
az időpontig jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott módon – 
a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján 
a feladatlapigényüket.

11. 2022. december 9. Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása.

12. 2023. január 19. Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok benyújtása.

13. 2023. január 20.
Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények 
megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.

14. 2023. január 21. Az általános felvételi eljárás kezdete.

15. 2023. január 21. 10.00

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos 
gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra 
és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára 
az érintett intézményekben.

16. 2023. január 31. 14.00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos 
gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János 
Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára azoknak, akik az előző 
írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
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17. 2023. február 1.
Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények 
megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt 
vett tanulókkal.

18. 2023. február 10.
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által 
meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

19. 2023. február 10.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János Kollégiumi 
Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok 
eredményéről – egymás egyidejű előzetes értesítésével és a köznevelésért 
felelős miniszter bevonásával – értesítik az érintett törvényes képviselőket, 
tanulókat és általános iskolákat.

20. 2023. február 22.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú 
iskoláknak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.
(A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló 
közvetlenül is továbbíthatja a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói 
adatlapot a Hivatalnak.)

21.
2023. február 27. – 
március 14.

A szóbeli vizsgák az általános felvételi eljárás keretében.

22. 2023. március 17.
A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők 
felvételi jegyzékét.

23. 2023. március 21–22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

24. 2023. március 23.
Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban 
beküldött tanulói adatlap egyik példányát, és a módosító tanulói adatlapot 
továbbítja a Hivatalnak.

25. 2023. március 28.
A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak 
a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.

26. 2023. április 3.
A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek 
listáját.

27. 2023. április 13.
A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által 
meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.

28. 2023. április 21.
A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói 
adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak 
(egyeztetett felvételi jegyzék).

29. 2023. április 28.
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy 
az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

30. 2023. május 8–19.
Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás 
keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

31.
2023. május 8. – 
augusztus 31.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

32. 2023. május 19.
A 2023. május 19-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető 
iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

33. 2023. június 1.
A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése 
a fenntartónál.

34. 2023. június 21–23. Beiratkozás a középfokú iskolákba.
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A belügyminiszter 23/2022. (VII. 29.) BM rendelete
a szerződéses határvadászok képzéséről és vizsgáztatásáról

Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv állományába tartozó szerződéses határvadászokra vonatkozó 
szabályokról szóló 244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet 16. § 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 18. § és a 19. § tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 1. pontjában és 21. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 20. § és a 4–7. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról 
szóló 2015. évi XLII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 253/2022. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 16.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Hatály

1. §  E rendelet hatálya kiterjed
a) az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv állományába tartozó szerződéses 

határvadászokra vonatkozó szabályokról szóló 244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet] szerinti szerződéses határvadászra (a továbbiakban: határvadász),

b) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre,
c) a  Készenléti Rendőrség Határvadász Ezredére, amely a  jogviszonyt létesítő szerződést megkötötte 

(a továbbiakban: beiskolázó szerv),
d) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra (a továbbiakban: képzés- és vizsgaszervező).

2. A határvadász képzés szervezése

2. § (1) A határvadász képzését (a továbbiakban: képzés) a beiskolázó szerv kezdeményezi.
 (2) Az  országos rendőrfőkapitány – a  képzés- és vizsgaszervező közreműködésével – a  beiskolázó szerv erre irányuló 

kezdeményezése alapján gondoskodik
a) a képzéshez szükséges oktatókról,
b) a képzés és vizsgáztatás helyszínéről,
c) az elméleti oktatáshoz kapcsolódó segédanyagokról,
d) a gyakorlati oktatáshoz szükséges eszközökről.

 (3) A beiskolázó szerv a 244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet szerinti szerződést, valamint a beiskolázási dokumentumokat 
megküldi a képzés- és vizsgaszervezőnek.

 (4) A  képzés- és vizsgaszervező a  képzésre a  beiskolázást rögzíti, és a  képzés megkezdését megelőzően soron kívül 
értesíti a  határvadászt és a  beiskolázó szervet a  képzés időpontjáról, helyszínéről, a  képzéssel és a  határvadász 
vizsgával kapcsolatos információkról.

 (5) A  képzés- és vizsgaszervező – a  beiskolázó szerv által javasolt ütemezéssel összhangban – folyamatosan 
gondoskodik a képzések és a határvadász vizsgák megszervezéséről.

 (6) A  képzés- és vizsgaszervező a  határvadász képzésének helyszínét a  határvadász leendő szolgálatteljesítési helyét, 
állandó lakóhelyét és a beiskolázandó létszámot figyelembe véve választja meg.

3. § (1) A képzésre az oktatókat a képzés- és vizsgaszervező kéri fel.
 (2) Oktatóként a  beiskolázó szerv, a  képzés- és vizsgaszervező, valamint a  megyei rendőr-főkapitányságok, valamint 

a  rendvédelmi technikumok képzés- és vizsgaszervező által szervezett módszertani felkészítésén részt vett, 
rendészeti oktatási tapasztalattal rendelkező hivatásos állományú tagja, rendvédelmi igazgatási alkalmazottja vagy 
munkavállalója kérhető fel.

3. A képzés

4. § (1) A képzés időtartama 180 tanóra (160 óra), amely elméleti és gyakorlati részből áll.
 (2) A képzésen való részvétel kötelező.
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 (3) A  képzésről történő megengedett hiányzás az  összes óraszám 10%-a. A  10%-ot meghaladó távollét esetében 
a képzésen részt vevő határvadász vizsgára nem bocsátható.

 (4) A  képzés más rendészeti képzésbe történő beszámítása tekintetében a  szakképzésről szóló törvény és 
a felnőttképzésről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. § (1) A képzés
a) négy képzési tananyag egységből, valamint
b) szerződéses határvadász vizsgából
áll.

 (2) A képzési tananyag a következő tananyag egységekből épül fel:
a) I. Tananyag egység: Szerződéses határvadász rendészeti szakmai ismeretek,
b) II. Tananyag egység: Szerződéses határvadász jogi ismeretek,
c) III. Tananyag egység: Szerződéses határvadász lövészeti és intézkedéstaktikai ismeretek,
d) IV. Tananyag egység: Határrendészeti, határőrizeti és határfogalom-ellenőrzési ismeretek.

6. §  A képzés programját az országos rendőrfőkapitány hagyja jóvá.

4. A határvadász vizsga

7. §  A határvadász vizsgára jelentkezés feltétele a  képzés valamennyi tananyag egységén való részvétel a  4.  § 
(3) bekezdésére figyelemmel, valamint az 5. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott tananyag egység keretében 
a vizsgalövészet eredményes teljesítése.

8. §  A beiskolázó szerv vezetője vagy az általa kijelölt személy jogosult a határvadász vizsga lebonyolítását ellenőrizni.

9. § (1) A határvadász vizsga során a vizsgabizottság egy elnökből és két tagból áll.
 (2) A  határvadász vizsga előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos adminisztratív feladatokat és a  határvadász 

vizsga vizsgajegyzőkönyvének az elkészítését a határvadász vizsga jegyzője végzi el.

10. § (1) A  képzés az  elméleti és gyakorlati vizsgarészt magában foglaló határvadász vizsgával zárul. A  határvadász 
vizsga során a  határvadász a  244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet 8.  § (1)  bekezdés a)–c)  pontjában meghatározott 
ismeretekből elméleti és gyakorlati formában, szóban ad számot.

 (2) A  határvadász vizsga vizsgakövetelményeit az  (1)  bekezdés szerinti témakörök vonatkozásában a  határvadász 
három elméleti és egy gyakorlati feladat végrehajtásával teljesíti.

11. § (1) A határvadász vizsga lebonyolításának részletes rendjét az 1. melléklet szerinti vizsgaszabályzat tartalmazza.
 (2) Az 5. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott tananyag egység részét képező vizsgalövészet során teljesítendő 

feladatokat a 2. melléklet tartalmazza.

5. Ismeretmegújító képzés és vizsga

12. §  Az ismeretmegújító képzésre a 3. és 4. alcímben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni a 13. §-ban meghatározott 
eltérésekkel.

