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II. Törvények

2022. évi XLVI. törvény
az 1222. évi Aranybulla jelentőségéről és az Aranybulla Napjáról*

Mi, az Országgyűlés tagjai, azok, akik tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait,
– valljuk, hogy a történeti alkotmányunkban gyökerező önazonosságunk védelme az állam alapvető kötelessége,
– indokoltnak tartjuk, hogy az európai és a magyar alkotmányos jogfejlődés kiemelkedő dokumentumáról, az Aranybulláról, 

kibocsátásának 800. évfordulója alkalmából megemlékezzünk,
– elismerjük, hogy az  Aranybulla eszmeisége bizonyos vonatkozásaiban a  modern kori demokrácia eszmetörténeti 

előzményének tekinthető,
a következő törvényt alkotjuk:

1. §  Az Országgyűlés az  1222.  évi Aranybulla emlékét és a  magyar nemzet szellemi öröksége részeként annak 
jelentőségét törvényben örökíti meg.

2. §  Az Országgyűlés április 24. napját az Aranybulla Napjává nyilvánítja.

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

 Novák Katalin s. k., Dr. Latorcai János s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

2022. évi XLVII. törvény
a 2025. évi Oszakai Világkiállításon történő magyar megjelenés sikeres megvalósításához kapcsolódó 
rendelkezésekről**

Az Országgyűlés a  gazdaság és a  turizmus élénkítése, a  magyar honosságú gazdasági társaságok nemzetközi piacra jutásának 
elősegítése céljából, a  2025. évi Oszakai Világkiállításon történő magyar megjelenéshez szükséges nemzetközi színvonalú, 
összetett szolgáltatásokat biztosítani képes kiállítási pavilon létrehozásához, valamint Magyarországnak a Világkiállításon történő 
sikeres megjelenéséhez szükséges szervezési feladatok megvalósítása érdekében a következő törvényt alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. §  E törvény hatálya a  2025. évi Oszakai Világkiállításon (a továbbiakban: Világkiállítás) történő sikeres  
magyar megjelenéshez szükséges, a  világkiállítási pavilon (a továbbiakban: Pavilon) tervezésével, kialakításával, 
összeszerelésével, a  Világkiállítás oszakai programját szolgáló beruházásokkal és szolgáltatásokkal, valamint 
a Kormány rendeletében megjelölt további, a Világkiállítással és a Pavilonnal kapcsolatos ügyekkel (a továbbiakban 
együtt: Projekt) összefüggő beszerzésekre, közigazgatási hatósági eljárásokra, vámigazgatási eljárásokra, valamint 
Magyarország Világkiállításon történő megjelenésének szervezésével összefüggő egyéb beszerzésekre terjed ki.

2. §  A Projekt megvalósítása, a  Világkiállításon történő magyar megjelenés kiemelkedően fontos közérdek, amelynek 
érdekében kötendő szerződések halasztást nem tűrő, kiemelkedően fontos közérdek célját szolgáló szerződésnek 
tekintendőek, teljesítésükhöz kiemelkedően fontos közérdek fűződik.

  * A törvényt az Országgyűlés a 2022. november 22-i ülésnapján fogadta el.
** A törvényt az Országgyűlés a 2022. november 22-i ülésnapján fogadta el.
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3. § (1) A  Projekttel kapcsolatos tematikával, koncepciós rajzokkal és koncepciós kiviteli tervekkel összefüggésben 
lebonyolítandó közbeszerzési eljárások tekintetében az  ajánlatkérő jogosult a  közbeszerzésekről szóló  
2015. évi cXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti rendkívüli sürgősségre alapított 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti, rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén  
az ajánlatkérő köteles a Kbt. 99. § (3) bekezdés b) pontja szerint előírt számú ajánlattevőt ajánlattételre felhívni.

2. A Projekt megvalósításával kapcsolatos sajátos rendelkezések

4. § (1) A  Projekt irányítója és lebonyolítója (a továbbiakban: projektlebonyolító szerv) a  Magyar Turisztikai Ügynökség 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: turisztikai ügynökség). A  Kormány rendeletében kijelölt 
gazdasági társaság (a továbbiakban: vállalat) a  projektlebonyolító szerv feladatait a  Kormány rendeletében 
meghatározottak szerint részben vagy egészben a turisztikai ügynökség helyett elláthatja, e feladatok ellátása során 
a vállalatot a projektlebonyolító szervnek kell tekinteni.

 (2) A projektlebonyolító szerv – ideértve a vállalatot is – jogosult a Projekt megvalósításához szükséges feladatok részletes 
meghatározására és azok végrehajtása érdekében beszerzési és szükség szerint egyéb tárgyú szerződések megkötésére.

5. § (1) A  Projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági eljárásokban és vámigazgatási eljárásokban 
az ügyintézési határidő – ha jogszabály ennél rövidebb határidőt nem állapít meg – tíz nap. A Kormány rendeletben 
határozza meg a Projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági eljárások sajátos szabályait.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban és vámigazgatási eljárásokban a  szakhatósági eljárás 
ügyintézési határideje – ha jogszabály ennél rövidebb határidőt nem állapít meg – öt nap.

6. §  A Kormány egyedi döntésében meghatározza a Pavilon főbb jellemzőire – így különösen méretére és szimbolikájára –  
vonatkozó követelményeket.

7. § (1) A  Projekt tekintetében a  turizmusért felelős miniszter által a  Világkiállításon történő magyar megjelenés 
előmozdításával kapcsolatos diplomáciai feladatok ellátására kijelölt személy
a) kormányzati igazgatási szervtől,
b) bármely projektlebonyolító szervtől,
c) egyéb, állami tulajdonban álló gazdasági társaságtól, továbbá
d) a külpolitikáért felelős miniszter által irányított minisztérium útján, Magyarország Japán Államban található 

nagykövetségétől, konzulátusától
a Projekttel összefüggő ügyben tájékoztatást kérhet, illetve részére intézkedés megtételét javasolhatja.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatáskérés, valamint intézkedés megtételére vonatkozó javaslat részletes szabályait, 
valamint az azokkal kapcsolatos álláspont közlésének szabályait a Kormány rendeletben határozza meg.

3. Záró rendelkezések

8. §  Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
a) a Világkiállítással és a Pavilonnal kapcsolatos ügyeket, a 4. § (1) bekezdése szerinti vállalat kijelölését, valamint 

a 4. § (1) bekezdése szerinti feladatellátás részletes szabályait,
b) a Pavilon létesítésének, elbontásának sajátos szabályait,
c) a Projekttel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások sajátos szabályait,
d) a Projekttel kapcsolatos tájékoztatáskérés, valamint intézkedés megtételére történő javaslattétel részletes 

szabályait, valamint az azokkal kapcsolatos álláspont közlésének szabályait.

9. §  Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. §  E törvény rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

 Novák Katalin s. k., Dr. Latorcai János s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke
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2022. évi XLVIII. törvény
a területi közigazgatás működésével, az ingatlan-nyilvántartással és a területfejlesztéssel összefüggő egyes 
törvények módosításáról*

1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

1. §  A foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 54.  § (9a)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9a) Az álláskereső a  (9) bekezdés b) pontjában meghatározott jelentkezési, továbbá a  (9) bekezdés c) pontjában 
meghatározott bejelentési kötelezettségének az e-ügyintézési tv.-ben foglaltak szerint is eleget tehet.”

2. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

2. § (1) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66. § (1) bekezdése 
a következő f ) ponttal egészül ki:
[A környezethasználat – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel –]
„f ) az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat alapján nem jelentős környezeti hatással járó tevékenységek esetén 
a környezetvédelmi hatóság által kiadott előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat”
[véglegessé válását követően kezdődhet meg, illetve folytatható.]

 (2) A Kvt. 66. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha az  (1)  bekezdés a), b) és f )  pontjának hatálya alá tartozó környezethasználathoz más jogszabály által 
meghatározott létesítési, illetve működési engedélyezési eljárás is szükséges, az  engedély akkor adható 
meg, ha a  környezethasználó jelentős hatást nem feltételező előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozattal, 
környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. A  jelentős hatást nem feltételező 
előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat, a  környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedély 
megszerzéséig a  környezethasználathoz más jogszabály által meghatározott létesítési, illetve működési 
engedélyezési eljárást fel kell függeszteni. A  létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély 
a környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól nem térhet el.”

3. §  A Kvt. 107/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„107/A. § A figyelmeztetés mint közigazgatási szankció nem alkalmazható
a) a vízvédelmi hatósági ügyekben,
b) a környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedély nélkül vagy az engedély előírásaitól eltérően 
folytatott tevékenység esetén.”

4. §  A Kvt.
a) 58. § (2) bekezdés b) pontjában a „bírságok kivételével” szövegrész helyébe a „bírságok, valamint a települési 

önkormányzattal szemben kiszabott bírságok kivételével” szöveg,
b) 92. § (2) bekezdés a) pontjában és 92. § (3) bekezdésében a „környezetvédelmi hatóság” szövegrész helyébe 

a „természetvédelmi hatóság” szöveg
lép.

3. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása

5. §  A területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 11. § (1) bekezdés 
a) pontja a következő ag) alponttal egészül ki:
(A megyei önkormányzat és a fővárosi önkormányzat területfejlesztési feladatai:
a területfejlesztési tervezéssel összefüggő feladatok ellátása keretében:)
„ag) a területi szempontú operatív program megalapozása érdekében integrált területi programot készít és  
részt vesz annak végrehajtásában;”

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. november 22-i ülésnapján fogadta el.
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6. §  A Tftv.
a) 1. § (2) bekezdésében a „feladatainak ellátására,” szövegrész helyébe a „feladatainak ellátására” szöveg,
b) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „fejlesztési” szövegrész helyébe a „területfejlesztési” szöveg,
c) 5. § a) pont aa) alpontjában a „figyelése” szövegrész helyébe a „vizsgálata” szöveg,
d) 5. § a) pont ab) alpontjában az „a fejlesztési” szövegrész helyébe az „a területfejlesztési” szöveg,
e) 5. § k) pontjában a „társadalmi mutatói” szövegrész helyébe a „társadalmi mutatók” szöveg,
f ) 5.  § l)  pontjában az  „ösztönzőkkel támogathatók” szövegrész helyébe az  „ösztönzőkkel kiemelten 

támogathatók” szöveg,
g) „A miniszter és más miniszterek feladatai” alcím címében az  „A miniszter” szövegrész helyébe  

az „A területfejlesztésért felelős miniszter” szöveg,
h) 9. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „A miniszter” szövegrész helyébe az „A területfejlesztésért felelős 

miniszter” szöveg,
i) 9/B. § d) pontjában az „a miniszterrel” szövegrész helyébe az „a területfejlesztési miniszterrel” szöveg,
j) 18/A. § (4) bekezdés b) pontjában a „Balaton Fejlesztési Tanács, és a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács elnöke” 

szövegrész helyébe a „17. § (1) bekezdésében felsorolt kiemelt térségi fejlesztési tanácsok elnökei” szöveg,
k) 21/A.  § (1) és (3)  bekezdésében, valamint 24/A.  §-ában az  „a miniszter” szövegrész helyébe  

az „a területfejlesztésért felelős miniszter” szöveg
lép.

7. §  Hatályát veszti a Tftv.
a) 5. § p) és r) pontja,
b) 11. § (1) bekezdés c) pont ce) alpontjában az „ipari parkok és a szabad vállalkozási zónák tevékenységét, az” 

szövegrész.

4. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása

8. §  A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 80.  § (1)  bekezdés b)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Aki tevékenységével vagy mulasztásával)
„b) a védett természeti értéket jogellenesen veszélyezteti, károsítja, elpusztítja, vagy védett természeti terület vagy 
Natura 2000 terület állapotát, minőségét jogellenesen veszélyezteti, rongálja, abban kárt okoz;”
(természetvédelmi bírságot köteles fizetni.)

9. §  A Tvt. 80. § (5a) bekezdés c) pontjában a „bejelentést, ellenőrzött bejelentést” szövegrész helyébe a „bejelentés, vagy 
ellenőrzött bejelentés alapján folytatható tevékenységet” szöveg lép.

5. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosítása

10. §  A vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 82.  §-a a  következő 
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  vadászati hatóság az  e  § alapján kiszabott bírságfizetési kötelezettségének teljesítése érdekében a  bírság 
megfizetésére a  végrehajtás elrendelése előtt a  kötelezett kérelmére fizetési halasztást vagy részletekben történő 
teljesítést engedélyezhet, amennyiben a  fizetési nehézség a  kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése 
érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.”

6. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat 
igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

11. § (1) Az  illetékekről szóló 1990. évi XcIII. törvény módosításáról, valamint a  hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási 
szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Díjtörvény) 32/c. § (1) bekezdése a következő 
u) ponttal egészül ki:
(Tárgyánál fogva díjmentes:)
„u) a bányatelek jogi jelleg törlésére irányuló eljárás;”
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 (2) A Díjtörvény 32/c. § (1) bekezdés v) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Tárgyánál fogva díjmentes:)
„v) tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartási bejegyzése hagyatékátadó végzés alapján;”

 (3) A Díjtörvény 32/c. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Tárgyánál fogva díjmentes a  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi cXXII. törvénnyel 
összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi ccXII. törvény 108/G. §-a szerinti, törölt 
haszonélvezeti jog visszajegyzésére, valamint a  törölt haszonélvezeti jog visszajegyezhetőségének vizsgálatára 
irányuló eljárás megindítása tényének törlésére irányuló hatósági eljárás.”

12. §  A Díjtörvény
a) 28. § (2) bekezdésében a „3600 forint, a nem hiteles másolatért 1000” szövegrész helyébe a „3000” szöveg,
b) 33/A. § (2) bekezdésében a „nem hiteles” szövegrész helyébe a „hiteles” szöveg
lép.

13. §  Hatályát veszti a Díjtörvény
a) 27. § (2) bekezdésében az „és nem hiteles” szövegrész,
b) 31. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 31. § (2) és (4) bekezdésében a „nem” szövegrész,
c) 31. § (5) bekezdésében a „nem hiteles és” szövegrész.

7. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

14. §  Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13.  § (5)  bekezdésében  
a „figyelembe kell venni” szövegrész helyébe a „kell csak figyelembe venni” szöveg lép.

8. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

15. § (1) Az  ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi cXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 52.  § (1)  bekezdés d)  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A jogok és tények bejegyzéséről, adatok átvezetéséről szóló határozatot – a változás tulajdoni lapon történő átvezetése 
után – kézbesíteni kell)
„d) tulajdoni hányadot érintő tulajdonjog-bejegyzés esetén valamennyi tulajdonostársnak, kivéve ha a  bejegyzés 
végleges vagy jogerős hatósági, illetve jogerős bírósági határozaton alapul,”

 (2) Az Inytv. 52. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha az  e  törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján valamely ingatlanadatot az  ingatlanügyi hatóság már 
nem tart nyilván, az adatnak a tulajdoni lapról történő törléséről készült közleményt közhírré teszi.”

16. §  Az Inytv. 23. § (4) bekezdésében az „A” szövegrész helyébe az „Az erdő kivételével a” szöveg lép.

17. §  Hatályát veszti az Inytv.
a) 68. § (4) bekezdésében és 68. § (7a) bekezdésében az „és nem hiteles” szövegrész,
b) 68.  § (6a)  bekezdésében az „elektronikus formában szolgáltatott nem hiteles másolat, valamint a  tulajdoni 

lapról” szövegrész.

9. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

18. §  A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 19.  § (1)  bekezdés v)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
[A nyilvántartásból igényelheti(k):]
„v) a hulladékgazdálkodási hatóság az  engedély nélküli hulladéklerakással összefüggő feladatai ellátásához  
a  9.  § (1) és (1a)  bekezdésében, a  9.  § (2)  bekezdés a)–b) és d)–e)  pontjában, valamint a  9/D.  § (1)  bekezdésében 
megjelölt adatokat.”
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10. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

19. §  A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 86. § (1) bekezdése a következő 
c) ponttal egészül ki:
(A kulturális örökség védetté nyilvánított elemeire a Magyar Államot a 37–40. § kivételével elővásárlási jog illeti meg)
„c) védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen fekvő ingatlan esetében akkor, ha ezt a  védetté nyilvánító vagy 
a védettséget módosító rendelet kimondja.”

20. §  A Kötv. 86.  § (4)  bekezdésében a „Ha az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti ingatlanra több elővásárlási jog áll fenn,” 
szövegrész helyébe az „Az (1) bekezdés a) pontja szerinti ingatlanokon” szöveg lép.

11. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosítása

21. §  A társasházakról szóló 2003. évi cXXXIII. törvény 49. § (6) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A közgyűlés azonnali hatállyal felmenti a tisztségviselőt, visszavonja a társasház-kezelői, az ingatlankezelői tevékenység 
végzésére vonatkozó megbízatást, ha)
„d) az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság a tisztségviselőt a szolgáltatási tevékenység folytatásától eltiltotta.”

12. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról 
és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

22. §  A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 3.  § (5)  bekezdés a)  pontjában a  „hatásvizsgálati eljárás esetén  
hatvan nap” szövegrész helyébe a „hatásvizsgálati eljárás, egységes környezethasználati engedélyezési eljárás esetén  
hatvan nap, összevont eljárás esetén kilencven nap” szöveg lép.

13. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása

23. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 4.  § (6)  bekezdés d)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Az anyakönyvi szerv)
„d) a hazai anyakönyvezés kivételével, teljesíti az  anyakönyvi bejegyzést, ha annak alapja külföldi okirat  
– ide nem értve a  személyazonosságot, illetve állampolgárságot igazoló okiratot –, kivéve, ha az  anyakönyvi 
bejegyzés teljesítéséről való döntésre
da) a házassági ügyekben és a  szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a  joghatóságról, valamint 
a  határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az  1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  
2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet vagy
db) a házassági és szülői felelősségi ügyekben a  joghatóságról, a  határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, 
valamint a gyermekek jogellenes külföldre viteléről szóló 2019. június 25-i (EU) 2019/1111 tanácsi rendelet
az irányadó,”

24. §  Az At. 14. § (3d) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3d) A  hazai anyakönyvezésre irányuló eljárásban nem szükséges fordítás az  angol, német vagy francia nyelven 
kiállított okiratokhoz.”

25. §  Az At. 14/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Nem kérhető az igazságügyért felelős miniszter véleménye, ha az anyakönyvi bejegyzés teljesítéséről való döntésre
a) a házassági ügyekben és a  szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a  joghatóságról, valamint a  határozatok 
elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2003. november 27-i  
2201/2003/EK tanácsi rendelet vagy
b) a házassági és szülői felelősségi ügyekben a  joghatóságról, a  határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, 
valamint a gyermekek jogellenes külföldre viteléről szóló 2019. június 25-i (EU) 2019/1111 tanácsi rendelet
az irányadó.”
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26. §  Az At. 50. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A születési név megváltoztatására irányuló kérelem igazgatási szolgáltatási díja 10 000 forint.”

27. § (1) Az At. 69/D. § (1) bekezdés h)–l) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az elektronikus anyakönyv a házassággal kapcsolatban nyilvántartja)
„h) a házasság fennállása alatt a b) pontban meghatározott adatokban bekövetkezett változást,
i) a házasság megszűnését követően
ia) a 69/B.  § (1)  bekezdés b)  pont bi)  alpontja szerinti adatnak a  házassági névviselési forma módosítása 
következtében történt változását és annak időpontját,
ib) a 69/B.  § (1)  bekezdés b)  pont bi)  alpontja szerinti adatnak a  házassági név megváltoztatása következtében 
történt változását és annak időpontját,
ic) a 69/B. § (1) bekezdés b) pont bi) alpontja szerinti adatnak az utónév-módosítás következtében történt változását 
és annak időpontját,
j) az e)–g) pontban szereplő adatok változását,
k) az adatot bejegyző személy nevét és felhasználói azonosítóját,
l) a bejegyzés idejét, az  e  törvény hatálybalépését megelőzően teljesített papír alapú anyakönyvi bejegyzés 
folyószámát és”

 (2) Az At. 69/D. § (1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
(Az elektronikus anyakönyv a házassággal kapcsolatban nyilvántartja)
„m) a keletkezett anyakönyvi alapiratok típusát és azonosító számát.”

28. § (1) Az At. 70. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  születendő gyermekre tett apai elismerő nyilatkozattal összefüggésben nyilvántartott adatokat törölni 
kell, ha a  magzat nem született meg vagy nem élve született. Az  adatokat az  apai elismerő nyilatkozatot rögzítő 
anyakönyvvezető illetékessége szerinti anyakönyvi szerv, az  anyakönyvvezetőként kijelölt hivatásos konzuli 
tisztviselő által felvett és rögzített apai elismerő nyilatkozatot a felügyeletet gyakorló anyakönyvi szerv törli az apai 
elismerő nyilatkozatok nyilvántartásából.”

 (2) Az At. 70. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  apai elismerő nyilatkozat felvétele során rögzített adatokat tartalmazó jegyzőkönyvet az  apa, az  anya, 
a kiskorú apa, illetve anya törvényes képviselője, a tizennegyedik életévét betöltött gyermek, a kirendelt gondnok 
vagy gyám, a tolmács és az anyakönyvvezető aláírják. Az anyakönyvvezető az előtte tett apai elismerő nyilatkozatot 
az apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartásában rögzíti.”

 (3) Az At. 70. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az apai elismerő nyilatkozatot rögzítő anyakönyvvezető az apai elismerő nyilatkozat aláírt példányát, valamint 
az apai elismerő nyilatkozat felvétele során keletkezett vagy benyújtott iratot elektronikus alapiratként feltölti.”

29. §  Az At. 102. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„102. § (1) A 4. § (6) bekezdés d) pontja, valamint a 14/A. § (3) bekezdése a házassági és szülői felelősségi ügyekben 
a joghatóságról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a gyermekek jogellenes külföldre viteléről 
szóló 2019. június 25-i (EU) 2019/1111 tanácsi rendelet végrehajtását szolgálja.
(2) A  80.  § az  európai demográfiai statisztikákról szóló, 2013. november 20-i 1260/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezést tartalmaz.”

30. §  Az At.
 1. 2. §-ában az „anyakönyv” szövegrész helyébe az „elektronikus anyakönyv” szöveg,
 2. 9.  § (2)  bekezdés b)  pontjában, 62.  § (4)  bekezdésében, 77.  § c)  pontjában, valamint 84.  §  

(1) és (3) bekezdésében az „anyakönyvezető” szövegrész helyébe az „anyakönyvvezető” szöveg,
 3. 11. § (2) bekezdésében az „érintő kérelemre” szövegrész helyébe az „érintő, kérelemre” szöveg,
 4. 15.  § (4)  bekezdésében a  „meghatalmazott” szövegrész helyébe a  „meghatalmazott, valamint a  halotti 

anyakönyvi kivonatot a hozzátartozó” szöveg,
 5. 17. § (2) bekezdésében a „szándékukat együttesen” szövegrész helyébe a „szándékukat – a (3) bekezdésben 

foglaltak kivételével – együttesen” szöveg,
 6. 21. § (4) bekezdésében a „bekezdés” szövegrész helyébe a „bekezdésben” szöveg,



7982	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	197.	szám	

 7. 31.  § (2)  bekezdésében a  „szándékot együttesen” szövegrész helyébe a  „szándékot – a  (3)  bekezdésben 
foglaltak kivételével – együttesen” szöveg,

 8. 44. § (3) és (4) bekezdésében az „Intézet” szövegrészek helyébe a „Kutatóközpont” szöveg,
 9. 45. § (1) bekezdésében a „feltüntetni” szövegrész helyébe a „bejegyezni” szöveg,
10. 46. § (1) bekezdés a) és d) pontjában az „a gyermek” szövegrész helyébe a „gyermeke” szöveg,
11. 55/A. § (5) bekezdésében a „módosítás” szövegrész helyébe a „családi név korrekciójának hatálya” szöveg,
12. 57. § (2) bekezdésében az „eseményt” szövegrész helyébe az „esemény adatait” szöveg,
13. 63. § (5) bekezdésében az „okmány” szövegrész helyébe a „hatósági igazolvány okmányazonosítója” szöveg, 

a „megállapítására tett rendőrségi” szövegrész helyébe a „tisztázására tett” szöveg,
14. 64.  §-ában az  „alapiratokat nyolc” szövegrész helyébe az  „alapiratokat – az  apai elismerő nyilatkozatok 

nyilvántartásába feltöltött elektronikus alapirat kivételével – nyolc” szöveg,
15. 87. §-ában a „4. § (5) bekezdés i) pontja” szövegrész helyébe a „4. § (6) bekezdés d) és e) pontja” szöveg,
16. 94. § (1) bekezdés c) pontjában az „Intézet” szövegrész helyébe a „Kutatóközpont” szöveg
lép.

31. §  Hatályát veszti az At.
a) 45. § (1) bekezdésében az „A nyilatkozat alapján a születési anyakönyvi bejegyzésben az adatváltozást át kell 

vezetni.” szövegrész,
b) 45. § (4) bekezdése,
c) 47. § (4) bekezdése,
d) 62. § (2) bekezdés záró szövegrészében a „ , valamint a halottvizsgálati bizonyítvány eltemettetői példányát 

bemutatja” szövegrész,
e) 89. § (2) bekezdése,
f ) 101/A. § (3) bekezdése,
g) 101/B. §-a.

14. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

32. §  A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi cLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)  
52. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  képviselő-testület ülésének a  jegyzőkönyvét a  polgármester és a  jegyző írja alá. A  jegyzőkönyv közokirat, 
amelynek elkészítéséről a  jegyző gondoskodik. A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni. A  jegyzőkönyvet, 
valamint a  polgármester, a  főpolgármester, a  vármegyei közgyűlés elnöke és a  jegyző képviselő-testület által 
átruházott hatáskörében meghozott – hatósági döntésnek nem minősülő – döntését a jegyző kormányrendeletben 
meghatározottak szerint köteles megküldeni a kormányhivatalnak.”

33. §  Az Mötv. 141.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „jegyzőkönyv” szövegrész helyébe a  „jegyzőkönyv, valamint 
a  polgármester, a  főpolgármester, a  vármegyei közgyűlés elnöke és a  jegyző képviselő-testület által átruházott 
hatáskörében meghozott – hatósági döntésnek nem minősülő – döntései” szöveg lép.

15. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

34. §  A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 1. §-a a következő 
16. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„16. GNSS (Global Navigation Satellite Systems): a globális műholdas helymeghatározó rendszerek közös elnevezése.”

35. § (1) Az Fttv. 6. § (20) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(20) A  költségvetési szerv jogszabályban meghatározott területrendezési, településrendezési, területfejlesztési és 
településfejlesztési feladatai ellátásához, továbbá a településterv, a települési arculati kézikönyv és a településképi 
rendelet véleményezéséhez a  Magyar Építész Kamara, az  érintett és közigazgatási határral szomszédos területi 
(megyei, fővárosi) önkormányzat és az  érintett kiemelt térségi fejlesztési tanács díj-, költség- és térítésmentesen 
hozzáférhet a  3.  § (1)  bekezdés d)–f )  pontjában foglalt adatbázisokhoz, valamint az  ország 1:10000 digitális 
szintvonalrajzához és domborzatmodelljéhez (DDM-5).”
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 (2) Az Fttv. 6. § (27) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(27) A  kulturális örökség védelméért felelős miniszter a  kulturális örökségvédelmi és világörökségi feladataival 
összefüggő feladatai ellátása érdekében térítésmentesen és korlátlanul hozzáférhet a földmérési és térinformatikai 
államigazgatási szerv által kezelt és üzemeltetett állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis adataihoz.”

 (3) Az Fttv. 6. §-a a következő (35) és (36) bekezdéssel egészül ki:
„(35) A hulladékgazdálkodási hatóság – az elhagyott hulladék felszámolása érdekében – az elektronikus formában 
szolgáltatott térképmásolatok tekintetében teljes személyes díjmentességben részesül.
(36) Az adatszolgáltató a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség (a továbbiakban: NAVÜ) részére adatelemzési feladatainak 
ellátása érdekében az általa kért – a 3. § (1) bekezdése szerinti – adatokat átadja. A NAVÜ az átadott adatokat kizárólag 
adatelemzési célra használhatja fel, és kizárólag az adatelemzés eredményét jogosult továbbítani.”

 (4)  Az Fttv. 6. §-a a következő (37) bekezdéssel egészül ki:
„(37) Hatóság részére, amennyiben jogszabályban meghatározott hatósági eljárásához szükséges, az  ingatlan-
nyilvántartási térképi adatbázishoz díjmentes, elektronikus hozzáférést kell biztosítani. A térképi adatokhoz történő 
hozzáférést a hatóság megkeresésére a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv biztosítja.”

36. §  Az Fttv. 18. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Minden részben vagy egészben közpénzek felhasználásával készített, az  állami topográfiai térképi 
adatbázis tartalmát érintő adatállománnyal rendelkezni jogosult köteles – az  adatállomány elkészültét követő 
30 napon belül – díj-, költség- és térítésmentesen átadni a  földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv 
számára az  állami topográfiai térképi adatbázis állami alapadat tartalmát érintő adatokat. A  földmérési és 
térinformatikai államigazgatási szerv az  adatállományt a  kézhezvételt követő 30 napon belül köteles díj-, költség- 
és térítésmentesen átadni a  honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szerv részére. A  földmérési és 
térinformatikai államigazgatási szerv köteles a  NAVÜ-t az  adatállomány kézhezvételét követő 15 napon belül  
a  kézhezvételről értesíteni. A  NAVÜ jogosult az  adatállomány átadását kérni a  tájékoztatástól számított  
30 napon belül.”

37. § (1) Az Fttv. 19. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Bármely távérzékelési adat a  földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv – a  honvédelemért felelős 
miniszter hatáskörébe tartozó adatok esetén a  honvédelmi térképészeti hatósági feladatokért felelős szerv –  
által elvégzett állami átvételt követően válik az állami távérzékelési alapadatbázis részévé.”

 (2) Az Fttv. 19. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Minden, az  adatállománnyal rendelkezni jogosult köteles átadni (a megrendelőnek történő átadását 
követő tizenöt napon belül) a  földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnek a  részben vagy egészében 
közpénzből előállított, az állami távérzékelési adatbázis adattartalmát érintő adatnak egy, az eredetivel megegyező 
példányát. Ez  alól kizárólag a  honvédelmi célokra készült távérzékelési adatok jelentenek kivételt. A  földmérési 
és térinformatikai államigazgatási szerv köteles a  NAVÜ-t az  adatállomány kézhezvételét követő 15 napon belül  
a  kézhezvételről értesíteni. A  NAVÜ jogosult az  adatállomány átadását kérni a  tájékoztatástól számított  
30 napon belül.”

38. §  Az Fttv. 25. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A 10. § (3) bekezdés i) pontjában meghatározott alappontok áthelyezéséről vagy megszüntetéséről a honvédelmi 
térképészeti hatósági feladatokért felelős szerv dönt.”

39. §  Az Fttv. 25/A. § (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás bárki számára ingyenesen hozzáférhető országos nyilvántartás, amely tartalmazza 
a tevékenység végzésére jogosult személy:]
„g) földmérő igazolvány számát.”

40. § (1) Az Fttv. 37. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A  földmérési és térképészeti állami alapmunkákat a  földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által 
készített ütemterv szerint kell végezni.
(3) Az  e  törvényben meghatározott állami alapadatok értékesítéséből származó igazgatási szolgáltatási díjak 
miniszteri rendeletben meghatározott összegét új állami alapadatok előállítására kell fordítani.”
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 (2)  Az Fttv. 37. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (2) bekezdésben meghatározott ütemtervtől eltérően új állami alapadatok előállítása a megrendelő költségére 
is történhet.”

41. § (1) Az Fttv. 38. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a kormány, hogy rendeletben)
„h) jelölje ki a  honvédelmi térképészeti hatósági feladatokért felelős szervet, továbbá határozza meg a  hatósági 
feladatait és hatáskörét,”

 (2) Az Fttv. 38. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a kormány, hogy rendeletben)
„k) állapítsa meg a  honvédelmi térképészeti hatósági feladatokért felelős szerv hatáskörébe tartozó hatósági 
eljárások részletes szabályait.”

 (3) Az Fttv. 38. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a honvédelemért felelős miniszter, hogy)
„a) a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szervet, a felelősségi körébe tartozó földmérési és térképészeti 
ágazati irányítási feladatokat és hatásköröket, valamint a  felelősségi körébe tartozó közfeladatként ellátott 
földmérési és térképészeti tevékenység végzésének rendjét,”
(rendeletben állapítsa meg.)

42. §  Az Fttv. 40. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  11.  § (1)  bekezdés m)–o)  pontja, a  13.  § (2)  bekezdése, valamint a  15.  § (1)  bekezdése 2024. február 1-jén  
lép hatályba.”

43. §  Az Fttv.
a) 10.  § (3)  bekezdés d)  pontjában a „(Global Navigation Satellite Systems) hálózat hazai” szövegrész helyébe 

a „hálózat (GNSSnet.hu) referencia” szöveg,
b) 26.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az „az aktív GNSS hálózat” szövegrész helyébe az „a 10.  § (3)  bekezdés 

d) pontjában meghatározott referenciaállomások” szöveg,
c) 26. § (4) bekezdésében az „a), b), c), f ) és h) pontjában” szövegrész helyébe az „a)–f ) és h) pontjában” szöveg,
d) 28. § (10) bekezdésében az „(1) bekezdésben” szövegrész helyébe az „(1), (3) és (4) bekezdésben” szöveg,
e) 29. § (4) bekezdésében a „kaphat” szövegrész helyébe az „igényelhet” szöveg
lép.

44. §  Hatályát veszti az Fttv.
a) 6. § (33) bekezdése,
b) 23. § (4) és (5) bekezdése,
c) 28. § (8) bekezdés nyitó szövegrészében a „bárki számára ingyenesen hozzáférhető” szövegrész.

16. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

45. §  A hulladékról szóló 2012. évi cLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 14.  § (1)  bekezdése a  következő e)  ponttal 
egészül ki:
(Hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedély birtokában vagy nyilvántartásba vétel alapján lehet szállítani, kivéve, ha)
„e) a hulladékgazdálkodási hatóság a  költséghatékonyság mérlegelését követően a  jogellenesen elhelyezett vagy 
elhagyott, legfeljebb 2 m3 mennyiségű, nem veszélyes hulladékot hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, 
átvételi helyre vagy hulladékkezelő létesítménybe szállítja.”

46. §  A Ht. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Hasznosítási művelet – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, valamint ha törvény vagy 
kormányrendelet az engedély kiadását más hatóság hatáskörébe nem utalja – a hulladékgazdálkodási hatóság által 
kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel végezhető.”
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47. §  A Ht. 69. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a  járulékfizetésre kötelezett a  bejelentési, a  nyilvántartási, az  adatszolgáltatási, valamint a  hulladéklerakási 
járulék- és pótlékbefizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az  adózás rendjéről szóló törvényt, valamint 
az adóigazgatási rendtartásról szóló törvényt kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol a törvény adóhatóságot 
említ, azon hulladékgazdálkodási hatóságot kell érteni. Az  adózás rendjéről szóló törvény, valamint az  adóról és 
az  adóigazgatási eljárásról szóló törvény alkalmazásakor a  hulladékgazdálkodási hatóság eljárása adóigazgatási 
eljárásnak minősül.”

48. §  A Ht. 84. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  hulladékgazdálkodási hatóság az  e  törvényben, valamint más jogszabályban meghatározott előírások 
teljesítése érdekében az  eljárás alá vont jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet vagy 
természetes személyt kötelezi:
a) a jogszabályban foglalt vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségeinek betartására, illetve a  jogsértő 
állapot megszüntetésére, ha a  jogszabályban vagy hatóság határozatában foglalt előírásokat az  eljárás alá vont 
jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy természetes személy megszegi, teljesítésüket 
elmulasztja, vagy a hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenységet az engedélytől, vagy a nyilvántartásba 
vételhez kötött tevékenységet a nyilvántartástól eltérő módon gyakorolja;
b) a környezetet veszélyeztető, szennyező, vagy károsító tevékenység felfüggesztésére, abbahagyására, az  eredeti 
állapot helyreállítására;
c) környezetszennyezés esetében olyan intézkedés megtételére, amely a  környezetszennyezést csökkenti vagy 
megszünteti, a környezet károsodását kizárja.”

49. §  A Ht. 86. §-a a következő (17) bekezdéssel egészül ki:
„(17) A  hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére a  területi hulladékgazdálkodási hatóság a  végrehajtás 
elrendelése előtt – kérelemre – legfeljebb 3 évig terjedő részletfizetést engedélyezhet.”

50. §  A Ht.
a) 61. § (2) bekezdésében a „tizenöt” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg,
b) 78/E. § (1) bekezdés b) pontjában a „bírság” szövegrész helyébe a „bírság és más pénzkövetelések” szöveg
lép.

17. A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosítása

51. §  Hatályát veszti a hegyközségekről szóló 2012. évi ccXIX. törvény 40. § (4) bekezdésében a „nem” szövegrész.

18. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosítása

52. §  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 5:31.  § (1) és (2)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Tulajdonjog tárgyára vonatkozó jog biztosítása érdekében a  tulajdonos harmadik személlyel szemben 
hatályosan a  tulajdonjog tárgyára elidegenítési és terhelési tilalmat együttesen, de külön-külön is alapíthat.  
Ingatlan esetén az ingatlan-nyilvántartásban azt a jogot is fel kell tüntetni, amelynek biztosítására a tilalom szolgál.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tilalom az azzal biztosított jog megszűnésével megszűnik.”

53. §  A Ptk. 5:32. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az elidegenítési és terhelési tilalomra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, ha a dolgon csak elidegenítési, 
illetve csak terhelési tilalom áll fenn, vagy a dologgal való rendelkezés jogát a tilalom más módon korlátozza.”

54. § (1) A Ptk. 6:216. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az eladó a tulajdonjogát a vételár kiegyenlítéséig fenntarthatja, ennek időtartama alatt a vevő tulajdonszerzésre 
irányuló jogát hozzájárulása nélkül nem csorbíthatja.”

 (2) A Ptk. 6:216. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az ingatlanra vonatkozó tulajdonjog-fenntartást az ahhoz kapcsolódó vevői jog feltüntetésével kell az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyezni.”
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55. §  A Ptk. 6:410. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a lízingtárgy ingatlan, a lízingbeadáshoz kapcsolódó lízingbevevői jogot a lízingbevevő javára a tulajdonjog 
bejegyzésével egyidejűleg – vagy ha az  ingatlan a  lízingszerződés megkötésekor már a  lízingbeadó tulajdonában 
van, úgy a birtokátruházás időpontjáig – be kell jegyezni az ingatlan-nyilvántartásba.”

19. A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény módosítása

56. §  A fémkereskedelemről szóló 2013. évi cXL. törvény 5.  § (7)  bekezdés nyitó szövegrészében a „b), c) és f )  pontok” 
szövegrész helyébe az „a)–d) és f ) pontja” szöveg lép.

20. A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény módosítása

57. §  Hatályát veszti a  kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi ccXI. törvény 6.  § (2)  bekezdésében  
a „vagy nem hiteles” szövegrész.

21. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosítása

58. §  A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi cLVI. törvény 9/I.  § (3)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(3) A  szálláshely-szolgáltató a  harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó, 6/B. alcímben meghatározott 
adatok rögzítését és a  helyi önkormányzat idegenforgalmi adót meghatározó rendelete szerinti nyilvántartás 
vezetését elektronikusan, a szálláshelykezelő szoftver alkalmazásával teljesíti.”

22. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény módosítása

59. §  Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 208/c. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„208/c.  § Az ingatlan-nyilvántartási ügyben való eljárási jogosultság nyilvántartásba vétele iránti kérelem  
2023. szeptember 1-jétől terjeszthető elő. A kérelemről az ügyvédi kamara elnöke a 2024. február 1-jétől hatályos 
183/A. §-ban meghatározott feltételek alapján dönt. Ha a területi kamara elnöke a kérelemnek helyt ad, az ingatlan-
nyilvántartási ügyben való eljárási jogosultságot legkorábban 2024. február 1-jei hatállyal veszi nyilvántartásba.”

23. A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények 
módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény módosítása

60. § (1) A  fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról 
szóló 2019. évi cX. törvény (a továbbiakban: 2019. évi cX. törvény) 100.  § (9)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(9) A 12. § (2) bekezdése, a 40. § (4) bekezdése és a 87. § 2023. január 1-jén lép hatályba.”

 (2) A 2019. évi cX. törvény 100. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A  4.  § (2)  bekezdése, a  9.  § (2)  bekezdése, a  21.  §, a  28.  § (7)  bekezdése, a  29.  § (1)  bekezdése, a  31.  §  
(2) és (3)  bekezdése, a  32.  § (2)  bekezdése, a  34.  § (2)  bekezdése, a  40.  § (3)  bekezdése, a  42.  § (1)  bekezdése,  
a  47.  § (2)  bekezdése, a  63.  § (2)  bekezdése, a  65.  § (1)  bekezdése, a  69.  § (4) és (5)  bekezdése, a  76.  §  
(7) és (8) bekezdése, a 81. § (1) bekezdése, a 84. § (1) és (2) bekezdése és a 96. § 2025. január 1-jén lép hatályba.”

61. §  A 2019. évi cX. törvény 100. § (1) bekezdésében a „(2)–(9)” szövegrész helyébe a „(2)–(10)” szöveg lép.

24. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló  
2019. évi CXXII. törvény módosítása

62. §  A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi cXXII. törvény 
68. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  egészségbiztosítási szerv, a  foglalkoztatás-felügyeleti hatóság, az  állami adó- és vámhatóság a  bejelentési 
kötelezettség ellenőrzése során az  Art. szerinti be nem jelentett foglalkoztatás feltárása esetén, valamint 
a  munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a  jogsértésről 
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szóló határozatának véglegessé válását követően – az  adózó bejelentési kötelezettségének önkéntes teljesítése 
hiányában – az Art. 1. mellékletében foglaltak szerinti bejelentést hivatalból teljesíti.”

25. A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás 
felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény módosítása

63. §  A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a  foglalkoztatás felügyeletéről szóló  
2020. évi cXXXV. törvény 9. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki.
„(7) A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a pénzfizetési kötelezettség teljesítésére a kötelezettnek a véglegessé vált 
határozat illetékes adóhatóságnak történő megküldése előtt benyújtott kérelme alapján részletfizetést biztosíthat. 
A  foglalkoztatás-felügyeleti hatóság bármely részlet megfizetésének elmulasztása esetén haladéktalanul megküldi 
a végleges határozatot az adóhatóságnak a hatáskörébe tartozó intézkedések megtétele céljából.”

26. Az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló  
2021. évi II. törvény eltérő szöveggel történő hatályba léptetése

64. §  Az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény  
66. § (2) bekezdésének
a) a hulladékról szóló 2012. évi cLXXXV. törvény 61.  § (29)  bekezdését megállapító rendelkezése  

a „tizenöt napon” szövegrész helyett a „harminc napon” szöveggel,
b) a hulladékról szóló 2012. évi cLXXXV. törvény 61.  § (30)  bekezdését megállapító rendelkezése  

a „15 napon” szövegrész helyett a „harminc napon” szöveggel
lép hatályba.

27. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény módosítása

65. §  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi c. törvény 19. § (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(5) A  ranghely előzetes biztosításának ténye a  jogosultak kérelmére az  ingatlan-nyilvántartásba legfeljebb egyévi 
időtartamra jegyezhető be.”

66. §  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi c. törvény 32. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(3) A  bejegyzési engedélyt a  (2)  bekezdés szerinti jogosult külön, a  bejegyzés alapjául szolgáló okiratra 
előírt alakisággal rendelkező okiratban is megadhatja. Az  e  törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet 
kötelező jelleggel előírhatja, hogy a  bejegyzési engedélyt a  kormányrendeletben meghatározott módon,  
elektronikus űrlapon kell megszerkeszteni és hitelesíteni.”

67. § (1) Az  ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi c. törvény 36.  § (1)  bekezdés b)  pontja a  következő szöveggel  
lép hatályba:
(Ha az  okiratot a  nyilatkozattevő helyett meghatalmazott írta alá, a  meghatalmazást az  e  törvény felhatalmazása 
alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott tartalommal és módon, elektronikus űrlapon kell megszerkeszteni 
és hitelesíteni, ha)
„b) az ügyleti meghatalmazás az  e  törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott 
valamely korlátozást tartalmazza,”

 (2) Az  ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi c. törvény 36.  § (1)  bekezdése a  következő c)  ponttal kiegészülve  
lép hatályba:
(Ha az  okiratot a  nyilatkozattevő helyett meghatalmazott írta alá, a  meghatalmazást az  e  törvény felhatalmazása 
alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott tartalommal és módon, elektronikus űrlapon kell megszerkeszteni 
és hitelesíteni, ha)
„c) az ügyleti meghatalmazás a b) pont szerinti korlátozáson kívül egyéb korlátozást is tartalmaz.”

 (3) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi c. törvény 36. § (2) és (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) Ha az okiratot a nyilatkozattevő helyett meghatalmazott írta alá és az ügyleti meghatalmazás az  (1) bekezdés 
c) pontja szerinti korlátozást is tartalmaz, a kérelem kizárólag sommás vagy teljes eljárás keretében bírálható el.
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(3) Írásra vagy olvasásra képtelen, illetve a  magyar nyelvet nem értő személy jognyilatkozata alapján a  jogügylet 
akkor kerülhet bejegyzésre, ha a  jognyilatkozat megfelel a  35.  § (2)  bekezdésében, valamint a  Ptk. 6:7.  § 
(4) bekezdésében előírt feltételeknek.”

68. §  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi c. törvény 88.  § (5)  bekezdése a  következő 22.  ponttal kiegészülve  
lép hatályba:
(Tárgyánál fogva díjmentes:)
„22. a bányatelek jogi jelleg törlésére irányuló eljárás.”

69. §  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi c. törvény 92. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  1–91.  §, a  93–97.  §, a  100–103.  §, a  105.  §, a  106.  § (1) és (2)  bekezdése, valamint a  106.  § (3)  bekezdés  
a) és b) pontja 2024. február 1-jén lép hatályba.”

70. §  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi c. törvény
a) 44.  § (3)  bekezdése a „szerződő felek” szövegrész helyett a „bejegyzéssel közvetlenül érintett valamennyi 

személy” szöveggel,
b) 46. § (1) bekezdés b) pont nyitó szövegrésze a „kérelmező” szövegrész helyett a „kérelmező nevét, valamint” 

szöveggel
lép hatályba.

71. §  Nem lép hatályba az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi c. törvény 102. §-a.

28. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével összefüggő 
átmeneti rendelkezésekről, valamint egyes, az ingatlan-nyilvántartással, területrendezéssel, 
településrendezéssel kapcsolatos és kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló  
2021. évi CXLVI. törvény módosítása

72. §  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi c. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről, 
valamint egyes, az  ingatlan-nyilvántartással, területrendezéssel, településrendezéssel kapcsolatos és kulturális 
tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi cXLVI. törvény (a továbbiakban: Átmeneti tv.) 4. § (5) bekezdésében 
a „2023.” szövegrész helyébe a „2024.” szöveg lép.

73. §  Az Átmeneti tv.
a) 1. § (1) és (2) bekezdése, 3. § a) és b) pontja a „2023.” szövegrész helyett a „2024.” szöveggel,
b) 1. § (3) bekezdése a „2023.” szövegrészek helyett a „2024.” szöveggel
lép hatályba.

29. Az egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló  
2022. évi II. törvényhez kapcsolódó módosításáról szóló 2022. évi IV. törvény módosítása

74. §  Az egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvényhez kapcsolódó 
módosításáról szóló 2022. évi IV. törvény 248. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A 141. alcím és a 147. alcím 2023. július 1-jén lép hatályba.
(6) A 34. § és a 97. § (3) bekezdése 2024. január 1-jén lép hatályba.
(7) A 143. alcím 2024. február 1-jén lép hatályba.”

30. Az egyes törvényeknek a honvédelemmel, a gazdaságfejlesztéssel, valamint a kormányzati 
igazgatással összefüggő módosításáról szóló 2022. évi VII. törvény módosítása

75. §  Az egyes törvényeknek a honvédelemmel, a gazdaságfejlesztéssel, valamint a kormányzati igazgatással összefüggő 
módosításáról szóló 2022. évi VII. törvény 128. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Az 56. alcím 2023. július 1-jén lép hatályba.
(6) Az 51. alcím 2024. február 1-jén lép hatályba.”
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31. A területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek 
az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló  
2022. évi XXII. törvény módosítása

76. §  A területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény 
tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Tktv.) 12. §-a 
a következő (10) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(10) Amennyiben törvény kötelezővé teszi az  ügyfél bejelentéseinek adatváltozás-kezelési szolgáltatás útján 
történő fogadását, akkor a  (3)  bekezdés a)  pontja szerinti regisztráció iránti kérelmet a  csatlakozott szolgáltató 
a törvény hatálybalépését követő 30 napon belül köteles benyújtani az adatváltozás-kezelési szolgáltatóhoz.”