13. § (1) Az ismeretmegújító képzés időtartama: három nap (40 perces tanórákkal 27 tanóra).
 (2) Az ismeretmegújító képzés

a) a határvadász feladatkör ellátásához szükséges jogszabályok, valamint ezen jogszabályok gyakorlatban 
történő alkalmazásának ismertetéséből,

b) a rendszeresített kényszerítő eszközök alkalmazására vonatkozó elméleti és gyakorlati ismeretek 
elmélyítéséből, valamint

c) ismeretmegújító vizsgából
áll.
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 (3) Az  ismeretmegújító vizsgára jelentkezés feltétele az  ismeretmegújító képzésen való részvétel, valamint 
az alaplőgyakorlat eredményes teljesítése.

 (4) Az ismeretmegújító képzés programját az országos rendőrfőkapitány évente hagyja jóvá.

6. A vizsgák halasztása

14. § (1) A  vizsgázó legfeljebb egy alkalommal, legkésőbb a  határvadász vizsgát, illetve az  ismeretmegújító vizsgát 
megelőzően 5 nappal kérelmezheti a vizsga elhalasztását a képzés- és vizsgaszervező által meghatározott módon.

 (2) A  vizsgázó közvetlen szolgálati elöljárójának javaslata alapján a  képzés- és vizsgaszervező elbírálja a  halasztási 
kérelemben foglaltakat, és dönt a  halasztott vizsga időpontjáról. A  kérelemnek helyt adó döntés esetén 
az  új  vizsgaidőpontot – a  244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet 8.  § (1)  bekezdésében foglaltakra figyelemmel – 
a halasztási kérelem benyújtásától számított 30 napon belüli időpontban kell biztosítani.

 (3) Ha a  vizsgán a  vizsgázó nem jelenik meg, a  vizsgát követő 5 napon belül a  képzés- és vizsgaszervező által 
meghatározott módon igazolási kérelemmel élhet, amely alapján – annak elfogadása esetén – az  elmulasztott 
vizsga időpontjának kijelölésére a (2) bekezdésben foglaltak az irányadók.

 (4) Amennyiben az  igazolási kérelmet a  képzés- és vizsgaszervező elutasítja, úgy kell tekinteni, mintha a  vizsgázó 
a vizsgán nem megfelelt minősítést kapott volna.

7. A képzés és a határvadász vizsga helyett elfogadható szakképzettségek, szakképesítések

15. § (1) A képzés és a határvadász vizsga helyett elfogadható felsőfokú végzettségnek minősül
a) a Kossuth Lajos Katonai Főiskola határőr szakán,
b) a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia (Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem) határőr szakán, valamint
c) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar (a jogelőd Rendőrtiszti Főiskola) közrendvédelmi, 

közlekedésrendészeti, bűnügyi, igazgatásrendészeti és határrendészeti, rendvédelmi szervező szakirányú 
továbbképzési szakán

szerzett végzettség.
 (2) A képzés és a határvadász vizsga helyett elfogadható felsőfokú képzettségnek minősül

a) a rendőrszervező (tiszt) szakképesítés,
b) a rendészeti szervező szakképesítés [bűnügyi szervező, határrendészeti szervező, közlekedési és 

közrendvédelmi szervező (OKJ 62 861 01)].
 (3) A képzés és a határvadász vizsga helyett elfogadható középfokú szakmai képzettségnek minősül

a) a rendőr tiszthelyettes szakképzettség,
b) a közbiztonsági rendőrjárőr vagy határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr szakképesítés,
c) a Kun Béla zászlósképző iskolán szerzett rendőr képzettség,
d) a rendőr tiszthelyettes (bűnügyi rendőr, határrendészeti rendőr, közlekedési rendőr, közrendvédelmi rendőr), 

OKJ 54 861 01 számú szakképesítés,
e) a rendőr tiszthelyettes részszakképesítés (OKJ 51 861 01-03),
f ) a rendvédelmi technikumokban, illetve jogelődjeikben (határőr kiképző és továbbképző intézetek, 

határrendészképző szakiskolák, határrendész szakközépiskolák, rendőr szakközépiskolák rendészeti 
szakközépiskolák, rendészeti szakgimnáziumok) iskolarendszerű, illetve iskolarendszeren kívüli képzésben 
szerzett végzettségek, képzettségek.

16. § (1) A  15.  §-ban meghatározottak szerinti végzettséggel, képzettséggel rendelkező határvadász képesítési 
követelménynek megfelelőségéről a képzés- és vizsgaszervező igazolást állít ki.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti igazolással rendelkező határvadász a határvadász feladatai ellátását megelőzően az 5. alcím 
szerinti ismeretmegújító képzésen és vizsgán köteles részt venni.

8. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet – a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.
 (2) A 20. § a)–c) pontja és a 3–5. melléklet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.
 (3) A 20. § d) és e) pontja, valamint a 6. és a 7. melléklet 2024. január 1-jén lép hatályba.
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18. § (1) A  belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a  hivatásos szolgálati 
beosztásokról és a  betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2.  melléklet 
VI. alcím 1. pontjában foglalt táblázat C:5 mezőjében az „igazgató-helyettes (KR MÜIG, KR KIG)” szövegrész helyébe 
az „igazgató-helyettes (KR MÜIG, KR KIG, KR RBI)” szöveg lép.

 (2) A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról 
és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. melléklet VIII. alcímében
a) a  „Szegedi, a  Kelebiai, a  Záhonyi” szövegrész helyébe a  „Szegedi, a  Kiszombori, a  Nagylaki, a  Kelebiai, 

a Hercegszántói, a Bácsbokodi, a Bácsalmási, a Záhonyi” szöveg, valamint
b) a „KR LRSZ: Légirendészeti Szolgálat MRFK: Megyei Rendőr-főkapitányság” szövegrész helyébe a „KR LRSZ: 

Légirendészeti Szolgálat KR RBI: Készenléti Rendőrség Regionális Bevetési Igazgatóság MRFK: Megyei 
Rendőr-főkapitányság” szöveg

lép.

19. §  Nem lép hatályba a szerződéses határvadászokról szóló 19/2022. (VII. 15.) BM rendelet
a) 89. § (3) bekezdés b) pontja,
b) 89. § (3) bekezdés c) pontja,
c) 89. § (4) bekezdés b) pontja.

20. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az  Országgyűlési Őrség hivatásos állománya 
vonatkozásában a hivatásos pótlék értékének meghatározásáról szóló 20/2022. (VII. 15.) BM rendelet
a) 2. melléklete a 3. melléklet szerint,
b) 6. melléklete a 4. melléklet szerint,
c) 7. melléklete az 5. melléklet szerint,
d) 11. melléklete a 6. melléklet szerint,
e) 15. melléklete a 7. melléklet szerint
lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 23/2022. (VII. 29.) BM rendelethez

Vizsgaszabályzat

 1.  Általános rendelkezések
E Vizsgaszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya kiterjed a  képzés- és vizsgaszervező által szervezett 
szerződéses határvadász vizsgára (a továbbiakban: vizsga) felkészítő előadókra, a  vizsgáztatókra, a  jegyzőkre, 
a vizsgázóra, valamint a képzésszervezőkre.

 2.  A vizsga menete
2.1.  Vizsgára az bocsátható, aki a vizsgát megelőző képzésen részt vett.
2.2.  A  vizsgabizottság feladatonként százalékban kifejezve és szövegesen értékeli az  elméleti és gyakorlati 

feladatot.
2.3.  A vizsga akkor eredményes, ha a határvadász a három elméleti és az egy gyakorlati feladat mindegyikében 

legalább 51%-os (megfelelt) eredményt ér el.
2.4.  Eredményes vizsga esetén a  képzés- és vizsgaszervező a  vizsgázó részére igazolást állít ki. A  képzés- és 

vizsgaszervező a vizsgáról vizsganyilvántartó könyvet vezet.
2.5.  Ha a határvadász a vizsgán nem megfelelt minősítést kap, a képzés megkezdésétől számított 90 napon belül 

két alkalommal ismétlővizsgát tehet. Ismétlővizsgát tehet a határvadász akkor is, ha a vizsgáját
2.5.1.  önhibáján kívül,
2.5.2.  alapos indok nélkül, önhibájából elmulasztotta, vagy
2.5.3.  az általa elkövetett szabálytalanság miatt a vizsgáztató bizottság elnöke felfüggesztette.
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2.6.  A  2.5.1., 2.5.2. és 2.5.3.  pontban meghatározott esetekben a  határvadász felelősségét fegyelmi eljárás 
keretében kell vizsgálni.