77. §  A Tktv. I. Fejezete a következő 9/A. alcímmel kiegészülve lép hatályba:
„9/A. Kötelező csatlakozás az adatváltozás-kezelési szolgáltatáshoz
17/A.  § Az ügyfél adatainak változásáról, valamint a  felhasználóváltozásról szóló bejelentést adatváltozás-kezelési 
szolgáltatás útján is köteles fogadni
a) a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 3. § r) pontja szerinti távhőszolgáltató,
b) a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény szerinti, lakossági fogyasztókat ellátó
ba) villamosenergia-kereskedő,
bb) egyetemes szolgáltató, és
bc) elosztó hálózati engedélyes,
c) a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény szerinti, lakossági fogyasztókat ellátó
ca) földgázkereskedő,
cb) egyetemes szolgáltató,
cc) földgázelosztó és
cd) vezetékes PB-gáz-szolgáltató,
d) a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi ccIX. törvény szerinti víziközmű-szolgáltató.”

78. §  A Tktv. 9/A. alcíme a következő 17/B. §-sal egészül ki:
„17/B.  § Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi c. törvény szerinti, egyéni előfizetői szolgáltatást nyújtó 
elektronikus hírközlési szolgáltató az  ügyfél adatainak változásáról szóló bejelentést köteles adatváltozás-kezelési 
szolgáltatás útján is fogadni.”

79. §  A Tktv. 21. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) A 190. alcím 2023. július 1-jén lép hatályba.
(7) A 24. § 2. pontja, a 192. alcím és a 197. alcím 2024. február 1-jén lép hatályba.”

80. §  A Tktv. 1.  § (2)  bekezdésének nyitó szövegrésze a  „6–8. alcím” szövegrész helyett a  „6–8. és a  9/A. alcím”  
szöveggel lép hatályba.

81. §  Nem lép hatályba a Tktv.
a) 13. § (8) bekezdése,
b) 168. alcíme.

32. Záró rendelkezések

82. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. alcím, a 2. § és a 3. §, a 4. § a) pontja, a 4–5. alcím, a 12. §, a 13. §, a 7. alcím, a 16. § és a 17. §, a 9–14. alcím, 

a  35.  § (3)  bekezdése, a  36–38.  §, a  41.  §, a  16. alcím, a  17. alcím, a  19–21. alcím, a  24–26. alcím, a  76.  §, a  77.  §,  
a 80. § és a 81. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

 (3) A 78. § 2023. július 1-jén lép hatályba.
 (4) A 35. § (4) bekezdése, a 44. § a) pontja, a 18. alcím, a 65–68. §, a 70–71. § és a 73. § 2024. február 1-jén lép hatályba.

83. §  A 14. alcím az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
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84. §  A 23.  § és a  25.  § a  házassági és szülői felelősségi ügyekben a  joghatóságról, a  határozatok elismeréséről és 
végrehajtásáról, valamint a  gyermekek jogellenes külföldre viteléről szóló 2019. június 25-i (EU) 2019/1111  
tanácsi rendelet végrehajtását szolgálja.

 Novák Katalin s. k., Dr. Latorcai János s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

2022. évi XLIX. törvény
a Nemzetközi Migrációs Szervezet Alapokmánya módosításának kihirdetéséről*
(a Nemzetközi Migrációs Szervezet Alapokmányának a  Nemzetközi Migrációs Szervezet Tanácsa 2020. október 28-án elfogadott  
1385. számú határozatában foglalt módosítása 2020. október 28-án nemzetközi jogilag hatályba lépett)

1. §  Az Országgyűlés a  Nemzetközi Migrációs Szervezet Alapokmányának (a  továbbiakban: Alapokmány)  
a  Nemzetközi Migrációs Szervezet Tanácsa 2020. október 28-án elfogadott 1385. számú határozatában foglalt 
módosítását (a továbbiakban: Alapokmány módosító határozat) e törvénnyel kihirdeti.

2. § (1) Az Alapokmány módosító határozatának hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.
 (2) Az Alapokmány módosító határozatának hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

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

4. § (1) Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter 
gondoskodik.

 (2) Az  Alapokmány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hivatalos magyar nyelvű fordításának és hiteles 
angol nyelvű szövegének a Nemzeti Jogszabálytárban történő, a hatálybalépést követő haladéktalan közzétételéről 
az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.

 Novák Katalin s. k.,  Dr. Latorcai János s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2022. évi XLIX. törvényhez

C/Sp/4/RES/1385
Elfogadva 2020. október 28-án

TANÁCS

Negyedik rendkívüli ülésszak

1385. számú HATÁROZAT

A SZERVEZET FELSŐVEZETŐI STRUKTÚRÁJÁNAK MEGERŐSÍTÉSE

A Tanács,

Emlékeztetve a  főigazgató két főigazgató-helyettes kinevezésére irányuló és az  IOM Alapokmányának ebből fakadó 
módosítására vonatkozó javaslatára, amelyet eredetileg 2019. május 24-én közöltek valamennyi tagállammal, majd ezt 
követően a tagállamokkal 2019 októberében és novemberében tartott, három informális konzultáció keretében megvitattak,

Emlékeztetve továbbá a  2019. november 29-i 1383. sz. határozatára, amelyben úgy határozott, hogy a  Tanács 
elnökének vezetésével munkacsoportot hoz létre, amelynek feladata, hogy ajánlásokat fogalmazzon meg 
a  főigazgató javaslatával kapcsolatban, és azokat a  Tanács rendkívüli ülésén megfontolás és határozathozatal 
céljából előterjessze,

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. november 22-i ülésnapján fogadta el.
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Tudomásul véve, hogy az  említett munkacsoport hat ülést tartott, és megbeszélései során figyelembe vette 
a  főigazgató által előterjesztett egységes szerkezetbe foglalt, a  2020. január 8-án kelt WG/1383/2020/1 
dokumentumban foglaltak javaslatot,

Megjegyezve továbbá, hogy a  munkacsoport az  1383. sz. határozatban meghatározott eredeti időkereten 
túl is kénytelen volt folytatni a  munkáját a  2019. évi koronavírus (cOVID–19) világjárványból eredő rendkívüli 
körülmények miatt,

Megfontolva az  elnök 2020. június 15-én kelt, 2020. október 2-án tovább módosított levelében foglalt javaslatát, 
amelyet követően a főigazgatót felkérte, hogy aktualizálja javaslatát,

Megvizsgálva a főigazgatónak a két főigazgató-helyettes kinevezésére és az IOM Alapokmányának ebből következő 
módosításaira vonatkozó, a 2020. október 12-i c/Sp/4/4 dokumentumban szereplő, kiigazított javaslatát,

Figyelemmel arra, hogy az  IOM Alapokmányának ebből következő módosításai megegyeztek a 2019. május 24-én 
közölt módosításokkal,

Megvizsgálva az  1383. sz. tanácsi határozattal létrehozott munkacsoport című dokumentumot: Az  elnök 
összefoglalója a tevékenységekről és ajánlások a főigazgatói javaslat kiigazítására (c/Sp/4/3, 2020. október 14.),

Azzal a  meggyőződéssel, hogy meg kell erősíteni a  szervezet felsővezetői struktúráját két főigazgató-helyettesi 
pozíció – az egyik a műveletekre, a másik pedig az irányításra és a reformra összpontosítva – létrehozásával,

Annak tudatában, hogy a  szervezet felsővezetői struktúrájának a  két főigazgató-helyettesi pozíció létrehozásával 
történő megerősítése – amely pozíciók betöltőit ki kell nevezni – az Alapokmány módosítását teszi szükségessé,

Megerősítve, hogy az  Alapokmány 25.  cikke (1)  bekezdésének rendelkezését, amely előírja, hogy az  Alapokmány 
javasolt módosításainak szövegét a  főigazgató legalább három hónappal a Tanács általi megvitatás előtt közölje 
a tagállamok kormányaival, megfelelően tiszteletben tartották,

Megjegyezve, hogy az  Alapokmány a  c/Sp/4/4 dokumentum IV.  mellékletében szereplő, 2020. október 12-i 
módosításai – az Alapokmány 25. cikkének (2) bekezdése értelmében – ugyanazon a napon lépnek hatályba, mint 
amikor ezt az állásfoglalást a Tanács kétharmados többséggel elfogadja,

Tudomásul véve, hogy a Tanács eljárási szabályzatát, valamint a  Programok és Pénzügyi Állandó Bizottság eljárási 
szabályzatát a  2020. október 12-i c/Sp/4/4 dokumentum V. és VI.  mellékletében foglaltaknak megfelelően 
módosítani szükséges,

1. Jóváhagyja a  főigazgató két főigazgató-helyettes kinevezésére vonatkozó kiigazított javaslatát, 
valamint az  IOM Alapokmányának ebből következő módosításait a  c/Sp/4/4 számú, 2020. október 12-i 
dokumentumban foglaltak szerint;

2. Elfogadja az  Alapokmány c/Sp/4/4 dokumentum IV.  mellékletében szereplő módosításait, amelyek angol, 
francia és spanyol nyelvű szövege egyaránt hiteles;

3. Elfogadja továbbá a  Tanács eljárási szabályzatának a  c/Sp/4/4 dokumentum V.  mellékletében foglalt 
módosításait;

4. Elfogadja továbbá a  Programok és Pénzügyi Állandó Bizottság eljárási szabályzatának a  c/Sp/4/4 
dokumentum VI. mellékletében foglalt módosításait;

5. Felhatalmazza a főigazgatót, hogy a lehető leghamarabb és a meglévő források keretein belül válasszon ki és 
nevezzen ki két főigazgató-helyettest a jóváhagyott eljárásnak megfelelően.

IV. melléklet

Az IOM Alapokmány szövegének módosítása

12. cikk
Az Igazgatóság magában foglalja a  főigazgatót, a  két főigazgató-helyettest és a Tanács által meghatározott körű 
személyzetet.
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13. cikk
1. A főigazgatót és a  főigazgató-helyettest a  Tanács választja meg kétharmados szavazattöbbséggel, és 

legfeljebb egy alkalommal újraválasztható. Mandátumuk A főigazgató mandátuma általában öt évre szól, 
de kivételes esetekben rövidebb időre, amennyiben a Tanács kétharmados szavazattöbbséggel így határoz. 
A főigazgató a Tanács által jóváhagyott szerződés alapján végzik munkájukat munkáját, amely szerződést 
a Szervezet nevében a Tanács elnöke ír alá.

2. …

15. cikk
1. Kötelessége teljesítése során a  főigazgató, a  főigazgató-helyettesek és a  személyzet nem kérhet és  

nem fogadhat el utasításokat semmiféle, a Szervezeten kívüli államtól vagy hatóságtól. Tartózkodnak minden 
olyan tevékenységtől, amely a nemzetközi szervezetben betöltött tisztviselői helyzetükkel ellentétes.

2. Minden tagállam vállalja, hogy tiszteletben tartja a  főigazgató, a  főigazgató-helyettesek és a  személyzet 
felelősségének kivételes nemzetközi jellegét, és nem próbálják őket befolyásolni feladataik teljesítésében.

3. …

16. cikk
A főigazgató részt vehet, illetve a  főigazgató-helyettes vagy más, kijelölt képviselője által képviseltetheti magát 
a Tanács, és bármely kisegítő testület ülésén. A főigazgató vagy a kijelölt képviselője a vitákban részt vehet, szavazati 
joga azonban nincs.

23. cikk
1. …
2. A tagállamok képviselői, a főigazgató, a főigazgató-helyettesek, valamint az Igazgatóság teljes személyzete 

ugyanígy élvezi mindazon kiváltságokat és mentességeket, amelyek a  Szervezettel összefüggésben 
feladataik független elvégzéséhez szükségesek.

3. …

[Jelölések: Vastagon szedett és áthúzott – a  meglévő szöveg törlése; Vastagon szedett és dőlt – új szöveg 
beillesztése]

2. melléklet a 2022. évi XLIX. törvényhez

C/Sp/4/RES/1385
Adopted on 28 October 2020

COUNCIL

Fourth Special Session

RESOLUTION No. 1385

STRENGTHENING THE SENIOR LEADERSHIP STRUCTURE OF THE ORGANIZATION

The Council,

Recalling the proposal made by the Director General for the appointment of two Deputy Directors General and 
consequential amendments to the IOM constitution, initially communicated to all Member States on 24 May 2019, and 
subsequently discussed at three informal consultations with Member States held in October and November 2019,

Recalling also its Resolution No. 1383 of 29 November 2019, by which it decided to establish a working group, under 
the chairmanship of the chairperson of the council, to formulate recommendations regarding the proposal of the 
Director General and to present them for consideration and decision at a special session of the council,

Noting that said working group held six meetings and, during its discussions, considered the consolidated proposal 
presented by the Director General, as contained in document WG/1383/2020/1 of 8 January 2020,
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Noting also that the working group was compelled to continue its work beyond the original time frame established 
in Resolution No. 1383 owing to the extraordinary circumstances stemming from the coronavirus disease 2019 
(cOVID–19) pandemic,

Having considered the chairperson’s proposal contained in his letter dated 15 June 2020, further amended on  
2 October 2020, following which the Director General was requested to update his proposal,

Having examined the Adjusted proposal by the Director General for the appointment of two Deputy Directors 
General and consequential amendments to the IOM constitution, contained in document c/Sp/4/4 of  
12 October 2020,

Aware that the consequential amendments to the IOM constitution were identical to those communicated on  
24 May 2019,

Having considered the document entitled Working group established by council Resolution No. 1383: chairperson’s 
summary of activities and recommendations for the adjustment of the proposal of the Director General (c/Sp/4/3 of 
14 October 2020),

Convinced of the need for strengthening the senior leadership structure of the Organization through the 
establishment of two Deputy Director General positions, one focusing on operations and one focusing on 
management and reform,

Mindful that strengthening the senior leadership structure of the Organization by establishing two Deputy Director 
General positions, whose incumbents shall be appointed, will require amendments to the constitution,

Confirming that the provision of Article 25, paragraph 1, of the constitution, which requires that the texts of 
proposed amendments to the constitution be communicated by the Director General to the governments of 
Member States at least three months in advance of their consideration by the council, has been duly respected,

Noting that the amendments to the constitution contained in Annex IV of document c/Sp/4/4 of 12 October 2020 
will, pursuant to Article 25, paragraph 2, of the constitution, enter into force on the same date that the present 
resolution is adopted by a two-thirds majority of the council,

Acknowledging that consequential changes, contained in Annexes V and VI of document c/Sp/4/4 of 12 October 
2020, are necessary to the Rules of Procedure of the council and the Rules of Procedure for the Standing committee 
on Programmes and Finance,

1. Approves the Adjusted proposal by the Director General for the appointment of two Deputy Directors 
General and consequential amendments to the IOM constitution as set out in document c/Sp/4/4 of  
12 October 2020;

2. Adopts the amendments to the constitution contained in Annex IV of document c/Sp/4/4, the texts in  
the English, French and Spanish language being equally authentic;

3. Also adopts the amendments to the Rules of Procedure of the council contained in Annex V of document  
c/Sp/4/4;

4. Further adopts the amendments to the Rules of Procedure for the Standing committee on Programmes and 
Finance contained in Annex VI of document c/Sp/4/4;

5. Authorizes the Director General to select and appoint, as soon as possible and from within existing resources, 
two Deputy Directors General in accordance with the approved process.

Annex IV

Text of amendments to the IOM Constitution

Article 12
The Administration shall comprise a Director General, a two Deputy Directors General and such staff as the council 
may determine.
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Article 13
1. The Director General and the Deputy Director General shall be elected by a two-thirds majority vote of the 

council and may be re-elected for one additional term. Their The term of office of the Director General shall 
normally be five years but may, in exceptional cases, be less if a two-thirds majority of the council so decides. 
They The Director General shall serve under a contract approved by the council, which shall be signed on 
behalf of the Organization by the chairman of the council.

2. …

Article 15
1. In the performance of their duties, the Director General, the Deputy Directors General and the staff shall 

neither seek nor receive instructions from any State or from any authority external to the Organization. They 
shall refrain from any action which might reflect adversely on their position as international officials.

2. Each Member State undertakes to respect the exclusively international character of the responsibilities 
of the Director General, the Deputy Directors General and the staff and not to seek to influence them in  
the discharge of their responsibilities.

3. …

Article 16
The Director General shall be present, or be represented by the a Deputy Director General or another designated 
official, at all sessions of the council and any subsidiary bodies. The Director General or the designated 
representative may participate in the discussions but shall have no vote.

Article 23
1. …
2. Representatives of Member States, the Director General, the Deputy Directors General and the staff of  

the Administration shall likewise enjoy such privileges and immunities as are necessary for the independent 
exercise of their functions in connection with the Organization.

3. …

[Key: Bold strikethrough – delete existing text; Bold italic – insert new text]

2022. évi L. törvény
Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról*

1. A Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény módosítása

1. §  A Kossuth-díjról és a  Széchenyi-díjról szóló 1990.  évi XII.  törvény 3/A.  § (4)  bekezdésében az „az öregségi teljes 
nyugdíj jogszabályban meghatározott legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg lép.

2. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

2. §  Az illetékekről szóló 1990.  évi XcIII.  törvény 17.  § (1)  bekezdés m)  pontjában a  „mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap” szöveg lép.

3. A nemzeti gondozásról szóló 1992. évi LII. törvény módosítása

3. §  A nemzeti gondozásról szóló 1992.  évi LII.  törvény 10.  § (3)  bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg lép.

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. november 22-i ülésnapján fogadta el.
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4. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
módosítása

4. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.  évi LXVI.  törvény 9.  § (3)  bekezdés 
b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nyilvántartást kezelő szerv a Központi Okmánytárban – adatlapokon, illetve elektronikusan tárolva – kezeli:)
„b) a külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozatot, a külföldön élő magyar állampolgárok nyilvántartásba vételével 
és a  külföldi lakóhely változás bejelentésével kapcsolatos iratokat, valamint a  személyi azonosítót és lakcímet 
igazoló hatósági igazolvány kiállítása iránti kérelmeket;”

5. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.  évi LXVI.  törvény a  következő 
21/c. §-sal egészül ki:
„21/c.  § A hivatásos katasztrófavédelmi szerv hatósági feladatai ellátása céljából a  következő adatokat jogosult 
átvenni a nyilvántartást kezelő szervtől: a természetes személyazonosító, a lakcím, az állampolgárság, az elhalálozás 
ténye és ideje, valamint a  személyazonosító igazolvány és az  útlevél okmányazonosítója, érvényessége, illetve 
érvénytelensége ténye és oka.”

6. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.  évi LXVI.  törvény 22.  §-a a  következő 
p) ponttal egészül ki:
[E törvény felhatalmazása alapján a 17. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti adatok igénylésére jogosultak:]
„p) a személyazonosító igazolványt kiadó és nyilvántartó hatóság, valamint a személyazonosító igazolvány kiadása 
során közreműködő hatóságként eljáró bv. szerv, e hatósági hatáskörében ellátandó feladatai végrehajtásához.”

7. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.  évi LXVI.  törvény 24.  § (1)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  bíróság, az  ügyészség, a  nemzetbiztonsági szolgálatok és a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság feladataik ellátása érdekében – a  rájuk vonatkozó törvényekben meghatározott célok és feltételek 
teljesülése esetén – a nyomozó hatóság és az előkészítő eljárást folytató szerv büntetőeljárás lefolytatása céljából, 
a  rendőrség bűnüldözési tevékenysége ellátásához, a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv a  katasztrófavédelmi 
tervezéshez, a  Nemzeti Információs Központ az  utasadatok kockázatelemzéséhez, az  állampolgársági 
ügyekért felelős miniszter és az  állampolgársági ügyekben eljáró szerv a  kérelmező adatainak azonosításához, 
az Országgyűlési Őrség, a rendőrség személyvédelmi és létesítménybiztosítási feladatokat ellátó szerve törvényben 
meghatározott személyvédelmi és létesítménybiztosítási feladatainak ellátásához, a  büntetőeljárásban, a  polgári 
peres és nemperes eljárásban, a  közigazgatási perben és az  egyéb közigazgatási bírósági eljárásban, a  hatósági 
eljárásban eljáró igazságügyi szakértő a  tevékenységére vonatkozó törvény előírásai alapján végzett feladatai 
ellátásához, valamint a  nyilvántartást kezelő szerv által megbízott megszemélyesítést végző szervezet az  állandó 
személyazonosító igazolvány és a  7.  § (3) és (4)  bekezdésében meghatározott hivatalból kiadásra kerülő személyi 
azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány megszemélyesítéséhez, kiállításához és a  jogszabályban 
meghatározott adatok kezeléséhez e törvény felhatalmazása alapján a nyilvántartásba felvett adatok teljes körének 
[17. § (2) bekezdés d) pont], továbbá a szabálysértési hatóság a szabálysértési eljárás, a rendőrség a szabálysértési 
eljárásról szóló törvény szerinti előkészítő eljárás lefolytatásához, valamint a  Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága, a  büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő, a  javítóintézet és a  pártfogó felügyelői szolgálat 
a  büntetés vagy intézkedés végrehajtásának biztosítása érdekében a  nyilvántartásba felvett meghatározott 
adatok [11.  § (1)  bekezdés a)–h), l), m) és p)  pont], a  büntetés-végrehajtási intézet a  befogadás során az  elítélt 
személyazonosságának ellenőrzése érdekében a  nyilvántartásba felvett meghatározott adatok [11.  § (1)  bekezdés 
a)–h), l), m), n) és p)  pont], valamint az  elítélt kapcsolattartója személyazonosságának ellenőrzése érdekében 
a nyilvántartásba felvett meghatározott adatok [11. § (1) bekezdés a), d), e) és h) pont] igénylésére jogosultak.”

8. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény IV. Fejezete a következő 
24/N. §-sal egészül ki:
„24/N.  § A személyazonosító igazolványt kiadó és nyilvántartó hatóság, valamint a  személyazonosító igazolvány 
kiadása során közreműködő hatóságként eljáró bv. szerv a  kérelmező személyazonosságának, valamint személyi 
adatainak és vezetői engedélye adatainak ellenőrzése céljából térítésmentesen igényelheti a  közúti közlekedési 
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nyilvántartásról szóló 1999.  évi LXXXIV.  törvény 8.  § (1)  bekezdés a)  pont aa)–ad)  alpontjában, továbbá 8.  § 
(1) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában foglalt adatokat.”

9. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 26/A. §-a a következő 
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  (2)  bekezdéstől eltérően a  külföldön élő magyar állampolgár életvitelszerű lakáshasználata helyének 
a bejelentett külföldi lakóhelyét kell tekinteni.”

10. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.  évi LXVI.  törvény 34.  §-a a  következő 
(3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  családi állapot igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelem elektronikus azonosítást 
követően elektronikus kapcsolattartás útján is előterjeszthető.”

11. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
a) 19. § (1) bekezdés c) pontjában a „ , valamint” szövegrész helyébe a „céljából.” szöveg,
b) 24.  § (2)  bekezdésében a „hatóságiigazolvány-kiadási” szövegrész helyébe a „hatósági igazolvány kiadására 

irányuló” szöveg,
c) 24. § (2a) bekezdésében a „vezetőiengedély-kiállítás” szövegrész helyébe a „vezetői engedély-kiállítás” szöveg,
d) 24.  § (3)  bekezdésében az „okmányazonosítóját.” szövegrész helyébe az „okmányazonosítóját és az  okmány 

kiadásának és érvényességének adatait.” szöveg
lép.

12. §  Hatályát veszti a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
a) 9. § (3) bekezdés c) pontjában az „ , adatváltozással, adathelyesbítéssel” szövegrész,
b) 21. § b) pontja.

5. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

13. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Mindenki felelős önmagáért.
(2) Ha az  egyén önmagáról gondoskodni nem képes, őt – a  képességeik és lehetőségeik szerint, a  Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013.  évi V.  törvény (a  továbbiakban: Ptk.) rokontartásra vonatkozó szabályai szerinti 
sorrendben – a hozzátartozók segítik.
(3) Ha az  egyén önmagáról gondoskodni nem képes és a  hozzátartozók (2)  bekezdés szerinti gondoskodásra 
vonatkozó kötelességüket nem teljesítik, az  egyén lakóhelye szerinti települési önkormányzat jogszabályban 
meghatározott feltételek szerinti gondoskodási kötelezettsége áll fenn.
(4) Ha az  egyén önmagáról gondoskodni nem képes, és a  hozzátartozók a  (2)  bekezdés szerinti, a  települési 
önkormányzat pedig a  (3)  bekezdés szerinti gondoskodásra vonatkozó kötelességet nem teljesítik, az  államnak 
jogszabályban meghatározott feltételek szerinti kötelezettsége áll fenn.
(5) Az  állam és a  települési önkormányzat a  szociális gondoskodás feltételeinek biztosításával összefüggő 
feladatainak ellátása során együttműködik az egyházi és civil szervezetekkel.
(6) A szociális intézmények és intézkedések rendszerének kialakítása és működési kereteinek biztosítása az állam és 
a települési önkormányzat feladata e törvényben meghatározott módon.”

14. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 66/A. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel 
egészül ki:
„(4) Az  ötven fő feletti, fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személyek számára tartós ápolást, gondozást nyújtó 
intézmény nem állami vagy egyházi fenntartója 2025. december 31-ig az  európai uniós finanszírozású projekt 
keretében kialakított új támogatott lakhatási férőhelyek számával csökkenti az  ötven fő feletti, fogyatékos vagy 
pszichiátriai beteg személyek számára tartós ápolást, gondozást nyújtó intézményei férőhelyeinek számát.
(5) Az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv az európai uniós finanszírozású 
projekt keretében kialakított, a  (4)  bekezdés hatálya alá nem tartozó új támogatott lakhatási férőhelyek számával 
2025. december 31-ig országos szinten csökkenti az ötven fő feletti, fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személyek 
számára tartós ápolást, gondozást nyújtó intézmények férőhelyeinek számát.”
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15. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/D. §-a a következő (5)–(8) bekezdéssel 
egészül ki:
„(5) Az  (1) és (2)  bekezdés szerinti képzésre kötelezett személy a  képzésre a  szociálpolitikáért felelős miniszter, 
valamint a  gyermekek és az  ifjúság védelméért felelős miniszter által együttesen kijelölt szerv által vezetett 
jelentkezési és képzésszervezési nyilvántartás online felületén jelentkezik.
(6) A jelentkezési és képzésszervezési nyilvántartás célja az (1) és (2) bekezdés szerinti képzésre kötelezett személy 
továbbképzésre, vezetőképzésre való jelentkezésének biztosítása, valamint a  továbbképzés, vezetőképzés 
elvégzését igazoló dokumentáció kiállításának elősegítése.
(7) A  jelentkezési és képzésszervezési nyilvántartás tartalmazza az  (1) és (2)  bekezdés szerinti képzésre kötelezett 
személy
a) 92/F. § (1) bekezdése szerinti adatait,
b) állampolgárságát,
c) nemét,
d) lakó- és tartózkodási helyét és
e) működési nyilvántartási számát.
(8) A jelentkezési és képzésszervezési nyilvántartásból törölni kell annak a személynek az adatait, aki
a) elhunyt,
b) foglalkozása gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági határozat hatálya alatt áll, vagy
c) már nem áll munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban az intézménnyel.”

16. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 1. 3. § (8) bekezdés b) pontjában az „a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)” 

szövegrész helyébe a „Ptk.” szöveg,
 2. 4. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe 

az „a szociális vetítési alap” szöveg,
 3. 4. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe 

az „a szociális vetítési alap” szöveg,
 4. 17.  § (4)  bekezdés a)  pontjában az  „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe 

az „a szociális vetítési alap” szöveg,
 5. 17.  § (4a)  bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális 

vetítési alap” szöveg,
 6. 24/c.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság (a továbbiakban: SZIN Nonprofit Kft.) a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi 
Tervében megvalósuló, az  önellátásra korlátozottan képes emberek biztonságát és életvédelmét szolgáló 
digitalizációs program (e § alkalmazásában a  továbbiakban: Program) megvalósításához” szövegrész 
helyébe a  „Kormány által, a  Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében megvalósuló, 
az  önellátásra korlátozottan képes emberek biztonságát és életvédelmét szolgáló digitalizációs program 
(e  §  alkalmazásában a  továbbiakban: Program) megvalósítására kijelölt jogi személy, a  Program 
megvalósításához” szöveg,

 7. 24/c. § (2) bekezdésében a „SZIN Nonprofit Kft.” szövegrész helyébe a „Program megvalósítására kijelölt jogi 
személy” szöveg,

 8. 24/c. § (3) bekezdésében a „SZIN Nonprofit Kft.” szövegrész helyébe a „Program megvalósítására kijelölt jogi 
személy” szöveg,

 9. 24/c. § (4) bekezdésében a „SZIN Nonprofit Kft.” szövegrész helyébe a „Program megvalósítására kijelölt jogi 
személy” szöveg,

10. 24/c. § (5) bekezdésében a „SZIN Nonprofit Kft.” szövegrész helyébe a „Program megvalósítására kijelölt jogi 
személy” szöveg,

11. 25. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében az „az öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális 
vetítési alap” szöveg,

12. 25. § (5) bekezdés a) pontjában az „az öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési 
alap” szöveg,

13. 25. § (5) bekezdés b) pontjában az „az öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési 
alap” szöveg,
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14. 33. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe 
az „a szociális vetítési alap” szöveg,

15. 35.  § (4)  bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális 
vetítési alap” szöveg,

16. 37.  § (4)  bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális 
vetítési alap” szöveg,

17. 50.  § (2)  bekezdésében az  „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a  10%-át” szövegrész 
helyébe az  „a szociális vetítési alap összegének 10%-át” szöveg és az  „az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

18. 54.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az  „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe  
az „a szociális vetítési alap” szöveg,

19. 54.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az  „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe  
az „a szociális vetítési alap” szöveg,

20. 92/K. § (4a) bekezdésében a „meghatározottak” szövegrész helyébe a „meghatározott adatok” szöveg,
21. 114.  § (2)  bekezdés c)  pontjában az  „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe  

az „a szociális vetítési alap” szöveg,
22. 115.  § (6)  bekezdés b)  pontjában az  „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe  

az „a szociális vetítési alap” szöveg,
23. 117. § (7) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrészek helyébe az „a szociális 

vetítési alap” szöveg,
24. 117/A.  § (1)  bekezdésében az  „öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrész helyébe a  „szociális vetítési alap” 

szöveg,
25. 132. § (1) bekezdés n) pontjában a „hatóság” szövegrész helyébe a „hatóság, a 24/c. § szerinti jogi személy” 

szöveg
lép.

6. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

17. §  Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XcVI. törvény
a) 50/D.  § (2)  bekezdés j)  pontjában a „nyugdíjminimum havi” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap” 

szöveg,
b) 50/D.  § (2)  bekezdés k)  pontjában a  „nyugdíjminimum napi vagy havi összegének” szövegrész helyébe 

a  „szociális vetítési alap összegének, illetve napi díj esetén a  szociális vetítési alap összege harmincad 
részének” szöveg

lép.

7. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

18. §  A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 4/A. § (3) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya)
„f ) szerződéses határvadászokból”
(állhat.)

19. §  A Rendőrségről szóló 1994.  évi XXXIV.  törvény „A rendőrség szervezete és irányítása”  alcíme a  következő 6/A. és 
6/B. §-sal egészül ki:
„6/A. § Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv az 1. § (2) bekezdés 10–11. és 13. pontjában 
meghatározott feladatok ellátásáról a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 
jogviszonyáról szóló törvény szerinti, szerződéses határvadász jogviszonyban foglalkoztatott tagja (a továbbiakban: 
határvadász) útján is gondoskodhat.
6/B. § (1) A határvadász az e törvény szerinti feladatai ellátása során
a) a IV. Fejezetben foglaltak szerint jár el, ide nem értve a szolgálati időn kívüli intézkedési kötelezettségét,
b) – a  34.  § és 34/A.  §-ban, a  38–40.  §-ban, a  45–45/A.  §-ban, a  46.  § (1)  bekezdés b) és c)  pontjában, valamint 
a  46/A.  és 46/B.  §-ban meghatározott intézkedések kivételével – az  V. Fejezet szerinti rendőri intézkedéseket 
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foganatosítja, valamint azon rendőri intézkedések során, amelyek foganatosítására nem jogosult, a  végrehajtó 
rendőr tevékenységét biztosíthatja,
c) jogosult a VI. Fejezet szerinti kényszerítő eszközök alkalmazására.
(2) A határvadász intézkedése vagy annak elmulasztása, illetve a kényszerítő eszköz alkalmazása elleni jogorvoslatra 
a IX. Fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni.”

20. §  A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7. § (1a) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés b) pont ba) alpontja alkalmazásában foglalkoztatott]
„i) a szerződéses határvadász jogviszonyban”
[foglalkoztatott.]

21. §  A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7/B. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve a megbízhatósági vizsgálat során 
a (2) bekezdés szerinti bűncselekményt, szabálysértést vagy közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegést akkor 
követhet el, ha megalapozottan feltehető, hogy az  a  7/A.  § (1)  bekezdésében foglaltak ellenőrzésére alkalmas, 
valamint az a 7/A. § (1) bekezdésében foglaltak ellenőrzéséhez elengedhetetlenül szükséges.
(4) A  7/A.  § (2)  bekezdése alkalmazása során a  15.  §-ban meghatározott arányosság követelményét fokozott 
körültekintéssel kell érvényesíteni.”

22. §  A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7/E. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A terrorizmust elhárító szerv)
„h) a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvény szerinti, a  terrortámadás 
bekövetkezésével, illetve annak jelentős veszélyével összefüggő védelmi és biztonsági esemény (a  továbbiakban: 
terrorbiztonsági esemény) esetén az  azonnali és összehangolt reagálás érdekében – a  védelmi és biztonsági 
igazgatás központi szerve koordinációs tevékenységének a  megkezdéséig, a  miniszter folyamatos tájékoztatása 
mellett – elsődleges beavatkozó szervezetként irányítja és koordinálja az eseménykezelésben érintett szerveknek és 
szervezeteknek a terrorbiztonsági esemény felderítésére, elhárítására, illetve felszámolására irányuló tevékenységét.”

23. §  A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény V. Fejezete a 46/F. §-t követően a következő alcímekkel egészül ki:
„Célzott ellenőrzés elrendelése
46/G. § (1) A rendőrség a 46/B. § (1) bekezdésében meghatározott célból, célzott ellenőrzésre irányuló figyelmeztető 
jelzés elhelyezését rendelheti el a  körözési nyilvántartási rendszer útján a  Schengeni Információs Rendszerben 
a 46/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti személyre és a 46/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tárgyra.
(2) A  terrorizmust elhárító szerv az  (1) bekezdésben foglaltakon túl a 7/E. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontjában, 
valamint a  7/E.  § (1)  bekezdés e)  pontjában meghatározott feladata ellátása érdekében az  Nbtv. szabályainak 
alkalmazásával folytatott titkos információgyűjtés során célzott ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés és 
kiegészítő adat elhelyezését kezdeményezheti a  körözési nyilvántartási rendszer útján a  Schengeni Információs 
Rendszerben.
(3) A terrorizmust elhárító szerv a (2) bekezdés szerinti figyelmeztető jelzés elhelyezéséről az (EU) 2018/1862 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 36. cikk (4) bekezdése szerint tájékoztatja a tagállamokat.
(4) Ha a  figyelmeztető jelzést elrendelő rendőri szerv a  46/c.  § (3)  bekezdés a)–g)  pontjában felsoroltakon kívüli 
információt kíván megszerezni, akkor megjelöli az  összes ilyen kért információt a  figyelmeztető jelzésben. 
Az  érintett faji vagy etnikai származására, politikai véleményére, vallási vagy világnézeti meggyőződésére vagy 
szakszervezeti tagságára utaló személyes adatok, továbbá az  egészségügyi adatok és az  érintett szexuális életére 
vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok megszerzését csak kivételesen indokolt esetben, 
a figyelmeztető jelzés konkrét céljának eléréséhez feltétlenül szükséges mértékben lehet indítványozni.

A Schengeni Információs Rendszerben elhelyezett célzott ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés 
végrehajtása
46/H. § Ha a rendőr az e  fejezetben meghatározott intézkedése során megállapítja, hogy az  intézkedéssel érintett 
személyre vagy tárgyra a Schengeni Információs Rendszerben célzott ellenőrzésre irányuló érvényes figyelmeztető 
jelzés szerepel, annak végrehajtása érdekében a 46/c. § szerinti szabályok alkalmazásával intézkedik.
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Biztonsági feltartóztatás
46/I.  § (1) A  rendőr megakadályozza, hogy Magyarország területét elhagyja az  a  személy, akivel szemben 
a  jogellenes elvitellel veszélyeztetett gyermekek tekintetében szükséges utazás megakadályozásával járó 
figyelmeztető jelzés van érvényben.
(2) A rendőr szükség esetén intézkedik az (1) bekezdés szerinti figyelmeztető jelzéssel érintett személy védelem alá 
helyezéséről és intézményi elhelyezéséről.
(3) A  rendőr az  intézkedésről haladéktalanul értesíti a  figyelmeztető jelzés elhelyezését elrendelő szervet, külföldi 
figyelmeztető jelzés esetén a SIRENE Irodát.
(4) A rendőr megakadályozza, hogy Magyarország területét elhagyja az a személy, akivel szemben az (EU) 2018/1862 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 32.  cikk (1)  bekezdés d) vagy e)  pontja alapján áldozattá válás kockázata 
miatt utazás megakadályozásával járó külföldi figyelmeztető jelzés van érvényben.
(5) A rendőr a (4) bekezdés szerinti intézkedésről haladéktalanul értesíti a SIRENE Irodát, szükség esetén intézkedik 
az érintett személy védelem alá helyezéséről.

Ismeretlen elkövető azonosítása céljából a helyszínen rögzített daktiloszkópiai adatok alapján 
a Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzés elhelyezése
46/J.  § (1) A  rendőrség – az  ismeretlen elkövetők azonosítása céljából – a  nyomozás alatt álló terrorcselekmény 
vagy más súlyos bűncselekmény elkövetésének helyszínén rögzített ujjnyomat vagy tenyérnyomat teljes vagy 
hiányos sorozatait tartalmazó figyelmeztető jelzés elhelyezését rendelheti el a  körözési nyilvántartási rendszer 
útján a  Schengeni Információs Rendszerben, ha megalapozottan feltehető, hogy az  ujj- vagy tenyérnyomat 
a szóban forgó bűncselekmény egyik elkövetőjétől származik és az egyéb releváns nemzeti, uniós vagy nemzetközi 
adatbázisokban való keresés nem vezetett eredményre.
(2) A  rendőrség az  (1)  bekezdés szerinti figyelmeztető jelzés Schengeni Információs Rendszerben történő 
elhelyezése céljából a daktiloszkópiai nyilvántartást kezelő szakértői nyilvántartó szervtől jogosult a daktiloszkópiai 
adatok átvételére.

Az ismeretlen elkövető azonosítása céljából a helyszínen rögzített daktiloszkópiai adatok alapján 
a Schengeni Információs Rendszerben elhelyezett figyelmeztető jelzések végrehajtása
46/K.  § Ha az  automatikus ujjnyomat-azonosító rendszer (SIS AFIS) a  46/J.  § szerint bevitt figyelmeztető jelzés 
kapcsán találatot jelez, a  rendőr megállapítja és rögzíti az  ismeretlen személlyel szemben elrendelt figyelmeztető 
jelzés alanyának természetes személyazonosító adatait és tájékoztatja a  daktiloszkópiai nyilvántartást kezelő 
szakértői nyilvántartó szervet. A  rendőr az  ismeretlen elkövető természetes személyazonosító adatainak 
megismerését követően megkeresi a  SIRENE Irodát a  találattal érintett figyelmeztető jelzéshez kapcsolódó 
kiegészítő információk beszerzése céljából.”

24. §  A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 91/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)–(1b)  bekezdés szerinti adatállományok tekintetében adatfeldolgozóként csak államigazgatási szervvel 
vagy az  állam közvetlen vagy közvetett többségi tulajdonában álló gazdasági társasággal köthető megbízási 
szerződés.”

25. § (1) A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 91/c. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) A  belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv e  törvény szerint általa folytatott titkos 
információgyűjtés keretében jelzés elhelyezését rendelheti el a (2) bekezdés szerinti nyilvántartásokban.”

 (2) A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 91/c. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv a  (2b)  bekezdés szerinti jelzésben 
az adatváltozásról, illetve az érintett személyre vonatkozó adattovábbítási vagy adathozzáférési kérelemről értesítés 
adását kérheti, melyet a jelzéssel érintett nyilvántartást kezelő szerv köteles teljesíteni.”

 (3) A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 91/c. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha a  rendőrség más adatállományból bűnüldözési célból adatot vesz át, erről az  érintett tájékoztatására 
– a (2) bekezdés szerinti jelzéselhelyezés kivételével – a 91/B. § rendelkezései az irányadóak. A jelzés elhelyezéséről, 
annak okáról és a  jelzés alapján tett intézkedésről – a  rendőrség bűnüldözési vagy bűnmegelőzési feladata 
teljesítésének biztosítása érdekében – a rendőrség és a  jelzést tartalmazó nyilvántartást kezelő szerv az érintettet, 
illetve más személyt vagy szervet nem tájékoztathatja. A  tájékoztatási korlátozásról a  rendőri szerv, illetve a belső 
bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv köteles az  adatigényléssel, illetve a  jelzés elhelyezésével 
egyidejűleg tájékoztatni az adatszolgáltatót.”
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26. §  A Rendőrségről szóló 1994.  évi XXXIV.  törvény 101.  § (2)  bekezdés a)  pont aa)  alpontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy
az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletben állapítsa meg)
„aa) a kísérés, az  előállítás és az  elővezetés végrehajtásával kapcsolatban felmerült költségek egyes tételeit, azok 
mértékét, valamint a költségek elrendelő szerv részére történő igazolásának részletes szabályait, továbbá”

27. §  A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 103/A. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E törvény]
„d) 5–6/B. §-a,”
[az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.]

28. §  A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény
a) 4/A. § (3) bekezdés e) pontjában a „tisztjelöltekből” szövegrész helyébe a „tisztjelöltekből, valamint” szöveg,
b) 7. § (1a) bekezdés h) pontjában a „munkaviszonyban” szövegrész helyébe a „munkaviszonyban, és” szöveg,
c) 7/B. § (2) bekezdés a) pontjában a „szabálysértést, valamint” szövegrész helyébe a „szabálysértést, büntetés-

végrehajtási intézet rendjének megzavarása szabálysértést, fertőző betegség elleni védekezés elmulasztása 
szabálysértést, védelmi intézkedés megszegése szabálysértést, engedély nélküli vezetés szabálysértést, 
érvénytelen hatósági engedéllyel vagy jelzéssel való közlekedés szabálysértést, valamint” szöveg,

d) 7/B.  § (2)  bekezdés b)  pont bb)  alpontjában az „a teljesítményfokozó” szövegrész helyébe az „a kábítószer-
kereskedelem (Btk. 176.  §), a  kábítószer birtoklás (Btk. 178–180.  §), a  teljesítményfokozó” szöveg,  
az „a hivatali” szövegrész helyébe az „a hamis tanúzás (Btk. 272. §), a hivatali” szöveg és az „ , az” szövegrész 
helyébe az „ , a lopás (Btk. 370. §), a sikkasztás (Btk. 372. §), az” szöveg,

e) 91/c.  § (5)  bekezdésében a „szerv vezetője” szövegrész helyébe a „szerv, illetve a  belső bűnmegelőzési és 
bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv vezetője” szöveg

lép.

29. §  Hatályát veszti a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény
a) 4/A. § (3) bekezdés d) pontjában a „valamint” szövegrész,
b) 7. § (1a) bekezdés g) pontjában az „és” szövegrész.

8. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosítása

30. §  A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény
 1. 11.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az  „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe 

az „a szociális vetítési alap” szöveg,
 2. 11.  § (2)  bekezdés b)  pontjában az  „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe 

az „a szociális vetítési alap” szöveg,
 3. 11.  § (2)  bekezdés c)  pontjában az  „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe 

az „a szociális vetítési alap” szöveg,
 4. 11.  § (2)  bekezdés d)  pontjában az  „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe 

az „a szociális vetítési alap” szöveg,
 5. 11.  § (2)  bekezdés e)  pontjában az  „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe 

az „a szociális vetítési alap” szöveg,
 6. 11.  § (3)  bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális 

vetítési alap” szöveg,
 7. 11.  § (4)  bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális 

vetítési alap” szöveg,
 8. 12.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az  „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe 

az „a szociális vetítési alap” szöveg,
 9. 12.  § (2)  bekezdés b)  pontjában az  „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe 

az „a szociális vetítési alap” szöveg,
10. 12.  § (2)  bekezdés c)  pontjában az  „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe 

az „a szociális vetítési alap” szöveg,
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11. 12.  § (2)  bekezdés d)  pontjában az  „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe 
az „a szociális vetítési alap” szöveg,

12. 12.  § (2)  bekezdés e)  pontjában az  „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe 
az „a szociális vetítési alap” szöveg,

13. 13.  § (1)  bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális 
vetítési alap” szöveg,

14. 14.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az  „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe 
az „a szociális vetítési alap” szöveg,

15. 14.  § (2)  bekezdés b)  pontjában az  „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe 
az „a szociális vetítési alap” szöveg,

16. 14/A. § záró szövegrészében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális 
vetítési alap” szöveg,

17. 15.  § (1)  bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális 
vetítési alap” szöveg,

18. 15/A. § záró szövegrészében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális 
vetítési alap” szöveg,

19. 16.  § (1)  bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrészek helyébe az „a szociális 
vetítési alap” szöveg,

20. 16.  § (2)  bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális 
vetítési alap” szöveg

lép.

9. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

31. § (1) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 2. § (1) bekezdése a következő s) ponttal egészül ki:
(Az állami feladatok:)
„s) a megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvízhez való hozzáférés biztosítása minden természetes személy 
számára.”

 (2) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  (1)  bekezdés c), d) és s)  pontja szerinti feladatokat a  vízgazdálkodásért felelős miniszter a  Kormány által 
meghatározott munkamegosztás alapján az érintett miniszterek közreműködésével látja el.”

32. §  A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány)
„k) az emberi fogyasztásra szolgáló víz (ivóvíz), valamint a  fürdővíz minőségi követelményeire, az  ivóvízhez való 
hozzáférésre, továbbá a vízminőség ellenőrzésére vonatkozó szabályok;”
(rendeletben történő megállapítására.)

33. §  A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45/A. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a törvény:)
„b) az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 2020. december 16-i (EU) 2020/2184 európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek;”
(való megfelelést szolgálja.)

10. A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény módosítása

34. § (1) A  büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995.  évi cVII.  törvény 2.  § (5)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(5) Az  Országos Parancsnokság, a  büntetés-végrehajtási intézetek és intézmények, továbbá a  fogvatartottak 
kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaságok és költségvetési szervek (a  továbbiakban együtt: 
bv. szervek) a (6) bekezdésben foglalt kivétellel jogi személyek.”

 (2) A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi cVII. törvény 2. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  helyi jogállású büntetés-végrehajtási intézetek az  agglomerációs központok önálló feladat- és hatáskörrel, 
valamint állománytáblázattal rendelkező telephelyei.”
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35. §  A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi cVII. törvény „Az Országos Parancsnokság” alcíme a következő 
5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § Az Országos Parancsnokság az 5. §-ban meghatározott egyes gazdasági feladatait a gazdasági ellátó szerv 
útján látja el.”

36. §  A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi cVII. törvény 6. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az intézetek öt agglomerációt képeznek, az agglomerációs központ vezetőjét, valamint az egyes agglomerációs 
központ alá tartozó intézeteket az országos parancsnok jelöli ki.
(4) Az  országos parancsnok kijelölése alapján a  gazdasági társaságok az  agglomerációba tartozó intézetekkel 
együttműködve az agglomerációba bevonhatók.”

37. §  A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi cVII. törvény 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.  § (1) Az  intézetet vagy intézményt a  parancsnok, főigazgató főorvos, főigazgató, igazgató (a  továbbiakban 
együtt: parancsnok) vezeti, aki
a) felelős az intézet vagy intézmény feladatainak a törvényes végrehajtásáért, annak rendjéért és biztonságáért,
b) gyakorolja a büntetések és az  intézkedések végrehajtásáról szóló jogszabályokban meghatározott jogait, ellátja 
az ebből eredő kötelezettségeit,
c) kapcsolatot tart a  13.  § (1)  bekezdésében megnevezett szervezetekkel, elősegíti tevékenységüket és biztosítja 
az intézet részéről ehhez szükséges feltételeket,
d) felelős az intézet vagy intézmény gazdálkodásáért, a költségvetés előkészítéséért és végrehajtásáért, a számviteli 
rend betartásáért,
e) ellátja a  hivatásos állománnyal kapcsolatos parancsnoki feladatokat, jogszabályban meghatározottak szerint 
munkáltatói jogokat gyakorol a személyi állomány tagjai felett,
f ) képviseli az intézetet vagy intézményt.
(2) Az agglomerációs központ vezetője jogosult
a) az országos parancsnok megbízása alapján, annak keretei között az  5.  § b)  pontjában foglalt jogkörök 
gyakorlására,
b) törvényben meghatározott egyéb feladatok ellátására, továbbá
c) az a)  pontban és a  8/A.  §-ban meghatározott feladatai ellátásával összefüggésben, az  irányítási jogkörök 
gyakorlásához szükséges mértékben a büntetés-végrehajtási intézetek és intézmények kezelésében lévő közérdekű 
adatokat és közérdekből nyilvános adatokat, valamint törvényben meghatározott személyes adatokat kezelni.”

38. §  A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995.  évi cVII.  törvény „A büntetés-végrehajtási intézetek és 
intézmények” alcíme a következő 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § Az agglomerációs központ vezetője felelős helyi jogállású intézetek esetén a 8. § (1) bekezdés d) pontjában 
foglaltak ellátásáért.”

11. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

39. §  A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi cXVII. törvény
a) 1. számú melléklet 7.  pont 7.15.  alpont a)  pontjában a „mindenkori öregségi nyugdíjminimum” szövegrész 

helyébe a „szociális vetítési alap” szöveg,
b) 1. számú melléklet 7. pont 7.29. alpont c) pontjában az „az öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrész helyébe 

az „a szociális vetítési alap” szöveg
lép.

12. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról 
szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

40. §  A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok használatáról szóló 1996.  évi 
XX. törvény 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„32. § A személyi azonosító kezelésére – az adattovábbítás kivételével – jogosult
1. a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve a  személyiadat- és lakcímnyilvántartás vezetéséhez, 
a címnyilvántartás szerve a címnyilvántartás vezetéséhez;
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2. az Nytv. alapján a  személyiadat- és lakcímnyilvántartás vezetéséhez adatszolgáltatásra kötelezett szerv vagy 
polgár, adatszolgáltatási feladatai teljesítéséhez;
3. a kötvénynyilvántartó szerv a  kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009.  évi LXII.  törvény 50/c.  § 
(1) bekezdése szerinti nyilvántartással kapcsolatos feladata ellátásához;
4. elektronikus anyakönyvbe bejegyzés teljesítésére jogosult személy az  anyakönyvezési feladatainak ellátása 
céljából;
5. a külképviseleti hatóság, olyan ügy intézéséhez, amelyben a személyi azonosító kezelésére az eljárás lefolytatására 
hatáskörrel rendelkező hazai hatóság jogosult;
6. az ingatlan-nyilvántartás és földhasználati nyilvántartás szerve, belső azonosítóként, a  törvényben 
meghatározottak szerint, az  ingatlantulajdonosok és a  földhasználók, illetve az  ingatlannal kapcsolatos bármely 
joggal és kötelezettséggel összefüggésben, a nyilvántartásba bejegyzett polgár azonosításához;
7. a katonai igazgatás szervei és a  Magyar Honvédség központi irattárazási feladatait ellátó honvédelmi szervezet 
kijelölt szerve, továbbá a  katonai szolgálat teljesítésének időtartama alatt a  tényleges állomány vonatkozásában 
az  állományilletékes honvédelmi szervezet a  törvény szerinti hadköteles nyilvántartás vezetéséhez, az  önkéntes 
tartalékos és kiképzett hadköteles állomány katonai szolgálata tervezése érdekében, a  háborús veszteség-
nyilvántartással kapcsolatban, nemzetközi megállapodásban rögzített kötelezettségek teljesítéséhez, valamint 
a honvédelmi ágazatban használt okmányok kezelésével kapcsolatban;
8. a választási szerv a  népszavazás kezdeményezéséről, az  európai polgári kezdeményezésről, valamint 
a  népszavazási eljárásról szóló törvényben, valamint az  országgyűlési, a  helyi önkormányzati és nemzetiségi 
önkormányzati képviselő, az  országos nemzetiségi önkormányzati közgyűlés tagjai és a  polgármesterek 
választásáról szóló törvényekben meghatározott feladatai ellátásához;
9. a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartását vezető, valamint a  neki adatot szolgáltató szerv, 
a választójoggal nem rendelkezők nyilvántartásának vezetéséhez;
10. a polgármester (főpolgármester), a népiülnök-választási eljárásban a választójogosultság ellenőrzéséhez;
11. az idegenrendészeti szerv és a központi menekültügyi szerv a törvényben meghatározott feladataik ellátásához;
12. a rendőrség a  polgári kézilőfegyverekkel, lőszerekkel, gáz- és riasztófegyverekkel, ipari célokat szolgáló 
robbantóanyagokkal, pirotechnikai termékek gyártásával, forgalmazásával, a  kábítószerekkel és pszichotrop 
anyagokkal kapcsolatos engedélyezési és nyilvántartási eljáráshoz;
13. a bűntettesek nyilvántartását kezelő szerv;
14. a körözést elrendelő, a  körözési eljárást lefolytató és a  körözési nyilvántartást vezető szerv a  körözési 
nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló törvényben meghatározott 
feladatai ellátásához;
15. a bíróság, a  nemzetbiztonsági szolgálatok, a  rájuk vonatkozó törvényekben meghatározott feladataik 
ellátásához;
16. az ügyészség, a  nyomozó hatóság és az  előkészítő eljárást folytató szerv a  büntetőeljárásról szóló törvényben 
meghatározott feladatai ellátása érdekében;
17. a közúti közlekedési nyilvántartást vezető szerv és a  közlekedési igazgatási hatóság a  nyilvántartási és 
közlekedési igazgatási eljáráshoz;
18. a lakáscélú állami támogatás nyilvántartását vezető és ellenőrzést végző kincstár, lakáscélú állami támogatások 
ügyében eljáró szerv, valamint a lakáscélú állami támogatásokért felelős miniszter feladatai ellátásához;
19. a szabálysértési hatóság, valamint a  szabálysértési nyilvántartó szerv az  eljárás alá vont személy 
személyazonosságának ellenőrzéséhez;
20. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013.  évi cXXII.  törvénnyel összefüggő egyes 
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló törvényben meghatározott földhasználati összesítő igénylése 
céljából az  ingatlanügyi hatóság, az  ügyész, a  mezőgazdasági igazgatási szerv, valamint a  mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési támogatási szerv;
21. a mezőgazdasági igazgatási szerv a  földművesek, a  mezőgazdasági termelőszervezetek, valamint 
a  mezőgazdasági üzemközpontok nyilvántartásának vezetéséhez belső azonosítóként, törvényben 
meghatározottak szerint a polgár azonosításához;
22. a gondnokoltak nyilvántartását és az  előzetes jognyilatkozatok nyilvántartását vezető szerv a  nyilvántartás 
vezetéséhez;
23. az ügyfél ügyintézési rendelkezési nyilvántartását vezető szerv az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló törvénnyel szabályozott, a  rendelkezési nyilvántartással kapcsolatos 
feladatai ellátásával összefüggésben;
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24. a Központi Statisztikai Hivatal statisztikai célra;
25. az útlevélhatóság és az eljárásában közreműködő hatóság az úti okmányokkal kapcsolatos feladataik ellátásához;
26. az intézetben történt születést bejelentő egészségügyi szolgáltató a születés bejelentéséhez;
27. a halottvizsgálatról és a  halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló kormányrendeletben megjelölt személy vagy 
szerv a haláleset bejelentéséhez;
28. az arcképelemzési nyilvántartás vezetéséért, valamint az  arcképelemző rendszer működtetéséért felelős 
központi szerv az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi cLXXXVIII. törvény 
6. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartással kapcsolatos feladata ellátásához.”

41. §  A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok használatáról szóló 1996.  évi 
XX. törvény 32. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A személyi azonosító kezelésére – az adattovábbítás kivételével – jogosult)
„6. az ingatlan-nyilvántartás és a földhasználati nyilvántartás szerve törvényben meghatározottak szerint;”

42. §  A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok használatáról szóló 1996.  évi 
XX. törvény 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„36. § A személyi azonosító továbbítására jogosult:
1. a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve, ha az adatszolgáltatást a személyi azonosító átvételére feljogosított 
adatkérő részére teljesíti;
2. a 32.  § 2.  pontja szerint adatot szolgáltató szerv vagy polgár, a  személyiadat- és lakcímnyilvántartás illetékes 
szervének;
3. az adatkezelő, ha törvény alapján a személyi azonosító alkalmazásával a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból 
adatszolgáltatás igénylésére jogosult, a  személyiadat- és lakcímnyilvántartástól történő adatszolgáltatás 
igényléséhez;
4. a népszavazási kezdeményezést, európai polgári kezdeményezést szervező az  összegyűjtött aláírásoknak 
a Nemzeti Választási Bizottság, illetve a helyi választási bizottság részére történő átadásakor;
5. a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartásának vezetéséhez adatszolgáltatásra kötelezett szerv, 
e kötelezettsége teljesítésekor;
6. a választójoggal nem rendelkezők nyilvántartását vezető szerv, az  európai polgári kezdeményezést, 
a népszavazás-kezdeményezést aláírók adatai hitelesítéséhez, a választások lebonyolításához a választási szervnek 
és a bíróságnak teljesített adatszolgáltatáskor;
7. a polgármester (főpolgármester) a  népiülnök-választási eljárásban, a  választójoggal nem rendelkezők 
nyilvántartását vezető szervtől történő adatszolgáltatás igényléséhez;
8. a választójoggal nem rendelkezők nyilvántartását vezető szerv a  népiülnök-választási eljáráshoz 
a polgármesternek (főpolgármesternek) teljesített adatszolgáltatáskor;
9. az idegenrendészeti szervek, a  törvényben meghatározott feladataik ellátásához egymás között, valamint 
a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, előkészítő eljárást folytató szerv részére;
10. a polgári kézilőfegyverekkel, lőszerekkel, gáz- és riasztófegyverekkel, ipari célokat szolgáló robbantóanyagokkal, 
pirotechnikai termékek gyártásával, forgalmazásával, a  kábítószerekkel és pszichotrop anyagokkal kapcsolatos 
engedélyezési és nyilvántartási eljárást lefolytató rendőrségi szervek egymás között, valamint a bíróság, ügyészség, 
nyomozó hatóság, előkészítő eljárást folytató szerv részére;
11. a 32. § 7. pontjában felsorolt szervek egymás között az ott meghatározott feladataik ellátásához;
12. a külképviseleti hatóság, a  hatáskörébe utalt ügyek intézése keretében a  hatáskörrel rendelkező hazai 
hatóságnak;
13. a nyilvántartási szerv és az  elektronikus anyakönyvbe bejegyzés teljesítésére jogosult személy az  anyakönyvi 
eljárásról szóló törvényben meghatározott adattovábbítás teljesítése céljából, ha az  adattovábbítást a  személyi 
azonosító átvételére feljogosított adatkérő részére teljesíti;
14. a közúti közlekedési nyilvántartást vezető szerv és a  közlekedési igazgatási hatóság a  személyiadat- és 
lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás igényléséhez;
15. a jelöltajánlást gyűjtő szerv és személy, az ajánlásoknak vagy aláírásgyűjtő íveknek a választási szervhez történő 
továbbításakor;
16. a bíróság, a  nemzetbiztonsági szolgálatok, a  rájuk vonatkozó törvényekben meghatározott feladataik 
ellátásához;
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17. az útlevélhatóság és az  eljárásában közreműködő hatóság a  személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő 
adatszolgáltatás igényléséhez;
18. az ügyészség, a  nyomozó hatóság és az  előkészítő eljárást folytató szerv a  büntetőeljárásról szóló törvényben 
meghatározott feladatai ellátása érdekében;
19. az érintett előzetes, írásbeli hozzájárulása szerint a továbbításra feljogosított adatkezelő;
20. feladatai ellátásához a  választási szerv és a  választási munkacsoport egymás között, illetve a  bíróságnak, 
a választási eljárással összefüggő kifogások elbírálásához;
21. a szabálysértési nyilvántartó szerv a  szabálysértési eljárás alá vont személy személyazonosságának 
ellenőrzéséhez;
22. a 32. § 6. és 21. pontjában felsorolt szervek egymás között, az ott meghatározott feladataik ellátásához;
23. a kötvénynyilvántartó szerv a  kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009.  évi LXII.  törvény 50/c.  § 
(1)  bekezdése szerinti nyilvántartással összefüggésben a  személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő 
adatszolgáltatás igényléséhez;
24. a körözési nyilvántartó szerv a körözött személy személyazonosságának ellenőrzéséhez;
25. az intézetben történt születést bejelentő egészségügyi szolgáltató a születés bejelentéséhez;
26. a halottvizsgálatról és a  halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló kormányrendeletben megjelölt személy vagy 
szerv a haláleset bejelentéséhez;
27. az arcképelemzési nyilvántartás vezetéséért, valamint az  arcképelemző rendszer működtetéséért felelős 
központi szerv az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi cLXXXVIII. törvény 
6. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartással kapcsolatos feladata ellátásához.”

43. § (1) A  személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok használatáról szóló 1996.  évi 
XX. törvény 37. § (1a)–(1d) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1a) A  személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve – kapcsolati kód alkalmazásával – adatszolgáltatási engedély 
alapján rendszeres adatátadást teljesít a  hallgatói hitelrendszert működtető szervezet részére a  hallgatói hitelt 
felvett polgár családi és utónevének, születési nevének, anyja nevének, születési helyének és időpontjának, 
lakóhelyének, tartózkodási helyének változásáról, a  külföldön történő letelepedésről, valamint az  érintett 
elhalálozásáról.
(1b) A személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve – kapcsolati kód alkalmazásával – rendszeres adatátadást teljesít 
az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv részére az  élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilvántartott 
polgár családi és utónevének, születési nevének, anyja nevének, születési helyének és időpontjának, lakóhelyének, 
tartózkodási helyének változásáról, a külföldön történő letelepedésről, valamint az érintett elhalálozásáról.
(1c) A személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve – kapcsolati kód alkalmazásával – rendszeres adatátadást teljesít 
a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv részére az  Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási 
Rendszerben nyilvántartott polgár családi és utónevéről, névváltozásáról, születési nevéről, anyja nevéről, születési 
helyéről és idejéről, a lakóhelyének változásáról, valamint az érintett elhalálozásáról.
(1d) A személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve – kapcsolati kód alkalmazásával – rendszeres adatátadást teljesít 
az  erdészeti hatóság részére az  erdőgazdálkodói nyilvántartásban nyilvántartott polgár családi és utónevéről, 
névváltozásáról, születési nevéről, anyja nevéről, születési helyéről és idejéről, a lakóhelyének változásáról, külföldön 
történő letelepedéséről, valamint az érintett elhalálozásáról.”

 (2) A  személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok használatáról szóló 1996.  évi 
XX. törvény 37. §-a a következő (1e) bekezdéssel egészül ki:
„(1e) A  személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve – kapcsolati kód alkalmazásával – a  kötvénynyilvántartó szerv 
részére rendszeres adatátadást teljesít a  kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009.  évi LXII.  törvény 
50/c. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásban nyilvántartott polgár családi és utónevéről, születési nevéről, anyja 
nevéről, születési helyéről és idejéről, valamint az érintett elhalálozásáról.”

 (3) A  személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok használatáról szóló 1996.  évi 
XX. törvény 37. § (1g)–(1k) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1g) A  személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve – kapcsolati kód alkalmazásával – rendszeres adatátadást 
teljesít az  egészségügyi dolgozók alap- és működési nyilvántartását vezető egészségügyi államigazgatási szerv 
részére az egészségügyi dolgozók alap- és működési nyilvántartásában szereplő egészségügyi dolgozó természetes 
személyazonosító adatainak, lakóhelyének és tartózkodási helyének, valamint állampolgárságának a  változásáról, 
továbbá az egészségügyi dolgozó elhalálozásának tényéről és időpontjáról.
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(1h) A  személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve – kapcsolati kód alkalmazásával – az  általános hatáskörű 
útlevélhatóság részére rendszeres adatátadást teljesít a  külföldre utazásról szóló 1998.  évi XII.  törvény 24/B.  § 
(1) bekezdése szerinti nyilvántartásban nyilvántartott polgár családi és utónevéről, születési nevéről, anyja nevéről, 
születési helyéről és idejéről, valamint az érintett elhalálozásáról.
(1i) A személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve – kapcsolati kód alkalmazásával – a polgárok személyi adatainak 
és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv részére rendszeres adatátadást teljesít az  Nytv. 33/B.  §-a szerinti 
nyilvántartásban nyilvántartott polgár családi és utónevéről, születési nevéről, anyja nevéről, születési helyéről és 
idejéről, valamint az érintett elhalálozásáról.
(1j) A  személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve – kapcsolati kód alkalmazásával – a  közúti közlekedési 
nyilvántartást kezelő szerv részére rendszeres adatátadást teljesít a  közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 
1999.  évi LXXXIV.  törvény 32/B.  §-a szerinti nyilvántartásban nyilvántartott polgár családi és utónevéről, születési 
nevéről, anyja nevéről, születési helyéről és idejéről, valamint az érintett elhalálozásáról.
(1k) A  személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve – kapcsolati kód alkalmazásával – a  vasúti közlekedési hatóság 
részére rendszeres adatátadást teljesít az elektronikus vasúti személyi és szervezeti nyilvántartásban szereplő polgár 
természetes személyazonosító adatainak, lakóhelyének és tartózkodási helyének változásáról, továbbá az  érintett 
elhalálozása helyéről és idejéről.”

 (4) A  személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok használatáról szóló 1996.  évi 
XX. törvény 37. §-a a következő (1l) bekezdéssel egészül ki:
„(1l) A  személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve – kapcsolati kód alkalmazásával – az  arcképelemzési 
nyilvántartás vezetéséért, valamint az  arcképelemző rendszer működtetéséért felelős központi szerv részére 
rendszeres adatátadást teljesít az  arcképelemzési nyilvántartásról és az  arcképelemző rendszerről szóló 2015.  évi 
cLXXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásban nyilvántartott polgár családi és utónevéről, születési 
nevéről, anyja nevéről, születési helyéről és idejéről, valamint az érintett elhalálozásáról.”

 (5) A  személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok használatáról szóló 1996.  évi 
XX. törvény 37. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az adatszolgáltatást az (1), (1a) és (2) bekezdés alapján igénybe vevő szervek,
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti állami adóhatóság,
b) az (1)  bekezdés b)  pontja szerinti egészségbiztosítási nyilvántartást vezető Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő,
c) az (1) bekezdés d) pontja szerinti TAJ nyilvántartást vezető kincstár,
d) az (1) bekezdés g) pontja szerinti központi ügyfél-regisztrációs szerv,
e) az (1) bekezdés j) pontja szerinti az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv,
f ) az (1) bekezdés l) pontja szerinti Központi Statisztikai Hivatal,
g) a (2) bekezdés a) pontja szerinti Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve,
h) a (2)  bekezdés d)  pontja szerinti közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartását vezető szerv, valamint 
kizárólag az  érintett elhalálozása, vagy a  nyilvántartásból történő kikerülésének egyéb oka, és időpontja adatok 
vonatkozásában a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény szerinti engedély-nyilvántartást vezető szerv,
i) az (1) bekezdés c) pontja szerinti nyugdíjbiztosítási nyilvántartást vezető társadalombiztosítási szerv,
j) az (1) bekezdés k) pontja szerinti kincstár,
k) az (1) bekezdés m) pontja szerinti adatváltozás-kezelési szolgáltató,
l) az (1) bekezdés n) pontja szerinti SZIN Nonprofit Kft.,
m) az (1)  bekezdés i)  pontja szerinti bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások 
közhiteles nyilvántartásáról szóló törvény szerinti nyilvántartást vezető szerv,
n) a (2) bekezdés f ) pontja szerinti gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartását vezető szerv
kivételével, az adatátadást kizárólag akkor kezdeményezhetik, ha jogszabályban előírt feladataik ellátása érdekében 
az  általuk kezelt adatok időszerűségét biztosítani kell, és csak azokra az  érintettekre vonatkozóan, akiknek 
az adataira nézve az időszerűséget biztosítani kell.”

 (6) A  személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok használatáról szóló 1996.  évi 
XX. törvény 37. § (3) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:
[Az adatszolgáltatást az (1), (1a) és (2) bekezdés alapján igénybe vevő szervek,]
„o) a (2) bekezdés h) pontja szerinti ingatlan-nyilvántartás és földhasználati nyilvántartás szervei”
[kivételével, az  adatátadást kizárólag akkor kezdeményezhetik, ha jogszabályban előírt feladataik ellátása érdekében 
az  általuk kezelt adatok időszerűségét biztosítani kell, és csak azokra az  érintettekre vonatkozóan, akiknek az  adataira 
nézve az időszerűséget biztosítani kell.]
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13. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 
módosítása

44. §  Hatályát veszti a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
a) 4. § z) pontja,
b) 24/A. § k) pontja,
c) 42/A. §-a,
d) 47. § (6) bekezdés b) pontja.

14. A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosítása

45. §  A lakástakarékpénztárakról szóló 1996.  évi cXIII.  törvény 24.  § (6b)  bekezdésében a  „mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap” szöveg lép.

15. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

46. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 23.  §-a a  következő 
(2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A bíróság által megállapított gyermektartásdíj alapösszegének nyolcvan százalékát meg nem haladó mértékű 
részösszegű megfizetés vagy részösszegű behajthatóság esetén a  megelőlegezett gyermektartásdíj összege 
az (1) bekezdésben meghatározottnál alacsonyabb összegben is megállapítható.”

47. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 25.  § (2)  bekezdés b)  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Otthonteremtési támogatásra jogosult az a fiatal felnőtt, akinek)
„b) készpénzének, biztosításra vagy más célból lekötött betétjének, vagy ingatlan vagyonának értéke a nagykorúvá 
válásakor nem haladja meg a  szociális vetítési alap összegének hatvanhétszeresét, azzal, hogy szociális vetítési 
alapként az  otthonteremtési támogatás megállapítása időpontjában érvényes szociális vetítési alap összegét kell 
figyelembe venni.”

48. §  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 33. § (2) bekezdése a következő 
i) ponttal egészül ki:
(A személyes gondoskodást nyújtó ellátás esetén az ellátás megkezdésekor az ellátásra jogosult gyermeket és törvényes 
képviselőjét, illetve a fiatal felnőttet tájékoztatni kell)
„i) – ha a  gyermeket nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben helyezték el  – 
a  törvényes képviselet ellátásának módjáról, egyes gyámi feladatok ellátására a  nevelőszülő kirendelésének 
lehetőségéről, az ítélőképessége birtokában lévő gyermek ezzel kapcsolatos véleménynyilvánítási lehetőségéről és 
panaszjoga gyakorlásáról.”

49. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 37/A.  §-a a  következő 
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha
a) az otthont nyújtó ellátás megszűnésének oka az, hogy a gyermek betöltötte a 18. életévét,
b) az utógondozói ellátás megszűnésének oka az, hogy a fiatal felnőtt betöltötte az utógondozói ellátásra jogosító 
életkort, vagy
c) az otthont nyújtó ellátásban részesülő gyermek különleges ellátási szükséglete a  3. életévének betöltése miatt 
szűnik meg,
a gyermek, fiatal felnőtt jogosultsága, ellátási szükséglete a  meghatározott életkor betöltését követő napon 
szűnik meg.”

50. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény „Gyermekek átmeneti 
otthona” alcíme a következő 50/A. §-sal egészül ki:
„50/A.  § A gyámhatóság a  családjában nevelkedő, emberkereskedelem áldozatává vált gyermeket, ideértve 
azt a  gyermeket is, aki esetében fennáll a  veszélye annak, hogy emberkereskedelem áldozata, a  védelembe 
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vételével egyidejűleg, a  szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére legfeljebb hat hónapra elhelyezi 
az  emberkereskedelem áldozatává vált gyermekek ideiglenes befogadására kijelölt, speciális terápiás ellátást 
biztosító gyermekek átmeneti otthonában. Az  elhelyezés az  intézményvezető javaslatára és a  szülő vagy más 
törvényes képviselő kérelmére további hat hónappal meghosszabbítható.”