2.7.  Ismétlővizsgát a rendes vizsgára vonatkozó szabályok szerint kell teljesíteni, azzal, hogy csak a nem megfelelt 
minősítésű elméleti tételből vagy gyakorlati feladatból kell ismét vizsgát tenni.

2.8.  Az ismétlővizsga díja a vizsgabizottság tagjainak fizetett vizsgáztatási díjak összege.
 3.  A vizsgabizottság feladatai

3.1.  A  vizsgabizottság a  vizsgatárgyaknak mind az  elméleti, mind a  gyakorlati vizsgarészén teljes létszámban 
vesz  részt. A  vizsgabizottság elnökének döntése alapján a  számonkérés – nagyobb létszámú 
vizsgacsoportnál – egyszerre több, de legfeljebb 5 fő vizsgázó jelenlétével is történhet.

3.2.  A vizsgabizottság tagjait a képzés- és vizsgaszervező kéri fel.
3.3.  A  vizsgabizottság tagja és elnöke kizárólag az  lehet, aki rendelkezik rendészeti felsőfokú végzettséggel és 

legalább 10 év szakmai tapasztalattal.
3.4.  A  vizsgabizottság jegyzőjét a  beiskolázó szerv vagy a  képzés- és vizsgaszervező munkatársai közül kell 

kijelölni.
3.5.  A  vizsgabizottság a  vizsgák megkezdése előtt köteles meggyőződni arról, hogy a  vizsgákhoz szükséges 

körülmények, feltételek biztosítottak-e.
3.6.  A  vizsgabizottság elnöke, tagjai és a  jegyző nem működhet közre a  Polgári Törvénykönyvről szóló törvény 

szerinti hozzátartozójának, valamint a vele alá- vagy fölérendeltségi viszonyban állónak a vizsgáztatásában, 
továbbá olyan esetekben, amelyekben tőle az elfogulatlan vizsgáztatás egyébként nem várható el.

3.7.  A  vizsgázó vagy a  vizsgában közreműködő személy az  összeférhetetlenségről a  vizsga megkezdése előtt 
haladéktalanul tájékoztatja a  képzés- és vizsgaszervezőt. Az  összeférhetetlenség megsértésével lefolytatott 
vizsga eredményét meg kell semmisíteni.

3.8.  Az  összeférhetetlenség fennállása esetén a  képzés- és vizsgaszervező igazgatója haladéktalanul intézkedik 
az összeférhetetlenség feloldására.

3.9.  A vizsga előtt a vizsgabizottság elnöke tájékoztatja a vizsgázókat a vizsga menetéről, a vizsga rendjéről.
3.10.  A vizsgabizottság köteles a vizsgából kizárni és javítóvizsgára utasítani azt a vizsgázót, aki a vizsga során nem 

megfelelő magatartást tanúsít. A vizsgabizottság a vizsga ideje alatt a vizsgázó elöljárója, illetve felettese.
 4.  A vizsgával kapcsolatos nyilvántartási, adminisztrációs feladatok

4.1.  A vizsgáról vizsgajegyzőkönyvet, valamint vizsganyilvántartó könyvet kell vezetni.
4.2.  A jegyzőkönyv vezetéséért és az igazolások kiállításáért a jegyző a felelős.
4.3.  A  vizsganyilvántartó könyvet – az  igazolások adatai alapján – a  képzés- és vizsgaszervező vezeti. 

Az igazolások sorszámának és a vizsganyilvántartó könyv sorszámának meg kell egyeznie.
4.4.  A  vizsganyilvántartó könyv és a  vizsgajegyzőkönyv nem selejtezhető, megőrzéséről a  képzés- és 

vizsgaszervező gondoskodik.
4.5.  Az  elveszett vagy megsemmisült igazolás pótlására – a  vizsgajegyzőkönyv alapján – a  képzés- és 

vizsgaszervező vezetője hiteles másolatot állít ki. A hiteles másolat tartalma megegyezik az eredeti igazolás 
tartalmával.

 5.  A vizsgával kapcsolatos értesítési feladatok
5.1.  A vizsgázó egy alkalommal, a vizsgát megelőzően legkésőbb 5 nappal nyújthat be vizsgahalasztási kérelmet 

a képzés- és vizsgaszervező által meghatározott módon.
5.2.  A  határvadász közvetlen vezetőjének javaslata alapján a  képzés- és vizsgaszervező elbírálja a  halasztási 

kérelemben foglaltakat, és döntése szerint meghatározza a  halasztott vizsga időpontját, azzal, hogy 
a  vizsgaidőpontot – figyelemmel a  244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet 8.  § (1)  bekezdésében foglaltakra – 
a halasztási kérelem benyújtásától számított 30 napon belüli időpontra biztosítja.

5.3.  Ha a  vizsgán a  vizsgázó nem jelenik meg, a  vizsgát követő 5 napon belül a  képzés- és vizsgaszervező által 
meghatározott módon igazolási kérelemmel élhet, mely alapján – az igazolási kérelem jóváhagyása esetén – 
az elmulasztott vizsga időpontjára az 5.2. pontban foglaltak az irányadók.

5.4.  Az  eredményes vizsgát tett vizsgázó igazolását köteles a  munkáltatói jogkörrel rendelkező vezetőjének 
bemutatni.

 6.  A vizsga felügyelete
6.1.  A  vizsga felügyelete, a  vizsgajegyzőkönyv aláírása, a  Szabályzat betartatása és a  rend fenntartása az  elnök 

feladata.
6.2.  Az elnököt a képzés- és vizsgaszervező jelöli ki.
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6.3.  A  rendzavarást vagy a  Szabályzatban foglaltak megszegésének tényét és a  vizsgaelnök ezzel kapcsolatos 
intézkedését az elnök a vizsgajegyzőkönyvben rögzíti.

6.4.  Súlyos szabálytalanság esetén vagy ismételt figyelmeztetés után a  vizsgaelnök a  vizsgázó vizsgáját 
felfüggeszti, melynek tényét és körülményeit a  vizsgajegyzőkönyvben rögzíti. Súlyos szabálytalanságnak 
minősül különösen a vizsgán nem megengedett segédeszköz igénybevétele, beszélgetés a többi vizsgázóval, 
valamint a  vizsga rendjének megzavarása. A  vizsga felfüggesztése esetén a  vizsgát nem megfeleltre kell 
minősíteni.

6.5.  Ha a  vizsgázó a  vizsgára vonatkozó szabályokat megszegi, a  vizsgázót a  vizsgaelnök figyelmezteti. 
A figyelmeztetésnek a felfüggesztés jogkövetkezményeire is ki kell terjednie.

6.6.  A  vizsgaelnöknek a  felfüggesztéssel kapcsolatos döntésével szemben a  vizsgázó 3 napon belül panasszal 
élhet a  képzés- és vizsgaszervező igazgatója felé. A  panasz benyújtásának a  vizsga felfüggesztésére nincs 
halasztó hatálya.

6.7.  A beérkezett panaszról a képzés- és vizsgaszervező igazgatója 15 napon belül dönt. A felfüggesztés ügyében 
hozott döntés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

 7.  Az ismeretmegújító vizsgára vonatkozó eltérő rendelkezések
7.1.  Az  ismeretmegújító vizsgára az  1–6. alcímben foglalt rendelkezések az  irányadók a  7.2–7.5.  pontban 

meghatározott eltérésekkel.
7.2.  A  határvadász a  feladatkör ellátásához szükséges jogszabályok, valamint ezen jogszabályok gyakorlatban 

történő alkalmazásának ismeretéből és a  rendszeresített kényszerítő eszközök alkalmazására vonatkozó 
elméleti és gyakorlati ismeretekből elméleti és gyakorlati vizsgát tesz.