51. § (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 56. § (1)–(5) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  nevelőszülőt az  ideiglenes hatállyal elhelyezett és a  nevelésbe vett gyermek, valamint az  utógondozói 
ellátásban részesülő fiatal felnőtt ellátására nevelési ellátmány illeti meg.
(2) A  különleges, speciális vagy kettős szükségletű gyermek után a  nevelőszülőt magasabb összegű nevelési 
ellátmány illeti meg.
(3) A  nevelőszülő a  nevelési ellátmányt a  gyermek teljes körű, a  fiatal felnőtt szükség szerinti ellátására köteles 
fordítani.
(4) A  nevelési ellátmány a  gyermek, fiatal felnőtt élelmezésére, ruházkodására, tankönyvére, tanszerére, 
a  tanulmányai végzéséhez és munkavégzéséhez szükséges egyéb eszközökre, költőpénzére, egészségügyi 
ellátására, valamint a  lakásfenntartási költségeinek kiegészítésére fordítható a  nevelőszülőt megillető családi 
pótlékkal együtt.
(5) A  gyermek, fiatal felnőtt ellátására szolgáló nevelési ellátmány és családi pótlék fogadása érdekében létesített 
bankszámla és az ahhoz kapcsolódó bankkártya költségei a nevelési ellátmányból is fedezhetőek.”

 (2) A  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 56.  §-a a  következő 
(7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A nevelési ellátmány és a különleges, speciális vagy kettős szükségletű gyermek után járó magasabb összegű 
nevelési ellátmány legalacsonyabb összegét a központi költségvetésről szóló törvény állapítja meg.”

52. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 63.  § b)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A gyermekvédelmi szakszolgáltatás)
„b) biztosítja az  ideiglenes hatállyal elhelyezett és a  nevelésbe vett gyermek törvényes képviseletének ellátását, 
valamint biztosítja a  feltételeket a  gyermekvédelmi gyámi feladatok ellátásához és a  gyermekvédelmi gyámnak 
a gyermek gondozási helyével történő együttműködéséhez,”

53. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 66/G.  § (1)  bekezdés c)  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A működtetőnek gyermekgondozó alkalmazásával vagy megbízásával kell gondoskodnia)
„c) a nevelőszülő, a  különleges nevelőszülő segítéséről, ha a  nevelőszülő, különleges nevelőszülő egyidejűleg 
legalább három különleges ellátási szükségletű vagy kettős szükségletű gyermek teljes körű ellátását biztosítja,”

54. § (1) A  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 85.  § (2)  bekezdés a)  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyermekvédelmi gyám kezdeményezheti a gyámhatóságnál egyes gyámi feladatok ellátására a nevelőszülő gyámként 
történő kirendelését, ha)
„a) a nevelőszülő már legalább két éve nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban áll,”

 (2) A  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 85.  §-a a  következő 
(4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  gyermekvédelmi gyám együttműködik a  gyermek gondozási helyét biztosító nevelőszülővel, 
gyermekotthonnal vagy más gondozási hellyel.”

 (3) A  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 85.  §-a a  következő 
(5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A gyermek az egyes gyámi feladatok ellátására kijelölt nevelőszülő gyámi feladatainak ellátásával kapcsolatban 
a gyermekvédelmi gyámhoz fordulhat, aki a gyermek jelzését, panaszát köteles kivizsgálni.”
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55. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény „A gyermekvédelmi gyám 
kirendelése és jogállása” alcíme a következő 85/A. §-sal egészül ki:
„85/A.  § A gyermekvédelmi gyám a  gyermek érdekének érvényesítése és gyámi feladatai ellátása érdekében 
a  miniszter által jóváhagyott, a  minisztérium honlapján közzétett egységes elvek és módszertan (a  továbbiakban: 
gyermekvédelmi gyámi módszertan) alkalmazásával jár el.”

56. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 87.  §-a a  következő 
(7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  gyermekvédelmi gyám hozzájárulhat a  gyermek képmásának és hangfelvételének elkészítéséhez, valamint 
felhasználásához, ha
a) az nem ellentétes a gyermek érdekével, és
b) ahhoz az ítélőképességének birtokában lévő gyermek hozzájárult.”

57. §  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 133/B. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„133/B.  § A gyámhatóságnak a  kapcsolattartás megvonására és a  kapcsolattartás szüneteltetésére vonatkozó 
döntése az Ákr. 84. §-a alapján azonnal végrehajtható.”

58. § (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 135. § (1) bekezdése a következő 
k) ponttal egészül ki:
[A 15. § (1)–(5) bekezdésében és a 143. § (6) bekezdésében meghatározott ellátások, intézkedések nyújtása és megtétele, 
mindezek ellenőrzése, valamint biztosítása során az  e  törvényben meghatározott jogok érvényesülésének elősegítése 
céljából a (2) bekezdésben meghatározott adatok kezelésére jogosult]
„k) a miniszter, a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter.”

 (2) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 135. § (3a) bekezdése a következő 
e)–h) ponttal egészül ki:
(A Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszerben)
„e) a nevelőszülőnek jelentkező személy és a  nevelőszülő 5.  § t)  pontja szerinti adatainak, társadalombiztosítási 
azonosító jelének, a  nevelőszülői tevékenységre való alkalmasság vizsgálatára, felülvizsgálatára és a  működtető 
döntésére vonatkozó adatoknak, dokumentumoknak a rögzítése a nevelőszülői alkalmassági alrendszerben,
f ) a nevelőszülőnél, gyermekotthonban, fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthonában, vagy támogatott 
lakhatásban elhelyezett, illetve a gyermekvédelmi szakértői bizottság által elhelyezni javasolt gyermekek számának 
a rögzítése a szakellátott gyermekek nyilvántartásának alrendszerében,
g) a nevelésbe vett gyermekeket fogadó nevelőszülőnél, gyermekotthonban, fogyatékosok vagy pszichiátriai 
betegek otthonában, vagy támogatott lakhatásban, valamint az  ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek vagy 
utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek ellátását biztosító nevelőszülőnél és gyermekotthonban lévő üres 
férőhelyek rögzítése a gondozási helyek férőhely-nyilvántartási alrendszerében,
h) a területi gyermekvédelmi szakszolgálat vezetője által kijelölt, az eseti gyámi, gyermekvédelmi gyámi és helyettes 
gyermekvédelmi gyámi feladatokra kirendelhető személyek 5. § t) pontja szerinti adatainak és társadalombiztosítási 
azonosító jelének a rögzítése a gyermekvédelmi gyámi alrendszerben”
(történik.)

59. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 139.  §-a a  következő 
(1e) bekezdéssel egészül ki:
„(1e) A  15.  § (2)  bekezdés a) és c)  pontja, valamint a  15.  § (3)  bekezdése szerinti ellátást nyújtó szolgáltatók 
az  (1)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti adatok tekintetében a  nyilvántartási kötelezettségüknek a  Gyermekeink 
védelmében elnevezésű informatikai rendszerben történő adatrögzítéssel tesznek eleget.”

60. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény a  következő 139/B.  §-sal 
egészül ki:
„139/B.  § (1) A  nevelőszülői hálózat működtetője az  55.  § (5)  bekezdés a)  pontja szerinti nyilvántartási 
kötelezettségének a  Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer nevelőszülői alkalmassági 
alrendszerében tesz eleget.
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(2) A nevelőszülői alkalmassági alrendszerben szereplő adatokat
a) a nevelőszülőnek jelentkező személy alkalmatlanságának megállapításáról szóló döntés napjától számított, vagy
b) nevelőszülő esetén a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony megszűnését követő
15 év elteltével törölni kell.
(3) A  szolgáltatói nyilvántartásba be nem jegyzett nevelőszülői hálózat fenntartója a  nevelőszülőnek jelentkező 
személyek alkalmassági vizsgálatának lefolytatása céljából ideiglenes belépési jogosultságot igényel a Gyermekeink 
védelmében elnevezésű informatikai rendszer nevelőszülői alkalmassági alrendszeréhez. Ha  a  jogosultság 
igénylését követő 6 hónapon belül a  fenntartó nem nyújt be kérelmet a  nevelőszülői hálózat szolgáltatói 
nyilvántartásba való bejegyzése iránt, a  fenntartó ideiglenes belépési jogosultságát és a  fenntartó által 
a nevelőszülői alkalmassági alrendszerben rögzített adatokat törölni kell.”

61. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 141.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„141.  § A területi gyermekvédelmi szakszolgálat vezetője tartja nyilván a  Gyermekeink védelmében elnevezésű 
informatikai rendszer 135. § (3a) bekezdés f )–h) pontja szerinti alrendszereiben az ott meghatározott adatokat.”

62. §  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdése a következő 
k) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
„k) a gyermekvédelmi szakellátásban és a  javítóintézetben foglalkoztatott személyek képzésére, a  képzés szakmai 
és vizsgakövetelményeire, a képzés- és a vizsgaszervezés szabályaira, valamint a gyermekvédelmi gyámok számára 
szervezett központi oktatási program szervezésére, szakmai és vizsgakövetelményeire vonatkozó szabályokat,”

63. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény a  következő 188/E.  §-sal 
egészül ki:
„188/E. § (1) Az 56. § (1) és (2) bekezdése szerinti nevelési ellátmány legalacsonyabb összege 2023. évben havi
a) 53 437 forint átlagos szükségletű gyermek,
b) 62 344 forint különleges szükségletű gyermek,
c) 66 798 forint speciális vagy kettős szükségletű gyermek, és
d) 53 437 forint utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt
esetén.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti összegű nevelési ellátmány 2023. január 1-jétől a  teljes január hónapra jár abban 
az esetben, ha a nevelőszülő a nevelési ellátmányra való jogosultság egyéb feltételeinek megfelel.”

64. §  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 1. 4. § (3) bekezdésében a „házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, 

valamint a  határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az  1347/2000/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2201/2003/EK tanácsi rendelet” szövegrész helyébe a  „házassági és szülői felelősségi 
ügyekben a joghatóságról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a gyermekek jogellenes 
külföldre viteléről szóló 2019/1111 tanácsi rendelet” szöveg,

 2. 19.  § (2)  bekezdés a)  pont nyitó szövegrészében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
(a továbbiakban: az öregségi nyugdíj legkisebb összege) a 145%-át” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési 
alap összegének a 180%-át” szöveg,

 3. 19. § (2) bekezdés b) pontjában az „az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át” szövegrész helyébe 
az „a szociális vetítési alap összegének 165%-át” szöveg,

 4. 19.  § (7)  bekezdés a)  pontjában az  „az öregségi nyugdíj legkisebb összegének” szövegrész helyébe 
az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg,

 5. 19.  § (7)  bekezdés b)  pontjában az  „az öregségi nyugdíj legkisebb összegének” szövegrész helyébe 
az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg,

 6. 20/B.  § (3)  bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe 
az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg,

 7. 26. § (1) bekezdés a) pontjában az „öregségi nyugdíj legkisebb összegének” szövegrész helyébe a „szociális 
vetítési alap összegének” szöveg,
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 8. 26. § (1) bekezdés b) pontjában az „öregségi nyugdíj legkisebb összegének” szövegrész helyébe a „szociális 
vetítési alap összegének” szöveg,

 9. 26. § (1) bekezdés c) pontjában az „öregségi nyugdíj legkisebb összegének” szövegrész helyébe a „szociális 
vetítési alap összegének” szöveg,

10. 49. § (4) bekezdés c) pontjában a „nevelési díj és a külön ellátmány” szövegrész helyébe a „nevelési ellátmány” 
szöveg,

11. 49. § (5) bekezdésében a „nevelési díj és külön ellátmány” szövegrész helyébe a „nevelési ellátmány” szöveg,
12. 54/A. § (4) bekezdésében a „gyermeklétszámtól” szövegrész helyébe a „gyermeklétszámtól – a nevelőszülői 

foglalkoztatási jogviszony egyes kérdéseit szabályozó kormányrendeletben foglaltak szerint –” szöveg,
13. 55. § (5) bekezdés c) pontjában a „nevelési díj, az ellátmány” szövegrész helyébe a „nevelési ellátmány” szöveg,
14. 68.  § (1)  bekezdésében a „gyermeket védelembe” szövegrész helyébe a „gyermeket azonnal végrehajtható 

határozatával védelembe” szöveg,
15. 68.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében a „– védelembe” szövegrész helyébe az „– azonnal végrehajtható 

határozatával védelembe” szöveg,
16. 72.  § (1a)  bekezdésében az  „értesíti a  gyámhatóságot” szövegrész helyébe az  „értesíti a  család- és 

gyermekjóléti központot, a gyámhatóságot” szöveg,
17. 74/A. §-ában a „gyámhatóság gyámot” szövegrész helyébe a „gyámhatóság gyermekvédelmi gyámot” szöveg,
18. 79. § (3) bekezdés a) pontjában a „szintjére,” szövegrész helyébe a „szintjére, véleményére,” szöveg,
19. 87. § (1) bekezdés c) pontjában a „gyermek iskolai” szövegrész helyébe a „gyermek bölcsődei, óvodai, iskolai” 

szöveg,
20. 93.  § (3)  bekezdés a)  pontjában az  „az öregségi nyugdíj legkisebb összegének” szövegrész helyébe 

az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg,
21. 93.  § (3)  bekezdés b)  pontjában az  „az öregségi nyugdíj legkisebb összegének” szövegrész helyébe 

az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg,
22. 98. § (5) bekezdésében a „bekezdésben meghatározott” szövegrész helyébe a „bekezdés szerinti” szöveg,
23. 101.  § (2)  bekezdés k)  pontjában a  „módszertanát, valamint” szövegrész helyébe a  „módszertanát, 

a gyermekvédelmi gyámi módszertant, valamint” szöveg,
24. 101.  § (2)  bekezdés l)  pontjában a  „gyermekotthonokat” szövegrész helyébe a  „gyermekotthonokat, 

az emberkereskedelem áldozatává vált gyermekeket fogadó gyermekek átmeneti otthonát” szöveg,
25. 102.  § (1d)  bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe 

az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg,
26. 133.  § (5)  bekezdésében az  „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe 

az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg,
27. 133/A.  § (3)  bekezdés b)  pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész 

helyébe az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg,
28. 135.  § (6d)  bekezdés nyitó szövegrészében az „intézet jogosult” szövegrész helyébe az „intézet, valamint 

a védőnő jogosult a Központi Kormányzati Szolgáltatás Busz szolgáltatás igénybevételével” szöveg,
29. 137.  § (2)  bekezdésében a  „működési nyilvántartásának” szövegrész helyébe a  „jelentkezési és 

képzésszervezési nyilvántartásának, valamint működési nyilvántartásának” szöveg,
30. 142. § (4) bekezdésében a „135. § (3) bekezdés b) és c) pontja” szövegrész helyébe a „135. § (3) bekezdés a) és 

b) pontja” szöveg,
31. 147. § (5) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj legkisebb összege” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési 

alap összege” szöveg,
32. 153.  § (2)  bekezdésében az „az öregségi nyugdíj legkisebb összegének” szövegrész helyébe az „a szociális 

vetítési alap összege” szöveg,
33. 165. § (1) bekezdésében a „2022.” szövegrészek helyébe a „2024.” szöveg
lép.

65. §  Hatályát veszti a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
a) 98. § (2) bekezdés c) pontjában a „személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító 

kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 4. § (4) bekezdése szerinti természetes” szövegrész,
b) 128.  § (3)  bekezdés c)  pontjában az  „és a  kapcsolattartás végrehajtása során a  kapcsolattartás 

megvalósulására vonatkozó nyilatkozatok” szövegrész,
c) 132. § (6) bekezdésében a „vagy annak végrehajtása” szövegrész,
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d) 132. § (7) bekezdésében az „ , a kapcsolattartás végrehajtásával” szövegrész,
e) 133/c. §-a.

16. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

66. §  A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény 56.  § (2)  bekezdésében az „az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg lép.

17. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

67. §  Az egészségügyről szóló 1997.  évi cLIV.  törvény „Fertőző betegség elleni védettség igazolása”  alcíme a  következő 
74/L–74/S. §-sal egészül ki:
„74/L. § (1) Ha a Kormány a 74/c. § (1) bekezdése szerinti körülmény fennállásakor rendeletben határozott a fertőzés 
igazolásának módjáról [a továbbiakban: 74/c. § (1) bekezdése szerinti körülmény fennállása], az EESZT működtetője 
a  74/c.  § (1)  bekezdése szerinti fertőzés terjedésének megállításához szükséges védelmi intézkedések megtétele 
–  így különösen a  köznevelési intézmény, illetve a  szakképző intézmény vezetőjének tájékoztatása, a  rendkívüli 
szünet elrendelése, valamint a  tankötelezettség teljesítéséhez szükséges oktatás megszervezése – céljából napi 
rendszerességgel, az  intézkedés megtételéig – de legfeljebb 48 órás időtartamban – az  érintettek TAJ számának 
összevetése útján – a (2) bekezdés szerinti módon – megismerhetővé teszi
a) a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi cXc.  törvény (a  továbbiakban: Nkt.) szerinti, a  Kormány által 
a  köznevelésért felelős miniszter köznevelési feladatkörébe tartozó egyes feladatainak ellátására kijelölt szerv 
(a továbbiakban: köznevelési szerv), valamint
b) a szakképzésről szóló 2019.  évi LXXX.  törvény (a  továbbiakban: Szkt.) szerinti szakképzési államigazgatási szerv 
(a továbbiakban: szakképzési szerv)
számára az  adat megismerhetővé tételének napján a  74/c.  § (1)  bekezdése szerinti fertőzéssel megfertőződött 
személyek fertőzöttségének tényére vonatkozó adatát.
(2) A TAJ számokat olyan titkosítási módszerrel kell összevetni, amely csak azon érintettek fertőzöttsége tényének 
megismerhetőségét teszi lehetővé a köznevelési szerv, illetve a szakképzési szerv számára, akikre vonatkozóan
a) a köznevelési szerv az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 
köznevelés információs rendszerében,
b) a szakképzési szerv az Szkt. 111. §-a szerinti szakképzés információs rendszerében
TAJ számot kezel.
74/M.  § (1) Az  Nkt. 57.  § (6)  bekezdése szerinti, valamint az  Szkt. 128.  § (9)  bekezdése szerinti informatikai 
rendszernek (a továbbiakban együtt: Rendszer) a 74/c. § (1) bekezdése szerinti fertőzés terjedésének megállításához 
szükséges védelmi intézkedések megtétele céljából alkalmasnak kell lennie arra, hogy a  szülő vagy a  törvényes 
képviselő, továbbá a gyermekkel, tanulóval közös háztartásban élő személyek (e § alkalmazásában a továbbiakban 
együtt: szülő) TAJ számát, telefonszámát és elektronikus levelezési címét – az  érintett önkéntes, tájékoztatáson 
alapuló, az  elszámoltathatóság alapelvét figyelembe vevő módon megtett hozzájárulása alapján – a  szülő vagy 
a szülő kérésére a köznevelési intézmény vagy a szakképző intézmény rögzíthesse. A köznevelési intézmény vagy 
a szakképző intézmény, a köznevelési szerv vagy a szakképzési szerv nem kötelezheti a szülőt e § szerinti adatainak 
átadására.
(2) Az  EESZT működtetője a  74/c.  § (1)  bekezdése szerinti fertőzés terjedésének megállítása érdekében napi 
rendszerességgel, a  (4)  bekezdés szerinti intézkedés megtételéig – de legfeljebb 48 órás időtartamban – 
az érintettek TAJ számának összevetése útján – a (3) bekezdés szerinti módon – megismerhetővé teszi a Rendszer 
üzemeltetője számára az  adat megismerhetővé tételének napján fertőzött személyek fertőzöttségének tényére 
vonatkozó adatát.
(3) A  TAJ számokat olyan titkosítási módszerrel kell összevetni, amely csak azon érintettek fertőzöttsége 
tényének megismerhetőségét teszi lehetővé a  Rendszer üzemeltetője számára, akikre vonatkozóan a  szülő vagy 
törvényes képviselő az  (1) bekezdés szerint a gyermekkel, tanulóval közös háztartásban élő személyek TAJ számát 
a Rendszerben rögzítette.
(4) A Rendszer üzemeltetője az (1) bekezdés szerint rögzített adatokat – ha a (2) bekezdés szerinti összevetés alapján 
az  érintett tekintetében a  74/c.  § (1)  bekezdése szerinti fertőzéssel való megfertőződés tényére vonatkozó adat 
kimutatható –
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a) a járványügyi intézkedések megtétele céljából továbbítja a járványügyi szerv részére,
b) a fertőzés terjedésének megállításához szükséges védelmi intézkedések megtétele – így különösen a köznevelési 
vagy szakképzési intézmény tájékoztatása, a  rendkívüli szünet elrendelése, valamint a  tankötelezettség 
teljesítéséhez szükséges oktatás megszervezése – céljából megismerhetővé teszi a köznevelési, illetve a szakképzési 
szerv számára,
azzal, hogy az  adatkezelés során olyan titkosítási módszert kell alkalmazni, hogy az  adatkezelésre előírt feltételek 
teljesüljenek.
74/N.  § (1) A  74/c.  § (1)  bekezdése szerinti körülmény fennállásakor, a  74/c.  § (1)  bekezdése szerinti fertőzés 
terjedésének megállításához szükséges védelmi intézkedések megtétele – így különösen a köznevelési intézmény, 
illetve a  szakképző intézmény tájékoztatása, a  rendkívüli szünet elrendelése, valamint a  tankötelezettség 
teljesítéséhez szükséges oktatás megszervezése – céljából a  köznevelési intézmény, valamint a  szakképző 
intézmény a köznevelési szerv, valamint a szakképzési szerv számára – az e szervek által az e célra létrehozott felület 
alkalmazásával – átadja azon, a köznevelési intézménnyel, illetve a szakképző intézménnyel
a) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti munkaviszonyban álló, vagy
b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény (a  továbbiakban: Kjt.) szerinti közalkalmazotti 
jogviszonyban álló
személyek TAJ számát, akik a  munkakörükbe tartozó – így a  köznevelési intézmény esetében különösen az  Nkt. 
szerinti gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő és más – feladatokat a  köznevelési intézmény, illetve a  szakképző 
intézmény területén látják el.
(2) Az  EESZT működtetője az  (1)  bekezdés szerinti célból napi rendszerességgel, az  intézkedés megtételéig 
–  de  legfeljebb 48 órás időtartamban – az  érintettek TAJ számának összevetése útján – a  (3)  bekezdés szerinti 
módon – megismerhetővé teszi a köznevelési szerv, valamint a szakképzési szerv számára az adat megismerhetővé 
tételének a 74/c. § (1) bekezdés szerinti fertőzéssel fertőzött személyek fertőzöttségének tényére vonatkozó adatát.
(3) A  TAJ számokat olyan titkosítási módszerrel kell összevetni, amely csak azon érintettek fertőzöttsége ténye 
megismerhetőségét teszi lehetővé a  köznevelési szerv, illetve a  szakképzési szerv számára, akikre vonatkozóan 
TAJ  számot a  köznevelési intézmény, valamint a  szakképzési intézmény a  köznevelési szerv, illetve a  szakképzési 
szerv számára az (1) bekezdés szerinti módon és célból átadott.
(4) A  köznevelési szerv, valamint a  szakképzési szerv az  (1)  bekezdés szerint átadott adatokat – az  (5)  bekezdés 
szerinti kivétellel – a 74/c. § (1) bekezdése szerinti kormányrendelet hatálya alatt kezeli.
(5) Az  (1)  bekezdés szerint átvett adatot haladéktalanul törölni kell akkor, ha a  köznevelési intézmény, illetve 
a szakképző intézmény a köznevelési szervet, illetve a szakképzési szervet arról értesíti, hogy az érintett már nem 
áll vele az  Mt. szerinti munkaviszonyban vagy Kjt. szerinti közalkalmazotti jogviszonyban, illetve, ha az  érintett 
a munkakörét a továbbiakban már nem a köznevelési intézmény vagy a szakképző intézmény területén látja el.
74/O.  § (1) Az  EESZT működtetője a  74/c.  § (1)  bekezdése szerinti fertőzés megállításához szükséges védelmi 
intézkedések megtétele – így különösen a  köznevelési intézmény vezetőjének tájékoztatása, a  rendkívüli 
szünet elrendelése, valamint a  tankötelezettség teljesítéséhez szükséges oktatás megszervezése – céljából napi 
rendszerességgel az érintettek TAJ számának összevetése útján – a (2) bekezdés szerinti módon – megismerhetővé 
teszi a  köznevelési szerv számára az  adat megismerhetővé tételének napján az  oltottsággal vagy védettséggel 
rendelkező személyeknek a fertőzés elleni védőoltás tényére vagy a védettségi időtartamra vonatkozó adatát.
(2) A  TAJ számokat olyan titkosítási módszerrel kell összevetni, amely csak azon érintettek védettségének ténye 
megismerhetőségét teszi lehetővé a köznevelési szerv számára, akikre vonatkozóan a köznevelési szerv az oktatási 
nyilvántartásról szóló 2018.  évi LXXXIX.  törvény 4.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti köznevelés információs 
rendszerében TAJ számot kezel.
74/P.  § (1) A  74/c.  § (1)  bekezdése szerinti körülmény fennállása esetén a  74/c.  § (1)  bekezdése szerinti fertőzés 
terjedésének megállításához szükséges védelmi intézkedések megtétele – így különösen a köznevelési intézmény 
tájékoztatása, a  rendkívüli szünet elrendelése, valamint a  tankötelezettség teljesítéséhez szükséges oktatás 
megszervezése – céljából a  köznevelési intézmény a  köznevelési szerv számára – az  e  szervek által az  e  célra 
létrehozott felület alkalmazásával – átadja azon, a köznevelési intézménnyel
a) az Mt. szerinti munkaviszonyban álló, vagy
b) a Kjt. szerinti közalkalmazotti jogviszonyban álló
személyek TAJ számát, akik a  munkakörükbe tartozó – különösen az  Nkt. szerinti gazdasági, ügyviteli, műszaki, 
kisegítő és más – feladatokat a köznevelési intézmény területén látják el.
(2) Az  EESZT működtetője az  (1)  bekezdés szerinti célból napi rendszerességgel az  érintettek TAJ számának 
összevetése útján – a  (3)  bekezdés szerinti módon – megismerhetővé teszi a  köznevelési szerv számára az  adat 
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megismerhetővé tételének napján a 74/c. § (1) bekezdés szerinti fertőzés elleni védőoltás tényére vagy a védettség 
időtartamára vonatkozó adatát.
(3) A  TAJ számokat olyan titkosítási módszerrel kell összevetni, amely csak azon érintettek adatainak 
megismerhetőségét teszi lehetővé a  köznevelési szerv számára, akikre vonatkozóan TAJ számot a  köznevelési 
intézmény a köznevelési szerv számára az (1) bekezdés szerinti módon és célból átadott.
(4) A  köznevelési szerv az  (1)  bekezdés szerint átadott adatokat – az  (5)  bekezdés szerinti kivétellel – a  74/c.  § 
(1) bekezdése szerinti kormányrendelet hatálya alatt kezeli.
(5) Az (1) bekezdés szerint átvett adatot haladéktalanul törölni kell akkor, ha a köznevelési intézmény a köznevelési 
szervet arról értesíti, hogy az  érintett már nem áll vele az  Mt. szerinti munkaviszonyban vagy Kjt. szerinti 
közalkalmazotti jogviszonyban, illetve, ha az  érintett a  munkakörét a  továbbiakban már nem a  köznevelési 
intézmény területén látja el.
74/Q. § (1) A köznevelési vagy szakképzési államigazgatási szerv az általa a 74/L–74/P. § alapján kezelt adatok közül 
a  74/c.  § (1)  bekezdése szerinti fertőzés terjedésének megállításához szükséges védelmi intézkedések megtétele 
–  így különösen a  köznevelési intézmény, illetve a  szakképző intézmény vezetőjének tájékoztatása, a  rendkívüli 
szünet elrendelése, valamint a  tankötelezettség teljesítéséhez szükséges oktatás megszervezése – érdekében 
feltétlenül szükséges, a  köznevelési vagy szakképző intézmény által megjelölt érintettekre vonatkozó adatokat 
átadja köznevelési vagy szakképző intézménynek azzal, hogy azokat a  köznevelési vagy szakképző intézmény 
kizárólag az intézkedés vagy intézkedés sorozat meghozatala idejéig, de legfeljebb három hónapig kezeli.
(2) Az (1) bekezdés szerint átadott adatokat
a) a köznevelési vagy szakképző intézmény vezetője,
b) a gyermek óvodapedagógusa, a tanuló osztályfőnöke
ismerheti meg.
(3) A köznevelési vagy szakképző intézmény az (1) bekezdés szerint kizárólag
a) az általa foglalkoztatottról,
b) tanulójáról,
c) általa ellátott vagy gondozott gyermekről
kérhet adatokat.
74/R.  § (1) Ha a  74/Q.  § (1)  bekezdés szerinti fertőzöttségi vagy védettségi adatok informatikai rendszer útján 
nem vagy csak jelentős késedelemmel érhetőek el, a  köznevelési vagy szakképző intézmény azok megküldését 
közvetlenül
a) az általa foglalkoztatottól,
b) nagykorú tanulójától vagy
c) a gyermek törvényes képviselőjétől
is kérheti azzal, hogy megjelöli a megkeresés okát, az adatkezelés várható időtartamát, illetve az azzal kapcsolatos 
várható intézkedéseit.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatokat a köznevelési vagy szakképző intézmény az intézkedés vagy intézkedés sorozat 
idejéig kezeli.
(3) Az (1) bekezdés szerinti adatokat a 74/Q. § (2) bekezdése szerinti személy ismerheti meg.
74/S. § A 74/Q. § (1) bekezdése, valamint a 74/R. § (1) bekezdése szerinti adattovábbítás során úgy kell eljárni, hogy 
a különleges adatokat kizárólag az arra jogosult személy ismerhesse meg.”