7.3.  A határvadász a vizsgakövetelményt a 7.2. pontban meghatározott témakörök vonatkozásában, egy elméleti 
és egy gyakorlati feladat végrehajtásával teljesíti.

7.4.  Az  ismeretmegújító vizsga akkor eredményes, ha a határvadász az egy elméleti és az egy gyakorlati feladat 
mindegyikében legalább 51%-os (megfelelt) eredményt ér el.

7.5.  Az ismeretmegújító vizsgáról vizsgajegyzőkönyvet kell kitölteni.

2. melléklet a 23/2022. (VII. 29.) BM rendelethez

Vizsgalövészet

 1. A vizsgalövészet tárgya: alaplőgyakorlat.
 2. A vizsgalövészet célja: a  fegyverkezelési jártasság és lőkészség felmérése időkorlátozás alatt álló tüzelési 

testhelyzetben, kétkezes fegyverfogással, „technikai tárcserével” végrehajtva.
 3. A cél leírása: 1 db 2. sz. FBI céllap.
 4. Céltávolság: 6 m.
 5. Kiinduló helyzet: a lövő a céllal szemben áll. Töltött tár a fegyverben, fegyver tokban (szolgálati hordmód). Tartalék 

tár tártartóban elhelyezve.
 6. Végrehajtás módja: a  lövő indítójelre álló tüzelési testhelyzetben fegyverét előveszi, tűzkész állapotba helyezi 

(csőre  tölt), majd kétkezes fegyverfogással 3 lövést ad le a  2. sz. FBI célra. Ezt követően „technikai” tárcserét hajt 
végre, és ismételten, álló tüzelési testhelyzetben, kétkezes fegyverfogással 3 lövést ad le a 2. sz. FBI célra.

 7. Indító jel („Tűz!” jel): lövész időmérő hangjele.
 8. Időkorlátozás: 60 másodperc. Az időkorláton túl leadott lövés nem minősül találatnak.
 9. Tárazás: 2 tárba tárazva, táranként 3 db lőszer.
 10. Lövésszám: 6 lövés.
 11. Végrehajtások száma: 1 értékelt végrehajtás.
 12. Lőszerszükséglet: 6 db (3-3 db lőszer két tárba tárazva).
 13. Értékelés: a végrehajtás során leadott lövések (2×3) a 2. sz. FBI cél bármely részében – a „0” találati zóna kivételével – 

lévő találatok alapján 4–6 találat esetén megfelelt vagy 0-3 találat esetén nem megfelelt.
 14. Nem megfelelt eredmény esetén a  Lövészeti Szabályzatról szóló 44/2018. (VIII. 23.) ORFK utasítás, valamint 

a Módszertani Leírásban foglaltak az irányadók.
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3. melléklet a 23/2022. (VII. 29.) BM rendelethez

 1.  A  belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az  Országgyűlési Őrség hivatásos állománya 
vonatkozásában a  hivatásos pótlék értékének meghatározásáról szóló 20/2022. (VII. 15.) BM rendelet 2.  melléklet 
I. alcím 2. pontjában foglalt táblázat 9. sora a következő szöveggel lép hatályba:

 [A  B  C  D  E

 1.
 vezetői kategória  besorolási kategória  beosztás 

 hivatásos pótlék mértéke (%)

 2.  alapfeladat  nem alapfeladat]

9.  főosztályvezető 2  főosztályvezető  150–350  

 2.  A  belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az  Országgyűlési Őrség hivatásos állománya 
vonatkozásában a  hivatásos pótlék értékének meghatározásáról szóló 20/2022. (VII. 15.) BM rendelet 2.  melléklet 
VI. alcím 1. pontjában foglalt táblázat 7. sora a következő szöveggel lép hatályba:

 [A  B  C  D  E

 1.
 vezetői kategória  besorolási kategória  beosztás 

 hivatásos pótlék mértéke (%)

 2.  alapfeladat  nem alapfeladat]

7.   főosztályvezető 1
igazgató-helyettes  
(KR MÜIG, KR KIG, KR RBI)

250–450  200–400

 3.  A  belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az  Országgyűlési Őrség hivatásos állománya 
vonatkozásában a  hivatásos pótlék értékének meghatározásáról szóló 20/2022. (VII. 15.) BM rendelet 2.  melléklet 
VI. alcím 3. pontja a következő szöveggel lép hatályba:

„3. Tiszthelyettesi szolgálati beosztások

 A  B  C  D

1.  besorolási 

kategória
 beosztás

 hivatásos pótlék mértéke (%)

2.  alapfeladat  nem alapfeladat

3.  E  szolgálatparancsnok
 400** 

450 
475***

 350

4.   csoportparancsnok
 450 

475*** 
850******

 350

5.   szolgálatirányító
 450 

850******
 

6.   szakaszparancsnok  450  

7.   őrparancsnok  450  

8.  D  biztonsági gépkocsivezető
450 

850******
 

9.   fedélzeti szolgálattevő (helikopter hajózó)  550****  

10.   referens  450  350

11.   raktárvezető
 400** 

450
 350

12.   PSZH parancsnok  450  

13.   technikus
 400** 

450
 350

14.   nyomozó
450 

475***
 

15.   tűzszerész  850  
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16.   személybiztosító
 450 

850******
 

17.   helyszínbiztosító
450 

850******
 

18.   lakásbiztosító
450 

850******
 

19.   zenész   350

20.   vízágyúgépkocsi-parancsnok  450  

21.   járőrparancsnok
 450 

475***
 

22.   szakoktató  450  350

23.  C  járőrvezető
450 

475***
 

24.   kiemelt kísérőőr  450  

25.   kutyavezető  475  

26.   kiemelt objektumőr
 400** 

450
 

27.   segédelőadó
450 

475***
 350

28.   futár   350

29.   kiképző  450  350

30.   fogdafelügyelő  450  

31.  B  járőr
450

 475***
 

32.   PSZH kezelő  450  

33.   vízágyú gépkocsi-kezelő  450  

34.   gépjárművezető  450  350

35.   kísérőőr  450  

36.   objektumőr
 400** 

450
 

37.  A  járőrtárs  350*  

350*: Az önálló intézkedésre nem jogosult rész-szakképesítéssel rendelkező állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 350%.
400**: A  Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Objektumvédelmi Főosztály alapfeladatokat ellátó állomány esetében a  hivatásos pótlék 
mértéke 400%.
475***: A  Rendészeti Igazgatóság, valamint a  határrendészeti igazgatóságok bevetési főosztályainak támogató alegységeinél támogató szolgálati 
feladatot teljesítő állomány, a  Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Különleges Védelmi Osztály Tanúvédelmi Szolgálat állománya, a  Lovas 
és Kutyás Szolgálati Osztály állományában, a  szolgálati állat kiképzésében résztvevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint 
azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány, a  Különleges Szolgálatok Igazgatósága Bevetési Főosztály III. Bevetést Támogató Osztály beosztotti 
állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 475%.
550****: A Különleges Szolgálatok Igazgatósága Légirendészeti Szolgálat fedélzeti szolgálattevő (helikopter hajózó) beosztások esetében a hivatásos 
pótlék mértéke 550%.
650*****: A Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztály esetében a hivatásos pótlék mértéke 650%.
850******: A KR Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Személybiztosítási Főosztály Kiemelt Személybiztosítási Osztályának (a volt köztársasági 
elnök utóbiztosítását ellátó) állománya és a Tűzszerész Szolgálat beosztotti állománya esetében a hivatásos pótlék mértéke 850%.
******* A kiemelt főellenőr szolgálati beosztások esetében akkor jár az alapfeladatra vonatkozó magasabb mértékű hivatásos pótlék, ha a szolgálati 
beosztást bűnügyi, közbiztonsági vagy mobil ellenőrzési feladatok végrehajtására rendszeresítették.”
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 4.  A  belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az  Országgyűlési Őrség hivatásos állománya 
vonatkozásában a  hivatásos pótlék értékének meghatározásáról szóló 20/2022. (VII. 15.) BM rendelet 2.  melléklet 
VII. alcím 2. pontjában foglalt táblázat 16. sora a következő szöveggel lép hatályba:

 [A  B  C  D  E

 1.
 szerv  besorolási kategória  beosztás 

 hivatásos pótlék mértéke (%)

 2.  alapfeladat  nem alapfeladat]

16.    járőrvezető
375 

400**
 

 5.  A  belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az  Országgyűlési Őrség hivatásos állománya 
vonatkozásában a  hivatásos pótlék értékének meghatározásáról szóló 20/2022. (VII. 15.) BM rendelet 2.  melléklet 
VII. alcím 2. pontjában foglalt táblázat 39. sora a következő szöveggel lép hatályba:

 [A  B  C  D  E

 1.
 szerv  besorolási kategória  beosztás 

 hivatásos pótlék mértéke (%)

 2.  alapfeladat  nem alapfeladat]

39.    járőrparancsnok
375 

400**
 

 6.  A  belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az  Országgyűlési Őrség hivatásos állománya 
vonatkozásában a  hivatásos pótlék értékének meghatározásáról szóló 20/2022. (VII. 15.) BM rendelet 2.  melléklet 
VIII. alcíme
a) a  „Szegedi, a  Kelebiai, a  Záhonyi” szövegrész helyett a  „Szegedi, a  Kiszombori, a  Nagylaki, a  Kelebiai, 

a Hercegszántói, a Bácsbokodi, a Bácsalmási, a Záhonyi” szöveggel, valamint
b) a „KR LRSZ: Légirendészeti Szolgálat MRFK: Megyei Rendőr-főkapitányság” szövegrész helyett a „KR LRSZ: 

Légirendészeti Szolgálat KR RBI: Készenléti Rendőrség Regionális Bevetési Igazgatóság MRFK: Megyei 
Rendőr-főkapitányság” szöveggel

lép hatályba.

4. melléklet a 23/2022. (VII. 29.) BM rendelethez

   A  belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az  Országgyűlési Őrség hivatásos állománya 
vonatkozásában a  hivatásos pótlék értékének meghatározásáról szóló 20/2022. (VII. 15.) BM rendelet 6.  melléklet 
VII. alcímében foglalt táblázat 30. sora a következő szöveggel lép hatályba:

 [A  B  C  D  E

 1.
 szerv  besorolási kategória  beosztás 

 hivatásos pótlék mértéke (%)

 2.  alapfeladat  nem alapfeladat]

30.  területi  B  előadó I.  350  300
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5. melléklet a 23/2022. (VII. 29.) BM rendelethez

 1.  A  belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az  Országgyűlési Őrség hivatásos állománya 
vonatkozásában a  hivatásos pótlék értékének meghatározásáról szóló 20/2022. (VII. 15.) BM rendelet 7.  melléklet 
II. alcímében foglalt táblázat 44. sora a következő szöveggel lép hatályba:

 [A  B  C  D  E

 1.
 szerv  besorolási kategória  beosztás 

 hivatásos pótlék mértéke (%)

 2.  alapfeladat  nem alapfeladat]

44.   B  előadó  350  300

 2.  A  belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az  Országgyűlési Őrség hivatásos állománya 
vonatkozásában a  hivatásos pótlék értékének meghatározásáról szóló 20/2022. (VII. 15.) BM rendelet 7.  melléklet 
III. alcímében foglalt táblázat 39. sora a következő szöveggel lép hatályba:

 [A  B  C  D  E

 1.
 szerv  besorolási kategória  beosztás 

 hivatásos pótlék mértéke (%)

 2.  alapfeladat  nem alapfeladat]

39.    főfelügyelő
 400* vagy 

375
 

 3.  A  belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az  Országgyűlési Őrség hivatásos állománya 
vonatkozásában a  hivatásos pótlék értékének meghatározásáról szóló 20/2022. (VII. 15.) BM rendelet 7.  melléklet 
III. alcímében foglalt táblázat 42. sora a következő szöveggel lép hatályba:

 [A  B  C  D  E

 1.
 szerv  besorolási kategória  beosztás 

 hivatásos pótlék mértéke (%)

 2.  alapfeladat  nem alapfeladat]

42.   D  kutyatelep-vezető  375  

 4.  A  belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az  Országgyűlési Őrség hivatásos állománya 
vonatkozásában a  hivatásos pótlék értékének meghatározásáról szóló 20/2022. (VII. 15.) BM rendelet 7.  melléklet 
III. alcímében foglalt táblázat 60. sora a következő szöveggel lép hatályba:

 [A  B  C  D  E

 1.
 szerv  besorolási kategória  beosztás 

 hivatásos pótlék mértéke (%)

 2.  alapfeladat  nem alapfeladat]

60.    kutyavezető  375  

 5.  A  belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az  Országgyűlési Őrség hivatásos állománya 
vonatkozásában a  hivatásos pótlék értékének meghatározásáról szóló 20/2022. (VII. 15.) BM rendelet 7.  melléklet 
III. alcímében foglalt táblázat 62. és 63. sora a következő szöveggel lép hatályba:

 [A  B  C  D  E

 1.
 szerv  besorolási kategória  beosztás 

 hivatásos pótlék mértéke (%)

 2.  alapfeladat  nem alapfeladat]

62.   A  gépjárművezető  375  325

63.    biztonsági felügyelő  375  
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6. melléklet a 23/2022. (VII. 29.) BM rendelethez

 1.  A  belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az  Országgyűlési Őrség hivatásos állománya 
vonatkozásában a hivatásos pótlék értékének meghatározásáról szóló 20/2022. (VII. 15.) BM rendelet 11. melléklet 
I. alcím 2. pontjában foglalt táblázat 9. sora a következő szöveggel lép hatályba:

 [A  B  C  D  E

 1.
 vezetői kategória  besorolási kategória  beosztás 

 hivatásos pótlék mértéke (%)

 2.  alapfeladat  nem alapfeladat]

9.   főosztályvezető 2  főosztályvezető  320–520  

 2.  A  belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az  Országgyűlési Őrség hivatásos állománya 
vonatkozásában a hivatásos pótlék értékének meghatározásáról szóló 20/2022. (VII. 15.) BM rendelet 11. melléklet 
VI. alcím 1. pontjában foglalt táblázat 7. sora a következő szöveggel lép hatályba:

 [A  B  C  D  E

 1.
 vezetői kategória  besorolási kategória  beosztás 

 hivatásos pótlék mértéke (%)

 2.  alapfeladat  nem alapfeladat]

7.   főosztályvezető 1
igazgató-helyettes  
(KR MÜIG, KR KIG, KR RBI)

420–620  370–570

 3.  A  belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az  Országgyűlési Őrség hivatásos állománya 
vonatkozásában a hivatásos pótlék értékének meghatározásáról szóló 20/2022. (VII. 15.) BM rendelet 11. melléklet 
VIII. alcíme
a) a  „Szegedi, a  Kelebiai, a  Záhonyi” szövegrész helyett a  „Szegedi, a  Kiszombori, a  Nagylaki, a  Kelebiai, 

a Hercegszántói, a Bácsbokodi, a Bácsalmási, a Záhonyi” szöveggel, valamint
b) a „KR LRSZ: Légirendészeti Szolgálat MRFK: Megyei Rendőr-főkapitányság” szövegrész helyett a „KR LRSZ: 

Légirendészeti Szolgálat KR RBI: Készenléti Rendőrség Regionális Bevetési Igazgatóság MRFK: Megyei 
Rendőr-főkapitányság” szöveggel

lép hatályba.