68. §  Az egészségügyről szóló 1997. évi cLIV. törvény 155. § (19) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(19) Nem alkalmazandóak
a) az (1)–(17) bekezdésben foglaltak a rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél működő egészségügyi szolgáltató,
b) a (2)–(17)  bekezdésben foglaltak a  honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó, a  vármegyei irányító 
intézmény kategóriával azonos besorolású, e  törvény szerint egészségügyi szolgáltatónak minősülő honvédelmi 
szervezet (a továbbiakban: honvédelmi egészségügyi szolgáltató)
fenntartására, irányítására.”

69. §  Az egészségügyről szóló 1997. évi cLIV. törvény 232/D. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  (4)–(7)  bekezdés az  egészségügyi válsághelyzet vagy járványügyi készültség megszűnése esetén 
a megszűnést követő hat hónapig (a továbbiakban: zárónap) is alkalmazható. Az (5) bekezdés szerinti megállapodás 
–  ha a  települési önkormányzat vagy az  állami mentőszolgálat ennél rövidebb határidőben nem állapodik meg  – 
a zárónapig marad hatályban.”
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70. §  Az egészségügyről szóló 1997. évi cLIV. törvény 232/F. §-a a következő (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  egészségügyi válsághelyzet fennállása alatt az  egészségügyi válsághelyzetre tekintettel beszerzett vagy 
rendelkezésre tartott, az állam tulajdonában álló orvostechnikai eszközöknek, fertőtlenítőszereknek, gyógyszereknek 
és egyéni védőeszközöknek az egészségügyi válsághelyzet megszűnését követő értékesítése esetén
a) a nemzeti vagyonról szóló 2011.  évi cXcVI.  törvény 13.  § (1)  bekezdése és az  állami vagyonról szóló 2007.  évi 
cVI. törvény 35. § (1) bekezdése szerinti versenyeztetés mellőzhető,
b) az egészségügyi készlet a  megszűnt egészségügyi válsághelyzetet megalapozó járványügyi védekezéssel 
összefüggő közfeladat ellátására vagy azzal szorosan összefüggő célból, az  ahhoz szükséges mértékben 
térítésmentesen átruházható.
(7) A  (6)  bekezdés szerinti vagyonelemek tekintetében az  egészségügyi készlet, egyéni védőeszköz vagy egyéb 
orvostechnikai eszköz, gyógyszer, fertőtlenítőszer térítésmentes átruházásáról
a) egészségügyi szolgáltatói kör és egészségügyi szolgáltatói körön kívüli kiadás esetén a miniszter,
b) külföldre történő kiadás esetén a miniszter javaslata alapján a Kormány nyilvános kormányhatározatban
dönt.
(8) A  (7)  bekezdés szerinti döntést a  rendelkezésre álló egészségügyi készlet vizsgálata alapján és az  állami 
fenntartású egészségügyi intézmények orvostechnikai eszközökkel, fertőtlenítőszerekkel, gyógyszerekkel, 
védőeszközökkel való ellátásának elsőbbségét figyelembe véve kell meghozni.”

71. §  Az egészségügyről szóló 1997. évi cLIV. törvény 244/c. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„244/c.  § (1) A  honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó, egészségügyi szolgáltatónak minősülő 
Magyar Honvédség Egészségügyi Központból, 2023. január 1. napjával kiválással jön létre a miniszter irányítása alatt  
egy új egészségügyi szolgáltató (e § alkalmazásában a  továbbiakban: új egészségügyi szolgáltató), amely 
jogutódként ellátja a  Magyar Honvédség Egészségügyi Központ egészségügyi szolgáltatóként végzett, egyes 
feladatait. Az  új egészségügyi szolgáltató létrehozásáról a  miniszter gondoskodik. Az  egészségügyi szolgálati 
jogviszonyról szóló 2020.  évi c.  törvény (a  továbbiakban: Eszjtv.) 1.  § (2)  bekezdésétől eltérően, az  Eszjtv.-t az  új 
egészségügyi szolgáltatóra 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) A  honvédelemért felelős miniszter 2022. december 15. napjáig határozatban megállapítja azon egészségügyi 
munkakörű katonák és honvédelmi alkalmazottak által – az  (1)  bekezdés szerinti kiválást megelőzően – betöltött 
beosztásokat és munkaköröket, amelyek szükségesek a Magyar Honvédség egészségügyi feladatai ellátásához.
(3) 2023. január 1-jével, az új egészségügyi szolgáltatónál létrejövő egészségügyi szolgálati jogviszonnyá alakul át 
annak a  honvédelmi alkalmazottnak a  honvédelmi alkalmazotti jogviszonya, aki 2022. december 31-én a  155.  § 
(19)  bekezdés b)  pontja szerinti honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál olyan munkakört tölt be, amely nem 
tartozik a (2) bekezdés szerint meghatározott munkakörök közé. Az Eszjtv. 1. § (2) bekezdésétől eltérően az érintett 
személyek jogviszonyára az Eszjtv. rendelkezéseit – e §-ban foglalt eltérésekkel – 2023. január 1-jétől alkalmazni kell.
(4) A  jogviszony (3)  bekezdés szerinti átalakulására a  honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018.  évi 
cXIV. törvény (a továbbiakban: Haj.tv.) 25. §-át – e §-ban foglalt eltérésekkel – kell alkalmazni.
(5) A jogviszony (3) bekezdés szerinti átalakulására nem alkalmazandó a Haj.tv. 25. § (2), (5) és (8) bekezdése.
(6) Az  új egészségügyi szolgáltató a  (3)  bekezdés szerinti érintetteket legkésőbb 2023. január 15-ig a  jogviszony 
átalakulásáról és az  új jogviszony tartalmáról egyoldalú jognyilatkozattal tájékoztatja. Ezen egyoldalú 
jognyilatkozatot az  Eszjtv. 2.  § (1)  bekezdése szerinti egészségügyi szolgálati munkaszerződésnek kell tekinteni. 
Ha az  érintett a  (3)  bekezdés szerint átalakult egészségügyi szolgálati jogviszonyát nem kívánja fenntartani, arról 
az egyoldalú jognyilatkozat kézhezvételét követő 5 munkanapon belül írásban nyilatkozhat.
(7) Ha az  érintett a  (6)  bekezdés szerinti határidőn belül akként nyilatkozik írásban, hogy az  egészségügyi 
szolgálati jogviszonyát nem kívánja fenntartani, akkor az  egészségügyi szolgálati jogviszonya e  törvény alapján 
a nyilatkozattételt követő első munkanappal megszűnik.
(8) A  határozott időre szóló honvédelmi alkalmazotti kinevezés azzal azonos lejáratú, a  részmunkaidőre szóló 
kinevezés azzal azonos részmunkaidőre szóló egészségügyi szolgálati munkaszerződéssé alakul át.
(9) Ha az  egészségügyi szolgáltatási feladatokkal összefüggő jogutódlás során az  érintett foglalkoztatott 
vonatkozásában jogviszonyváltásra kerül sor, úgy az  átvevő új egészségügyi szolgáltatónál létesülő jogviszony 
alapján a  foglalkoztatott illetménye – az  új egészségügyi szolgáltatónál létesült új jogviszonyának fennállásáig  – 
nem lehet alacsonyabb, mint az  átadást megelőzően irányadó illetményének és a  jogszabály, valamint közjogi 
szervezetszabályozó eszköz alapján járó rendszeres illetménypótlékainak, illetményelemeinek együttes összege, 
kivéve, ha valamely speciális foglalkoztatásra vonatkozó jogszabály szerint járó illetménypótlék, illetményelem 
megállapításának alapjául szolgáló körülmény az új jogviszony létrejöttét követően már nem áll fenn.
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(10) A  honvédelmi szervezettel 2023. január 1-jét megelőzően honvédelmi alkalmazottként kötött tanulmányi 
szerződésben a honvédelmi szervezet jogutódja az új egészségügyi szolgáltató.
(11) A  (3)  bekezdés szerinti átalakulás nem minősül a  honvédek jogállásáról szóló 2012.  évi ccV.  törvény 68/H.  § 
(3) bekezdése szerinti, a honvédségi szervezet érdekkörében felmerült okból történő jogviszony-megszűnésnek.
(12) A  (3)  bekezdés szerinti átalakulás nem minősül jogviszony megszűnésnek az  Mt. 125.  §-a alkalmazása 
szempontjából.
(13) Az  e  § hatálybalépését megelőzően lakás építéséhez, vásárlásához vállalt állami készfizető kezesség 
esetén a  hitelszerződésben foglaltakat – a  (3)  bekezdés szerinti jogviszonyváltástól függetlenül – a  honvédelmi 
alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint kell teljesíteni.
(14) A (3) bekezdés szerint megszűnő honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban
a) a ki nem adott szabadság, rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség teljesítése alóli egyéb mentesítés 
nem váltható meg, arra a volt honvédelmi alkalmazott az új jogviszonyban jogosult, azzal, hogy az ilyen szabadság 
megváltásával kapcsolatos igény elévülésével kapcsolatos kérdésekre az  egészségügyi szolgálati jogviszony 
szabályai az irányadók,
b) a 2022. december 31. utáni időszakot érintő munkaidőkeret nem zárható le, és
c) az érintett munkáltatók között, valamint a honvédelmi alkalmazott és 2023. január 1-jét megelőző munkáltatója 
között elszámolás nem történik, a fennmaradó követelések és tartozások az új jogviszonyban érvényesíthetők.
(15) Az új egészségügyi szolgálati jogviszonyban
a) a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyhoz kapcsolódó alkalmasság-vizsgálat, illetve a  hatósági erkölcsi 
bizonyítvány érvényessége továbbra is fennáll,
b) továbbfolyik a  megszűnt honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban kikötött, 2022. december 31. napja utáni 
időszakot érintő próbaidő, felmentési idő, munkaidőkeret időtartama, megkezdett szabadság, fizetés nélküli 
szabadság, valamint egyéb, a honvédelmi alkalmazotti jogviszonnyal összefüggő határidő,
c) változatlanul hatályos a  megszűnt honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban tett, 2023. január 1-jét megelőző 
időszakot érintő kirendelés és egyéb jognyilatkozat, munka irányításával összefüggő jognyilatkozat, a  felek által 
megkötött tanulmányi szerződés, az  önként vállalt többletmunkáról szóló és egyéb megállapodás, a  vezetői és 
magasabb vezetői megbízás jogszabály eltérő rendelkezése hiányában.
(16) A  megszűnt honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban kötött, 2022. december 31. napja után teljesítendő, 
áthelyezésről szóló háromoldalú megállapodás az új jogviszonyban részes felekre és az átvevő félre is kötelező.
(17) Ha 2023. január 1-jén munkaügyi per fegyelmi elbocsátás tárgyában folyik, a honvédelmi alkalmazotti kereset 
elbírálásánál az azonnali hatályú felmondás szabályait kell megfelelően alkalmazni.
(18) Az  új egészségügyi szolgáltató működéséhez szükséges, 2023. január 1-jén még rendelkezésére nem álló 
szolgáltatások legkésőbb 2023. június 30. napjáig honvédelmi szervezet közreműködésével biztosíthatók. 
A felmerült költségeket az új egészségügyi szolgáltató teljes egészében megtéríti a honvédelmi szervezetnek.”

72. §  Az egészségügyről szóló 1997. évi cLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben)
„n) határozza meg a honvédelmi egészségügyi szolgáltató minősítési rendszerére vonatkozó szabályokat.”

73. §  Az egészségügyről szóló 1997. évi cLIV. törvény
a) 114. § (2) bekezdés c) pontjában az „a szakképzésről szóló törvény” szövegrész helyébe az „az Szkt.” szöveg,
b) 116/D. § (3) bekezdés a) pontjában az „a szakképzésről szóló törvény” szövegrész helyébe az „az Szkt.” szöveg,
c) 155. § (1) bekezdés d) pontjában az „a Munka Törvénykönyve” szövegrész helyébe az „az Mt.” szöveg,
d) 155. § (1) bekezdés e) pontjában az „a Munka Törvénykönyve” szövegrész helyébe az „az Mt.” szöveg,
e) 229.  § (3)  bekezdésében az „a szakképzésről szóló 2019.  évi LXXX.  törvény” szövegrész helyébe az „az Szkt.” 

szöveg,
f ) 232/G.  § (3)  bekezdésében az  „a munka törvénykönyvéről szóló törvény” szövegrész helyébe az  „az Mt.” 

szöveg,
g) 232/G.  § (4)  bekezdésében az „a munka törvénykönyvéről szóló 2012.  évi I.  törvény” szövegrész helyébe 

az „az Mt.” szöveg,
h) 247.  § (2)  bekezdés i)  pont nyitó szövegrészében az „a szakképzésről szóló törvény” szövegrész helyébe 

az „az Szkt.” szöveg
lép.
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74. §  Hatályát veszti az egészségügyről szóló 1997. évi cLIV. törvény
a) 156/B. §-a és az azt megelőző alcím címe,
b) 244/I–244/M. §-a, és
c) 247. § (1a) bekezdés m) pontja.

18. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

75. §  A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Diplomata-útlevelet kaphat az a személy is, aki a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke 
vagy a  külpolitikáért felelős miniszter megbízásából diplomáciai küldetéssel járó feladatot lát el, illetve akinek 
a  diplomata-útlevéllel történő ellátása külpolitikai érdekből indokolt, továbbá az, akinek az  útlevéllel történő 
ellátását rendkívül indokolt esetben az  irányítást vagy felügyeletet gyakorló miniszter javaslatára vagy saját 
hatáskörben a külpolitikáért felelős miniszter engedélyezte. A diplomata-útlevél érvényességi idejét a külpolitikáért 
felelős miniszter állapítja meg, amely legfeljebb a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke vagy 
a külpolitikáért felelős miniszter megbízatása évének letelte végéig terjedhet.”

76. §  A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Külügyi szolgálati útlevelet kaphat az  a  személy is, aki a  külpolitikáért felelős miniszter megbízásából 
diplomáciai küldetéssel járó feladatot lát el, illetve akinek a külügyi szolgálati útlevéllel történő ellátása külpolitikai 
érdekből indokolt, továbbá az, akinek az  útlevéllel történő ellátását rendkívül indokolt esetben az  irányítást vagy 
felügyeletet gyakorló miniszter javaslatára vagy saját hatáskörben a  külpolitikáért felelős miniszter engedélyezte. 
A  külügyi szolgálati útlevél érvényességi idejét a  külpolitikáért felelős miniszter állapítja meg, amely a  megbízás 
időtartamára vonatkozó érvényességi idővel állítható ki azzal, hogy a  11.  § (1)  bekezdésében foglaltak alapján 
az  útlevél érvényessége legfeljebb az  irányítást vagy felügyeletet gyakorló miniszter vagy a  külpolitikáért felelős 
miniszter megbízatása évének letelte végéig terjedhet.”

77. §  A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 16. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Külföldre utazási korlátozás esetén az úti okmány visszatartását)
„b) az (1) bekezdés c), d) és e) pontjában meghatározott esetben
ba) a büntetés-végrehajtási jogviszony időtartama alatt, illetve megszűntét követően a külföldre utazási korlátozás 
fennállásáig a szabadságvesztést foganatosító büntetés-végrehajtási intézet, a kényszergyógykezelést foganatosító 
igazságügyi megfigyelő és elmeorvosi intézet, vagy a javítóintézeti nevelést végrehajtó szerv,
bb) a büntetés-végrehajtási jogviszony létrejöttét megelőzően az általános hatáskörű útlevélhatóság,”
(hajtja végre.)

78. § (1) A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 24. § (1) bekezdés o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adatkezelő szerv – az  úti okmány valódiságának ellenőrzése, a  birtokosa személyazonosságának és 
állampolgárságának, valamint a  külföldre utazáshoz, illetve hazatéréshez való jogosultság igazolása céljából – 
az útiokmány-nyilvántartásban kezeli:)
„o) az ideiglenes magánútlevél esetében az a)–b) pont szerinti adatokat, az okmány számát, az ellenőrző sorszámot, 
a kiállítás idejét és okát, az érvényesség idejét és az utazás célországát,”

 (2) A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 24. § (1) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:
(Az adatkezelő szerv – az  úti okmány valódiságának ellenőrzése, a  birtokosa személyazonosságának és 
állampolgárságának, valamint a  külföldre utazáshoz, illetve hazatéréshez való jogosultság igazolása céljából – 
az útiokmány-nyilvántartásban kezeli:)
„p) a 7. § (7a) bekezdésében foglalt esetben a nemzetiségi névadatot.”

79. §  A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 24/A. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adatkezelő szerv útiokmány-nyilvántartással összefüggő feladat- és hatáskörében:)
„a) felügyeletet gyakorol a  fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a  továbbiakban: 
járási hivatal), a  konzuli szolgálat közigazgatási hatósági jogkört gyakorló konzuli tisztviselőjének, továbbá 
az anyakönyvvezető közreműködői tevékenysége felett,”
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80. §  A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény
a) 30.  § (1)  bekezdésében a  „befejezéséig jogosult” szövegrész helyébe a  „befejezéséig, papíralapú 

dokumentumok esetében az általános hatáskörű útlevélhatóságnak való felterjesztéséig jogosult” szöveg,
b) 31.  § (1)  bekezdésében a „tizenöt  évig” szövegrész helyébe a „tizenöt – ideiglenes magánútlevél esetében  

egy – évig” szöveg
lép.

19. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 
módosítása

81. §  A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998.  évi XXVI.  törvény 26.  § 
(2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Az alapvető jogok biztosa a 2007. évi XcII.  törvénnyel kihirdetett, a Fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló egyezményben meghatározott független mechanizmus érvényesülése érdekében részt vesz a  Program 
előkészítésében, és figyelemmel kíséri annak végrehajtását.”

20. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

82. §  A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény
a) 12.  § (3)  bekezdés d)  pontjában az  „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe 

az „a szociális vetítési alap” szöveg,
b) 26.  § (1)  bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális 

vetítési alap” szöveg,
c) 26.  § (2)  bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrészek helyébe az „a szociális 

vetítési alap” szöveg,
d) 31.  §-ában az „érvényes öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrész helyébe a „hatályos szociális vetítési alap” 

szöveg
lép.

21. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

83. §  A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az ügyfél a vezetői engedély elektronikus pótlása iránti kérelme személyesen, ügyintézői közreműködés nélkül 
történő benyújtására elektronikus ügyintézési pontot vehet igénybe. A  közlekedési igazgatási hatóság ebben 
az esetben írásban tart kapcsolatot az ügyféllel.”

84. § (1) A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 8. § (1) bekezdés a) pont ai) alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Az engedély-nyilvántartás tartalmazza
a járművezető vagy járművezető-jelölt,)
„ai) „Gépjármű-vezetői képesítési igazolványának” sorszámára, kategóriájára, kiadásának dátumára, érvényességi 
idejére, kiállító országára, valamint az azon szereplő vezetői engedély számára, típusára, kiállító országára vonatkozó 
adatokat, továbbá a 95-ös harmonizált uniós kódot és annak érvényességi idejét.”