7. melléklet a 23/2022. (VII. 29.) BM rendelethez

A  belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az  Országgyűlési Őrség hivatásos állománya 
vonatkozásában a hivatásos pótlék értékének meghatározásáról szóló 20/2022. (VII. 15.) BM rendelet 15. melléklet 
II. alcímében foglalt táblázat 6. és 7. sora a következő szöveggel lép hatályba:

 [A  B  C  D  E

 1.
 szerv  besorolási kategória  beosztás 

 hivatásos pótlék mértéke (%)

 2.  alapfeladat  nem alapfeladat]

 6.  központi  E
kiemelt főreferens 
(információbiztonsági)

 820  

 7.  központi  E
kiemelt főreferens 
(információbiztonsági 
ügyeletes)

 820  
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A belügyminiszter 24/2022. (VII. 29.) BM rendelete
egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a  gyógyszerforgalmazás általános 
szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77.  § (2)  bekezdés c)  pontjában, valamint az  emberi alkalmazásra kerülő 
gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés 
y) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények 
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 
a  gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77.  § (2)  bekezdés c)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 
a  gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77.  § (2)  bekezdés a), g) és j)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében az  egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15.  § 
(10)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.)  
Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
a 6. alcím tekintetében a  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 26.  pontja szerinti 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló  
44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet módosítása

1. §  Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 
„Engedélyezés előtti gyógyszeralkalmazás” című alcímének címében az „Engedélyezés előtti” szövegrész helyébe 
az „Engedélyezés, illetve kereskedelmi forgalomba hozatal előtti” szöveg lép.

2. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeiről szóló 
44/2005. (X. 19.) EüM rendelet módosítása

2. §  Hatályát veszti az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeiről szóló  
44/2005. (X. 19.) EüM rendelet 3. melléklete.

3. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló  
52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet módosítása

3. §  Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 42.  § 
(2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:]
„c) a gyógyszert kiszállító nagykereskedő vagy a gyógyszer-kiskereskedelmi tevékenységet folytató üzletet a Gyftv. 
68. § (3a) bekezdése szerinti megállapodás alapján gyógyszerrel ellátó közforgalmú gyógyszertár megnevezését.”

4. A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési szolgálati és 
nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet módosítása

4. §  A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási 
rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
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(E rendelet alkalmazásában)
„a) szaktevékenység:
aa) a  közvetlen lakossági gyógyszerellátás keretében a  gyógyszer készítése, vizsgálata, készletezése, ellenőrzése, 
tárolása, valamint a  gyógyszerek, anyatej-helyettesítő tápszerek, anyatej-kiegészítő tápszerek, speciális 
gyógyászati célra szánt tápszerek és élelmiszerek (az anyatej-helyettesítő tápszer, anyatej-kiegészítő tápszer, 
speciális gyógyászati célra szánt tápszer és élelmiszer a továbbiakban együtt: tápszer), gyógyászati segédeszközök 
és a  gyógyszertárban forgalmazható egyéb termékek helyes alkalmazására vonatkozó teljes körű szakmai 
tájékoztatással történő kiadása, továbbá a  gyógyszerészi gondozás és a  betegségek megelőzését szolgáló, 
a  betegekkel történő együttműködést megvalósító felvilágosító, tanácsadó szolgáltatás, a  helyes és eredményes 
gyógyszeres terápia elősegítése, követése,
ab) a Gyftv. 55. § (1) bekezdésében foglalt feladat;”

5. §  Az R1.
a) 17.  § (2)  bekezdésében a  „kézigyógyszertárat” szövegrész helyébe a  „kézigyógyszertárat, gyógyszertáron 

kívüli gyógyszerforgalmazást végző üzletet” szöveg,
b) 18.  § (11)  bekezdés g)  pontjában a  „fiókgyógyszertár, kézigyógyszertár” szövegrész helyébe 

a „fiókgyógyszertár, kézigyógyszertár, gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazást végző üzlet” szöveg,
c) 34.  § (1)  bekezdésében a  „gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz” szövegrész helyébe a  „gyógyszer, 

gyógyászati segédeszköz vagy tápszer” szöveg,
d) 34.  § (2)  bekezdésében a  „gyógyszerekről és gyógyászati segédeszközökről” szövegrész helyébe 

a „gyógyszerekről, gyógyászati segédeszközökről és tápszerekről” szöveg,
e) 34.  § (3)  bekezdésében a  „gyógyszereket és gyógyászati segédeszközöket” szövegrész helyébe 

a „gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket, valamint tápszereket” szöveg
lép.

5. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási 
jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet módosítása

6. §  Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű 
szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat I.3.7. sorában 
a „Gyógyszertár” szövegrész helyébe a „Fiókgyógyszertár” szöveg lép.

6. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, 
az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati 
segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes 
szabályokról szóló 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet módosítása

7. §  Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az  ismertetői 
tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a  gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, 
fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II. 25.)  
EüM rendelet (a továbbiakban: R2.) 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Karitatív célra térítésmentesen gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz csak olyan egészségügyi vagy 
szociális intézmény, illetve karitatív szervezet számára adományozható, ahol a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz 
felhasználásának szakmai feltétele, továbbá a  felhasználás ellenőrzése biztosított. Térítésmentes gyógyszer-, 
gyógyászatisegédeszköz-adomány fekvőbeteg-ellátást biztosító egészségügyi szolgáltató részére az  intézeti 
gyógyszertár útján adható.”

8. §  Az R2. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  gyógyszer forgalombahozatali engedélyének jogosultja, a  gyógyszer forgalmazására jogosult, illetve ezek 
meghatalmazott képviselője vagy az ezek megbízása alapján eljáró más gazdálkodó szervezet köteles gondoskodni 
az  általa forgalmazott gyógyszerekkel kapcsolatos kereskedelmi kommunikációs tevékenység irányításának saját 
szervezetén belüli megszervezéséről, e célból egy tudományos szervezeti egység létrehozásával.”
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7. Záró rendelkezések

9. §  Ez a rendelet 2022. július 31-én lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

A honvédelmi miniszter 11/2022. (VII. 29.) HM rendelete
a honvédelmi alkalmazottak árvái kiegészítő támogatása megállapításának és folyósításának szabályairól

A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 93.  § 36.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 112.  § 1.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  E rendelet alkalmazásában központi pénzügyi szervezet a  Magyar Honvédség központi pénzügyi és számviteli, 
ingatlanfenntartási- és üzemeltetési, logisztikai, valamint központosított igazgatási feladatokat ellátó szervezete.

2. § (1) A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 99/E. §-a szerinti árvák kiegészítő támogatása 
(a továbbiakban: árvák kiegészítő támogatása) megállapításával kapcsolatos feladatokat a  központi pénzügyi 
szervezet hajtja végre.

 (2) Az árvák kiegészítő támogatását a nyugdíjfolyósító szerv folyósítja.

3. § (1) Az árvák kiegészítő támogatására való jogosultság megállapítása érdekében a honvédelmi szervezet az e rendelet 
hatálybalépését követő harminc napon belül tájékoztatja a  központi pénzügyi szervezetet a  2020. július 1-je és 
a  veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény hatálybalépése 
közötti időszakra vonatkozóan a  honvédelmi alkalmazotti jogviszony fennállása alatt elhunyt honvédelmi 
alkalmazottról, valamint annak árváiról.

 (2) A honvédelmi szervezet az (1) bekezdés szerinti tájékoztatása során megküldi a központi pénzügyi szervezetnek
a) a honvédségi adatkezelésről, az  egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai 

igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 15. melléklet a), d) és e) pontja szerinti adatokat és
b) az elhunyt honvédelmi alkalmazott munkahelyi kötelmekkel összefüggő balesetéről vagy munkahelyi 

eredetű foglalkozási megbetegedéséről szóló hatósági határozat másolatát, ha az elhalálozás üzemi baleset 
vagy foglalkozási megbetegedés következménye volt.

4. §  A központi pénzügyi szervezet az árvák kiegészítő támogatásának megállapításakor figyelembe veszi
a) az időközi nyugdíjemelések mértékét, ideértve a  nyugellátások és egyes más ellátások 2022. július havi 

kiegészítő emeléséről szóló 161/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti emelést is,
b) az arra jogosult árva esetén a tizenharmadik havi ellátás összegét és
c) az arra jogosult árva esetén a  2021. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri 

juttatásról szóló 568/2021. (X. 6.) Korm. rendelet szerinti egyszeri juttatás összegét.

5. §  A központi pénzügyi szervezet az árvák kiegészítő támogatása megállapítására vonatkozó döntést közli
a) a jogosulttal, kiskorú személy esetén a törvényes képviselővel, gondnokság alatt álló személy esetén a kijelölt 

gondnokkal és
b) a folyósítás érdekében a nyugdíjfolyósító szervvel.

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

  Szalay-Bobrovniczky Kristóf s. k.,
  honvédelmi miniszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 225/2022. (VII. 29.) KE határozata
bírák felmentéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 90. § h) pont ha) alpontja alapján
– az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára –

a bírói felső korhatár betöltésére tekintettel

dr. Kiss Gábort 2023. január 8-ai hatállyal,
dr. Kellner Pétert 2023. február 5-ei hatállyal,
dr. Bur Istvánt 2023. február 10-ei hatállyal és
dr. Csőke Andreát 2023. február 27-ei hatállyal

bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2022. július 21.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04489-2/2022.

A köztársasági elnök 226/2022. (VII. 29.) KE határozata
bírák kinevezéséről

 1.  Az  Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése és 23. § (1) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára –

Bangóné dr. Átol Zsuzsannát,
dr. Dézsi Andreát és
dr. Hódy Ágnest

a 2022. szeptember 1. napjától 2025. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

 2.  Az  Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése és 24. § (3) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára –

dr. Fodor Évát 2022. augusztus 15. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2022. július 21.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04609-2/2022.
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A Kormány 1374/2022. (VII. 29.) Korm. határozata
a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat 
alkalmazásának eltérő szabályairól

 1. A Kormány egyetért azzal, hogy a  közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.)  
Korm. határozatban foglaltaktól eltérően a  Kormány véleményének kikérése nélkül foglalkoztatható  
2022. szeptember 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig az a személy, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, 
és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte, ha a foglalkoztatásra
a) szociális, gyermekvédelmi vagy gyermekjóléti szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál vagy
b) köznevelési vagy szakképző intézményben
kerül sor.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1375/2022. (VII. 29.) Korm. határozata
a katona egyéni felszerelésének beszerzéséhez szükséges források biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért a  honvédelmi és haderőfejlesztési program egyik alappilléreként azzal, hogy a  haderőfejlesztés mellett 

elengedhetetlen a  honvédelmi programok támogatása is, ennek keretén belül kiemelt figyelmet kell fordítani 
a katonák egyéni felszerelésére, ezért támogatja a katona egyéni felszerelésének fejlesztése mint kiemelt program 
megvalósítására többletforrás biztosítását a központi költségvetés LI. Honvédelmi Alap fejezete terhére;

 2. felhívja a  honvédelmi minisztert, hogy gondoskodjon az  1.  pont szerinti fejlesztéshez kapcsolódó beszerzések 
előkészítéséről;

Felelős: honvédelmi miniszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  honvédelmi miniszter bevonásával – gondoskodjon az  1.  pontban 
meghatározott feladat végrehajtása érdekében a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi 
XC.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 2. Magyar Honvédség cím 
javára egyszeri jelleggel 34 500 000 000 forint többletforrás biztosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter 
honvédelmi miniszter

Határidő: 2022. szeptember 1.
 4. az 1.  ponthoz kapcsolódó beszerzések tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 

(a  továbbiakban: Áht.) 36.  § (2) és (4b)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a  honvédelmi 
miniszter részére, hogy a  XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 2. Magyar Honvédség cím terhére több 
költségvetési év előirányzatát érintően kötelezettséget vállaljon legfeljebb bruttó 64 800 000 000 forint összegben, 
a 2022–2023. időszakban, az alábbi bontásban és összegekben:
a) a 2022. évben 34 500 000 000 forint,
b) a 2023. évben 30 300 000 000 forint;

 5. a honvédelmi feladatokhoz kapcsolódó beszerzések tekintetében az  Áht. 36.  § (4c)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva engedélyezi a  honvédelmi miniszter részére, hogy a  XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 
működési és felhalmozási költségvetése kiadási előirányzatai terhére a  2023.  évi költségvetési törvényben 
jóváhagyott eredeti előirányzat erejéig kötelezettséget vállaljon;
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 6. – figyelemmel a központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések 
körének meghatározásáról és a  védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított 
rendszeréről szóló 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Korm. rendelet) 1.  § (7a)  bekezdésében 
foglaltakra – egyetért azzal, hogy az  1.  pont szerinti feladattal összefüggő beszerzéseket az  érintett szervezet 
javára eljárva a  Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság a  Korm. rendelet 4.  alcím 
rendelkezéseinek alkalmazása nélkül folytassa le.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1376/2022. (VII. 29.) Korm. határozata
az állami fenntartású egyetemekhez kapcsolódó szakkollégiumok fejlesztéséről

A Kormány
 1. elismeri a  szakkollégiumok hagyományát és jelentőségét, a  rendszerváltás folyamatában és a  szuverén magyar 

politikai, gazdasági és tudományos élet felépítésében betöltött kiemelkedő teljesítményét, továbbá a  hallgatói 
tehetséggondozás terén végzett tevékenységét;

 2. javasolja a  közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok és egyházak által fenntartott felsőoktatási 
intézmények számára is, hogy a szakkollégiumok tevékenységét ösztönözzék és támogassák;

 3. az állami egyetemeken működő szakkollégiumok támogatásának jegyében, az 1. pontra hivatkozással egyetért
a) a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépész Szakkollégiumának; a  Közlekedésmérnöki 

Szakkollégiumának; a Bercsényi Építész Szakkollégiumának,
b) az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bibó István Szakkollégiumának; az  Eötvös József Collegiumának; 

a Márton Áron Szakkollégiumának; a Joghallgatók Önképző Szervezetének, valamint
c) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Magyary Zoltán Szakkollégiumának; a  Nemzetközi és Európai 

Szakkollégiumának és a Ludovika Collegiumának
támogatásával, az 1. mellékletben meghatározottak szerint;

 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  kultúráért és innovációért felelős miniszter bevonásával – gondoskodjon 
az  1.  pontban meghatározott cél érdekében az  1.  mellékletben foglalt táblázat 2–4. és 8–11. sora szerinti 
280 000 000 forint többletforrás biztosításáról a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi 
XC.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet, 7. Egyetemek, 
főiskolák cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
kultúráért és innovációért felelős miniszter

Határidő: azonnal
 5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon 

az 1. pontban meghatározott cél érdekében az 1. mellékletben foglalt táblázat 5–7. sora szerinti 70 000 000 forint 
többletforrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 14. Nemzeti Közszolgálati Egyetem cím 
javára.

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1376/2022. (VII. 29.) Korm. határozathoz

Szakkollégiumok támogatásának mértéke

A B C

1. Intézmény Szakkollégium
2022. évi kiegészítő támogatás 

(forint)

2.
Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem
Gépész Szakkollégium 10 000 000

3.
Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki Szakkollégium 10 000 000

4.
Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem
Bercsényi Építész Szakkollégium 10 000 000

5. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Magyary Zoltán Szakkollégium 10 000 000

6. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Szakkollégium 10 000 000

7. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Collegium 50 000 000

8. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bibó István Szakkollégium 50 000 000

9. Eötvös Loránd Tudományegyetem Eötvös József Collegium 50 000 000

10. Eötvös Loránd Tudományegyetem Márton Áron Szakkollégium 100 000 000

11. Eötvös Loránd Tudományegyetem Joghallgatók Önképző Szervezete 50 000 000

A Kormány 1377/2022. (VII. 29.) Korm. határozata
a Szeged–Hódmezővásárhely közötti vasút-villamos rendszer egyes kérdéseiről

A Kormány
 1. egyetért a  Hódmezővásárhely és Szeged közötti vasút-villamos közlekedés félórás ütemű sűrítésével és 

az összekapcsolt kombinált díjtermékek bevezetésével 2022. augusztus 1. napjától;
 2. felhívja a  technológiai és ipari minisztert, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket az  1.  pontban foglalt 

intézkedések megvalósítása érdekében.
Felelős: technológiai és ipari miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1378/2022. (VII. 29.) Korm. határozata
címrendi módosításról és kiegészítésről, előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározatok 
módosításáról

 1. A Kormány
a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 
1. melléklet
aa) XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 22. Gazdaságfejlesztési célú központi kezelésű 

előirányzatok cím, 4. Gazdaságfejlesztési célú nemzetközi pénzügyi kapcsolatokból eredő kiadások 
alcím, 3. NBB tőkeemelés jogcímcsoport elnevezésének „NBB alaptőke-hozzájárulás” elnevezésre 
módosítását;

ab) XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az  NVTNM tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások cím elnevezésének „A GFM tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások” elnevezésre, ezen belül az  1. Az  NVTNM 
tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek alcím elnevezésének „A GFM tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek” elnevezésre, valamint a  2. Az  NVTNM tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos kiadások alcím elnevezésének „A GFM tulajdonosi joggyakorlásával 
kapcsolatos kiadások” elnevezésre, ezen belül a 2. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó 
egyéb társaságok forrásjuttatásai alcím elnevezésének „A GFM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó 
egyéb társaságok forrásjuttatásai” elnevezésre módosítását;

ac) XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 9. Gazdaság 
újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok alcímének 
a 4. Gazdaságfejlesztési programok jogcímcsoporttal történő kiegészítését;

ad) XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2.  A  Közép-Duna 
menti térségfejlesztés gazdaság-újraindítási központi kezelésű előirányzatai alcím, 
2.  PTNM  tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb gazdasági társaságok forrásjuttatásai 
jogcímcsoport elnevezésének „A KKM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb gazdasági 
társaságok forrásjuttatásai” elnevezésre módosítását;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

b) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 220 143 017 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el, az 1. melléklet szerint.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. A nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat 

1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 4. Hatályát veszti a  nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 2009/2015. (XII. 29.) 

Korm. határozat 1. melléklet 2. pont 2.42. alpontja.
 5. Az ukrajnai infrastrukturális újjáépítéshez, valamint a belső menekültek megsegítéséhez szükséges pénzügyi forrás 

biztosításáról szóló 1318/2022. (VII. 1.) Korm. határozat 6.  pontjában a „XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 
fejezet, 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása cím” szövegrész helyébe a „XLVII. Gazdaság-
újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti 
kezelésű előirányzatok alcím, 2. Külügyi fejlesztési és kutatási programok jogcímcsoport” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1378/2022. (VII. 29.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
006057 2 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése

K5 Egyéb működési célú kiadások -220 143 017
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások
K3 Dologi kiadások 110 017
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 220 033 000

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
006057 2 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése -220 143 017

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások 220 143 017

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 220 143 017 220 143 017

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár  1 példány

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma
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2. melléklet az 1378/2022. (VII. 29.) Korm. határozathoz

A nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat 
1. melléklet 1. pontja a következő 1.42. alponttal egészül ki:
[A központi államigazgatási és kormányzati tevékenység szempontjából fontos szervek (intézmények) és létesítmények:]
„1.42. Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága,”

A miniszterelnök 62/2022. (VII. 29.) ME határozata
helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228.  § (2)  bekezdés b)  pontja és 234.  § (1)  bekezdése 
alapján – a technológiai és ipari miniszter javaslatára –

Hizó Ferenc Krisztiánt, a Technológiai és Ipari Minisztérium helyettes államtitkárát e tisztségéből

– 2022. július 29-ei hatállyal –

felmentem, egyidejűleg

dr. Zöld-Nagy Viktóriát a Technológiai és Ipari Minisztérium helyettes államtitkárává

– 2022. július 30-ai hatállyal –

kinevezem.

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


	A Kormány 267/2022. (VII. 29.) Korm. rendelete
	az új építésű lakóingatlanokra vonatkozó kedvezményes általános forgalmi adó mérték alkalmazásáról

	A Kormány 268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelete
	az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól

	A Kormány 269/2022. (VII. 29.) Korm. rendelete
	az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet alkalmazása alóli kivételekről

	A Kormány 270/2022. (VII. 29.) Korm. rendelete
	a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 271/2022. (VII. 29.) Korm. rendelete
	az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek a veszélyhelyzet során történő eltérő alkalmazásáról

	A Kormány 272/2022. (VII. 29.) Korm. rendelete
	a veszélyhelyzet ideje alatt egyes külszolgálattal kapcsolatos eltérő rendelkezésekről

	A Kormány 273/2022. (VII. 29.) Korm. rendelete
	a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

	A Kormány 274/2022. (VII. 29.) Korm. rendelete
	a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 275/2022. (VII. 29.) Korm. rendelete
	a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 
107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet veszélyhelyzet ideje alatt tör

	A Kormány 276/2022. (VII. 29.) Korm. rendelete
	a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendeletnek a hallgatói átsorolást érintő módosításáról

	A Kormány 277/2022. (VII. 29.) Korm. rendelete
	a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. kezességvállalásaihoz kapcsolódó állami viszontgarancia részletszabályairól szóló 505/2021. (VIII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

	A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 8/2022. (VII. 29.) MEKH rendelete
	az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 
259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint egyetemes szolgáltatás keretében vételezett 
villamos energia lakossági piaci árának meghatározásáról szóló 
7/2022. (VII. 21.) MEKH rendelet m

	A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének 33/2022. (VII. 29.) SZTFH rendelete
	egyes, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága feladatkörét érintő rendeletek módosításáról

	Az agrárminiszter 19/2022. (VII. 29.) AM rendelete
	a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról, a vadászvizsgáról, valamint a vadászíjjal, ragadozó madárral, magyar agárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsgákról

	Az agrárminiszter 20/2022. (VII. 29.) AM rendelete
	a Duna–Ipoly Nemzeti Park létesítéséről szóló 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet, valamint a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős 

	Az agrárminiszter 21/2022. (VII. 29.) AM rendelete
	a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 
48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról

	Az agrárminiszter 22/2022. (VII. 29.) AM rendelete
	a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról

	A belügyminiszter 22/2022. (VII. 29.) BM rendelete
	a 2022/2023. tanév rendjéről

	A belügyminiszter 23/2022. (VII. 29.) BM rendelete
	a szerződéses határvadászok képzéséről és vizsgáztatásáról

	A belügyminiszter 24/2022. (VII. 29.) BM rendelete
	egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

	A honvédelmi miniszter 11/2022. (VII. 29.) HM rendelete
	a honvédelmi alkalmazottak árvái kiegészítő támogatása megállapításának és folyósításának szabályairól

	A köztársasági elnök 225/2022. (VII. 29.) KE határozata
	bírák felmentéséről

	A köztársasági elnök 226/2022. (VII. 29.) KE határozata
	bírák kinevezéséről

	A Kormány 1374/2022. (VII. 29.) Korm. határozata
	a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat alkalmazásának eltérő szabályairól

	A Kormány 1375/2022. (VII. 29.) Korm. határozata
	a katona egyéni felszerelésének beszerzéséhez szükséges források biztosításáról

	A Kormány 1376/2022. (VII. 29.) Korm. határozata
	az állami fenntartású egyetemekhez kapcsolódó szakkollégiumok fejlesztéséről

	A Kormány 1377/2022. (VII. 29.) Korm. határozata
	a Szeged–Hódmezővásárhely közötti vasút-villamos rendszer egyes kérdéseiről

	A Kormány 1378/2022. (VII. 29.) Korm. határozata
	címrendi módosításról és kiegészítésről, előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározatok módosításáról

	A miniszterelnök 62/2022. (VII. 29.) ME határozata
	helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről
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