 (2) A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 8. § (1) bekezdés a) pont ak) alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Az engedély-nyilvántartás tartalmazza
a járművezető vagy járművezető-jelölt,)
„ak) kényszergyógykezelésének fennállására vonatkozó adatot az  okmánykiadás feltételei ellenőrzésének 
időpontjában,”

85. §  A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9/D. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  közlekedési igazgatási hatóság a  közlekedési igazgatási eljárás során az  ideiglenes rendszámtáblák 
nyilvántartásához informatikai adatkapcsolat útján, közvetlen lekérdezéssel, térítésmentesen jogosult 
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megismerni és átvenni az alvázszámmal vagy rendszámmal azonosított jármű 9. § (2) bekezdés a) és b) pontjában 
meghatározott adatait.”

86. § (1) A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 14. § (2) bekezdés h) pont hc) alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A nyilvántartót értesíti:
a vizsgaközpont elektronikusan, haladéktalanul)
„hc) a „Gépjármű-vezetői képesítési igazolvány” sorszámáról, kategóriájáról, kiadásának dátumáról, érvényességi 
idejéről, kiállító országáról, valamint az  azon szereplő vezetői engedély számáról, típusáról, kiállító országáról, 
továbbá a 95-ös harmonizált uniós kódról és annak érvényességi idejéről,”

 (2) A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 14. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  vezetői engedély kiadása, cseréje, meghosszabbítása, pótlása, honosítása és visszahonosítása során, 
a  közlekedési igazgatási hatóság és a  nyilvántartó a  közlekedésbiztonsági alkalmasság vizsgálata céljából, 
informatikai adatkapcsolat útján, térítésmentesen adatot igényelhet és vehet át a  bűnügyi nyilvántartási 
rendszerből kizárólag azon adatra vonatkozóan, hogy az  adatigénylés időpontjában a  járművezető vagy 
a járművezető-jelölt kényszergyógykezelés hatálya alatt áll-e.”

87. §  A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999.  évi LXXXIV.  törvény 14/B.  § c)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(A nyilvántartó és a közlekedési igazgatási hatóság a személyazonosításhoz, a képviseleti jogosultság ellenőrzéséhez és 
a közlekedési igazgatási és nyilvántartási feladatinak ellátásához adatokat vehet át közvetlenül vagy az adatkezelő szerv 
útján)
„c) a központi idegenrendészeti nyilvántartásból a harmadik országbeli állampolgárok tekintetében a természetes 
személyazonosító adatokat, az  úti okmány azonosító adatokat, az  érvényes tartózkodási engedély számára, 
sorozatszámára és érvényességi idejére (kezdete és vége) vonatkozó adatokat, valamint a szálláshely címadatokat,”

88. § (1) A  közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999.  évi LXXXIV.  törvény 19.  § (1)  bekezdés b)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
[A nyilvántartásból igényelheti(k):]
„b) a közúti közlekedési ügyekben, valamint a  közúti közlekedési igazgatási ügyekben eljáró hatóságok 
a jogszabályban meghatározott feladataik ellátásához szükséges adatokat és iratokat;”

 (2) A  közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999.  évi LXXXIV.  törvény 19.  § (1)  bekezdés n)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
[A nyilvántartásból igényelheti(k):]
„n) a helyi önkormányzat, illetve a  várakozásdíj-fizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére, a  várakozási díj 
és a pótdíj beszedésére általa megbízott, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi cLXXXIX. törvény 
16/A. §-ában meghatározott szolgáltató a várakozási díj meg nem fizetése esetén a jogszerű parkolás megállapítása 
érdekében a  8/A.  § (1)  bekezdés g), h) és k)  pontjában, valamint a  díj és a  pótdíj behajtása, és a  várakozási 
hozzájárulás kiadása iránti kérelem elbírálása érdekében a 9. § (1) és (1a) bekezdésében, a 9. § (2) bekezdés a), b), 
d) és e) pontjában, a 9/D. § (1) bekezdésében, a 9/D. § (2) bekezdés a)–c) pontjában és a 9/D. § (3) bekezdésében 
meghatározott adatokat; ”

 (3) A  közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999.  évi LXXXIV.  törvény 19.  § (2)  bekezdése a  következő m)  ponttal 
egészül ki:
(A nyilvántartásból adatot igényelhetnek:)
„m) a pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti 
szolgáltató automatikus információátvétel útján az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló 2015.  évi ccXXII.  törvény 42/B.  §-a szerinti ügyfél-átvilágítás céljából térítésmentesen a  8.  § 
(1) bekezdés ac) és ad) pontjában megjelölt adatokat, valamint az engedély típusát és okmányazonosító jelét.”

 (4) A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 19. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A nyilvántartásból adatot, iratot igényelhet – a 8. § (1) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában meghatározott 
adatok kivételével – a szabálysértési ügyekben eljáró hatóság a szabálysértési eljárás lefolytatásához.”
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89. §  A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 24. §-a a következő (3d) bekezdéssel egészül ki:
„(3d) A  nyilvántartó a  9.  § (1), (2) és (4)  bekezdésben, a  9/A.  § (1)  bekezdés e)  pontjában, valamint a  9/B.  § 
(1) bekezdés h) pontjában meghatározott adatok térítésmentes, informatikai adatkapcsolat útján történő közvetlen 
átadását biztosítja a  jármű tulajdonjogának és az  üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító 
erejű magánokirat Automatikus Közigazgatási Döntéshozatali szolgáltatás igénybevételével történő létrehozásához 
szükséges ellenőrzéséhez és az automatizált eljárás lefolytatásához.”

90. §  A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény
 1. 4/A. § (1) bekezdésében az „automatikus döntéshozatali” szövegrész helyébe az „automatizált” szöveg,
 2. 4/A. § (2) bekezdésében az „automatikus döntéshozatali eljárás útján történő (a továbbiakban: automatikus) 

kiállításáról” szövegrész helyébe az  „automatizált eljárásban történő (a  továbbiakban: automatizált) 
kiállításáról” szöveg,

 3. 4/A. § (3) bekezdésében az „automatikus” szövegrészek helyébe az „automatizált” szöveg,
 4. 4/B. §-ában az „automatikus” szövegrész helyébe az „automatizált” szöveg,
 5. 4/c. §-ában az „automatikus” szövegrész helyébe az „automatizált” szöveg,
 6. 5. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában az „automatikus” szövegrész helyébe az „automatizált” szöveg,
 7. 5. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában az „automatikus” szövegrész helyébe az „automatizált” szöveg,
 8. 5. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában az „automatikus” szövegrész helyébe az „automatizált” szöveg,
 9. 6. § (1) bekezdés b) pontjában az „automatikus” szövegrész helyébe az „automatizált” szöveg,
10. 6. § (1) bekezdés c) pontjában az „automatikus” szövegrész helyébe az „automatizált” szöveg,
11. 6/B. § (2) bekezdésében az „automatikus” szövegrész helyébe az „automatizált” szöveg,
12. 8. § (1) bekezdés a) pont am) alpontjában az „automatikus” szövegrész helyébe az „automatizált” szöveg,
13. 8. § (3) bekezdésében az „és aj)” szövegrész helyébe az „ , aj) és ak)” szöveg,
14. 19. § (2) bekezdés g) pontjában az „automatikus” szövegrész helyébe az „automatizált” szöveg,
15. 24. § (3b) bekezdésében az „automatikus” szövegrész helyébe az „automatizált” szöveg,
16. 24. § (3c) bekezdés f ) pontjában az „automatikus” szövegrész helyébe az „automatizált” szöveg
lép.

91. §  Hatályát veszti a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény
a) 14. § (2) bekezdés j) pontja,
b) 15. § (3) bekezdés c) pontja,
c) 19. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja.

22. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény módosítása

92. §  A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény
a) 5.  § (1)  bekezdésében az  „az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (a  továbbiakban: 

nyugdíjminimum)” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap összegét” szöveg,
b) 5. § (3) bekezdésében a „nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap” szöveg
lép.

23. Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 
módosítása

93. §  Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003.  évi LXXXIV.  törvény 7.  § (2)  bekezdés 
g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Egészségügyi tevékenység végzésére az alábbi jogviszonyokban kerülhet sor:)
„g) szolgálati jogviszonyban, szolgálati viszonyban,”
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24. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló  
2005. évi CXXXIII. törvény módosítása

94. §  A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi cXXXIII. törvény 
6. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Az  egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek 
az  iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012.  évi cXX.  törvény (a  továbbiakban: Erfesztv.) 
szerinti személy- és vagyonőr a tevékenységét abban az esetben kezdheti meg, ha az Erfesztv.-ben meghatározott 
alkalmazási feltételeknek eleget tesz. E személyek vonatkozásában a (3) és (4) bekezdés nem alkalmazható.”

95. §  A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi cXXXIII. törvény 
„A személy- és vagyonvédelmi, a  tervező-szerelő és a  magánnyomozói tevékenység megkezdése és 
folytatása” alcíme a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § Az elveszett vagy eltulajdonított igazolvány körözését az igazolvány kiadására hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező rendőri szerv rendeli el.”

96. § (1) A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi cXXXIII. törvény 
11. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendőrség haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított nyolc napon belül az igazolványt)
„c) a büntetőeljárásnak a bíróság jogerős ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével 
történő befejezéséig, vagy az  ügyészségnek vagy a  nyomozó hatóságnak a  feltételes ügyészi felfüggesztés vagy 
közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztésről szóló, illetve  további jogorvoslattal nem támadható eljárást 
megszüntető határozata meghozataláig bevonja
ca) a 6. § (3) bekezdés c) pontja vagy
cb) az Erfesztv. 5. § (2) bekezdés e) pontja
szerinti esetben.”

 (2) A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi cXXXIII. törvény 
11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A (2) bekezdés c) pontjában foglalt esetben a büntetőeljárásnak a bíróság jogerős ügydöntő határozatával vagy 
véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő befejezését, vagy az ügyészségnek vagy a nyomozó hatóságnak 
a  feltételes ügyészi felfüggesztés vagy közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztésről szóló, illetve  további 
jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozata meghozatalát követően a rendőrség az igazolványt 
a jogosultnak visszaadja, ha az igazolvány kiadása megtagadásának
a) a 6. § (2) bekezdése szerinti oka,
b) a 6. § (3) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti oka vagy
c) az Erfesztv. 5. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti oka
nem áll fenn.”

97. §  A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi cXXXIII. törvény 
38. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kamara)
„l) valamennyi személy- és vagyonőr tekintetében elbírálja az Erfesztv. 22. § (4) bekezdés a) pontja szerinti panaszt,”

98. §  A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi cXXXIII. törvény 
62/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  intézkedést foganatosító személy- és vagyonőrrel szemben benyújtott panaszt – ha a  panasszal érintett 
intézkedés során e törvény szerinti kényszerítő eszköz alkalmazására került sor – az intézkedés helye szerint illetékes, 
az alapszabályban meghatározott területi szervezet bírálja el harmincöt napon belül a közigazgatási hatósági eljárás 
szabályai szerint.”
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99. §  A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi cXXXIII. törvény 
65. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az e törvényben előírt szabályok súlyos megsértésének minősül)
„a) a 3. § (1) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 5/A. § (3) bekezdésében, a 6. § (1) bekezdésében, a 15. §-ban, 
a 16. § (1) bekezdésében, a 18–32. §-ban foglalt rendelkezések megszegése, valamint
b) a 14.  §-ban és a  16.  § (2)–(4)  bekezdésében meghatározott szabályoknak a  hatóság figyelmeztetése ellenére 
történő ismételt megsértése.”

100. §  Hatályát veszti a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi 
cXXXIII. törvény 15. § (2) bekezdésében a „– vagy más alkalmas módon –” szövegrész.

25. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

101. §  A vasúti közlekedésről szóló 2005.  évi cLXXXIII.  törvény 68.  § (4)  bekezdésében az  „a Magyar Honvédség 
Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ)” szövegrész helyébe 
az „az  egészségügyről szóló 1997.  évi cLIV.  törvény 244/c.  § (1)  bekezdése szerinti új egészségügyi szolgáltató” 
szöveg lép.

26. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló 2007. évi I. törvény módosítása

102. § (1) A  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi 
I. törvény 70. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A regisztrációs igazolás, az EGT állampolgár családtagja tartózkodási kártyája és az állandó tartózkodási kártya 
iránti kérelmet az ügyfél a Harmtv. 86/H. § (6) bekezdése szerinti idegenrendészeti ügyindítási elektronikus felületen 
terjeszti elő.
(4) Az  idegenrendészeti ügyindítási elektronikus felületen benyújtott kérelem akkor minősül az  idegenrendészeti 
hatósághoz érkezettnek, ha
a) az EGT-állampolgár vagy a  harmadik országbeli állampolgár a  kérelem díját lerótta, amennyiben az  eljárás 
díjköteles és
b) a harmadik országbeli állampolgár a  személyazonosságának igazolása érdekében az  eljáró idegenrendészeti 
hatóságnál legkésőbb a visszaigazolás megküldésétől számított 15. napon megjelenik.”

 (2) A  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi 
I. törvény 70. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A Harmtv. 86/H. § (7) bekezdését az EGT-állampolgár által előterjesztett (3) bekezdés szerinti kérelmek esetén 
az idegenrendészeti hatóság nem alkalmazza.”

27. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
módosítása

103. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 47. §-a a következő 
(11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A  43.  § (2)  bekezdése alapján elrendelt idegenrendészeti kiutasítást, valamint a  beutazási és tartózkodási 
tilalmat az  idegenrendészeti hatóság visszavonja, ha a  kiutasított a  kiutasítás elrendelését követően a  magyar 
hatóságok döntése alapján befogadottként vagy menekültként került elismerésre, illetve ideiglenes vagy kiegészítő 
védelemben részesült.”

104. § (1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 50. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kiutasítás végrehajtásának költségeit a kiutasított viseli.”

 (2) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 50. § (3) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  kiutazási kötelezettség azért nem teljesíthető, mert a  kiutasított nem rendelkezik megfelelő anyagi 
fedezettel, a kiutaztatás költségét a kiutasítás végrehajtását elrendelő hatóság megelőlegezi.”
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105. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 61. §-a a következő 
(4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  (4)  bekezdés d)  pontja szerinti, az  őrizetben lévő személyt érintő vizsgálatba beleértendő az  őrizetben 
lévő jogszabályban meghatározott kitoloncolás feltételei körébe tartozó, a  célországba történő beutazásához, 
illetve a  tranzitországokon történő átutazásához szükséges egészségügyi vizsgálata is. Ezek a  vizsgálatok 
kikényszeríthetőek, és a harmadik országbeli állampolgárt nem illeti meg az ellátás visszautasításának joga.”

106. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 62. § (3) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  kötelező tartózkodási helyet közösségi szálláson vagy befogadó állomáson lehet kijelölni, ha a  harmadik 
országbeli állampolgár magát eltartani nem képes, megfelelő lakással, anyagi fedezettel vagy jövedelemmel, illetve 
tartásra kötelezhető hozzátartozóval nem rendelkezik.”

107. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 73. §-a a következő 
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  harmadik országbeli állampolgár a  szálláshelyének megváltozását az  idegenrendészeti ügyindítási 
elektronikus felületen – elektronikus regisztrálást követően – elektronikus úton jelenti be.”

108. § (1) A  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény 86/J.  §-a 
a következő (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4b) A  harmadik országbeli állampolgár (4)  bekezdés szerinti hozzájárulására tekintettel az  idegenrendészeti 
hatóság a  jogszabályban meghatározott foglalkoztató vagy fogadó szervezet részére a  hiánypótlást, valamint 
a kérelem tárgyában hozott döntést megküldi.”

 (2) A  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény 86/J.  §-a 
a következő (6a) és (6b) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Kizárólag elektronikus úton terjeszthető elő – elektronikus regisztrálást követően az  idegenrendészeti 
ügyindítási elektronikus felületen –
a) a nemzeti és EK letelepedési engedély kiadása vagy meghosszabbítása iránti kérelem,
b) a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem.
(6b) Ha a  (6)  bekezdés szerinti kérelemre induló eljárásban a  harmadik országbeli állampolgár meghatalmazottja 
jogi képviselő vagy jogi személy, a  kérelmet kizárólag az  idegenrendészeti ügyindítási elektronikus felületen 
elektronikus regisztrálást követően lehet benyújtani.”

 (3) A  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény 86/J.  § 
(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A  (4)  bekezdésben meghatározott kérelmet a  jogszabályban meghatározott foglalkoztató vagy fogadó 
szervezet elektronikus azonosítást követően kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő.”

109. § (1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 106. § (1) bekezdés 
q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az idegenrendészeti hatóság az  idegenrendészeti résznyilvántartásokból jogszabályban meghatározott feladataik 
ellátása céljából – törvényben meghatározott adatkörben –)
„q) a befogadás során az  elítélt személyazonosságának ellenőrzése, valamint az  elítélttel szemben elrendelt 
idegenrendészeti kiutasításról történő tájékoztatás érdekében a büntetés-végrehajtási intézet,”
(részére továbbíthat adatot.)

 (2) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 106. § (1) bekezdés 
t) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az idegenrendészeti hatóság az  idegenrendészeti résznyilvántartásokból jogszabályban meghatározott feladataik 
ellátása céljából – törvényben meghatározott adatkörben –)
„t) a közúti közlekedési nyilvántartásban szereplő személy személyazonosságának ellenőrzéséhez, a  képviseleti 
jogosultság ellenőrzéséhez, továbbá a  közlekedési igazgatási és nyilvántartási feladatai ellátásához közvetlen 
hozzáférés útján a közúti közlekedési nyilvántartást vezető szerv, valamint a közlekedési igazgatási hatóság,”
(részére továbbíthat adatot.)
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110. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény „Átmeneti 
rendelkezések” alcíme a következő 110/c. §-sal egészül ki:
„110/c. § (1) 2023. január 1-jén vagy azt követően indult, valamint a megismételt, a meghívólevéllel és a látogatási 
célú tartózkodási engedéllyel összefüggő eljárásokban a következő (2)–(6) bekezdést kell alkalmazni.
(2) A  meghívó az  a  természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet, aki, illetve amely 
hatósági hozzájárulással ellátott meghívólevélben kötelezettséget vállal arra, hogy a meghívott harmadik országbeli 
állampolgár részére – Magyarország területén történő tartózkodása időtartamára – szállást biztosít, eltartásáról 
gondoskodik, továbbá – ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – egészségügyi ellátásának, valamint 
kiutazásának költségeit fedezi.
(3) A 2023. január 1. előtt kiadott, hatóság által záradékolt meghívólevelekben a záradékolás időpontjában hatályos 
jogszabályok szerinti jogok és kötelezettségek érvényesek. A hatóság által záradékolt meghívólevél az érvényességi 
ideje alatt, az abban szereplő érvényességgel idegenrendészeti hatósági ügyben felhasználható.
(4) A  2023. január 1. előtt látogatás céljából kiadott tartózkodási engedély az  abban szereplő érvényességi ideig 
érvényes.
(5) A meghívó a (2) bekezdés szerinti kötelezettsége elmulasztásával másnak okozott kárt köteles megtéríteni.
(6) A  jogi személy meghívó e  törvény által meghatározott jogai és kötelezettségei annak a  polgári jog szerinti 
jogutódját terhelik. Természetes személy meghívó e  törvény által meghatározott kötelezettségei a  természetes 
személy halála esetén annak polgári jog szerinti örökösét terhelik.”

111. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
a) 86/J.  § (4)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „ügyfél írásban hozzájárul” szövegrész helyébe az  „ügyfél 

egyoldalú írásbeli nyilatkozattal hozzájárul” szöveg,
b) 86/J.  § (7)  bekezdés b)  pontjában az „ujjnyomata rögzítése legkésőbb” szövegrész helyébe az „ujjnyomata 

rögzítése és az aláírásminta megadása legkésőbb” szöveg
lép.

112. §  Hatályát veszti a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
a) 2. § l) pontja,
b) 25. §-a,
c) 50. § (4) bekezdés b) pontja,
d) 65. § (1) bekezdés a) pontja,
e) 72. §-a,
f ) 86/A. § a) pont ad) alpontja,
g) 86/B. § (1) bekezdés b) pontja,
h) 86/c. § (2) bekezdése,
i) 86/J. § (10) bekezdés b) pontjában az „aláírását és az” szövegrész,
j) 111. § (1) bekezdés f ) pontja.

28. A szabálysértési jogsegélyről szóló 2007. évi XXXVI. törvény módosítása

113. §  A szabálysértési jogsegélyről szóló 2007. évi XXXVI. törvény 27. §-a a következő (1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1d) Ha egy külföldi hatóság olyan pénzbírságot kiszabó határozat tekintetében kezdeményezi a  végrehajtás 
átadását, amelyben a pénzbírság alapjául szolgáló cselekmények közül az egyik cselekmény a magyar jogszabályok 
szerint szabálysértésnek, a  másik cselekmény közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegésnek 
minősül és az átadott pénzbírság nem osztható meg, a külföldi határozatot a szabálysértési pénzbírságra vonatkozó 
szabályok alkalmazásával kell végrehajtani azzal, hogy a  bírság kizárólag adók módjára hajtható be, közérdekű 
munkával történő teljesítésének, valamint elzárásra történő átváltoztatásának nincs helye.”

114. §  A szabálysértési jogsegélyről szóló 2007. évi XXXVI. törvény 29. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A  külföldi határozat végrehajtását meg kell tagadni, ha az  elkövető írásbeli eljárás esetén nem kapott 
a kibocsátó állam jogának megfelelően, személyesen vagy a nemzeti jog szerint meghatalmazott képviselője útján 
tájékoztatást az ügyben a jogorvoslathoz való jogáról és az ilyen jogorvoslati lehetőség határidejéről.”
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29. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása

115. §  A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 32/F. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A menekültügyi hatóság a kérelmet annak érdemi megvizsgálása nélkül végzéssel elutasítja, ha)
„c) a kérelem olyan személytől származik, aki a kérelem előterjesztésére nyilvánvalóan nem jogosult.”

116. §  A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 32/G. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az ügyintézési határidőbe nem számít be a személyes meghallgatásról szóló értesítés hatóság általi kiküldése, 
valamint a kézbesítés eredményéről szóló postai igazolás visszaérkezése között eltelt időtartam.”

117. §  A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 45. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Ha nem áll fenn az  (1) és a  (2)  bekezdés szerinti tilalom, a  menekültügyi hatóság az  elismerés iránti kérelmet 
elutasító döntésében rendelkezik a külföldi humanitárius célból kiadott tartózkodási engedélyének visszavonásáról, 
és – ha a  külföldi más jogcímen nem jogosult Magyarország területén tartózkodni – a  külföldinek a  harmadik 
országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény szerinti kiutasításáról, valamint 
törvényben meghatározott esetekben a  kitoloncolásáról. Kitoloncolás elrendelése esetén meg kell állapítani 
a beutazási és tartózkodási tilalom időtartamát.
(6) Ha nem áll fenn az  (1) és a  (2)  bekezdés szerinti tilalom, a  menekültügyi hatóság az  elismerés visszavonására 
vonatkozó döntésében rendelkezik a  külföldi Magyarország által kiadott úti okmányának, továbbá 
személyazonosító igazolványának, valamint személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványának vagy 
személyazonosságát igazoló okmányának elvételéről, és – ha a külföldi más jogcímen nem jogosult Magyarország 
területén tartózkodni – a  külföldinek a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
2007.  évi II.  törvény szerinti kiutasításáról, valamint törvényben meghatározott esetekben a  kitoloncolásáról. 
Kitoloncolás elrendelése esetén meg kell állapítani a beutazási és tartózkodási tilalom időtartamát.”

118. §  A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 66. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A menekültügyi hatóság az eljárást megszüntető végzésében rendelkezik a külföldi humanitárius célból kiadott 
tartózkodási engedélyének visszavonásáról, és a  (2)  bekezdés a)–c) és f )  pontján alapuló megszüntetés eseteiben 
rendelkezik a  45.  § (5), (7) és (8)  bekezdésében foglaltak szerint a  külföldi a  harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény szerinti kiutasításáról, valamint törvényben meghatározott 
esetekben a kitoloncolásáról. Kitoloncolás elrendelése esetén meg kell állapítani a beutazási és tartózkodási tilalom 
időtartamát.”

119. § (1) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 83. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A menekültügyi nyilvántartás az e törvény hatálya alá tartozó személy következő adatait tartalmazza:)
„k) az elismerését kérő, valamint az e törvény szerinti támogatásban és ellátásban részesülő menekült, oltalmazott, 
menedékes lakóhelyét, tartózkodási helyét, szálláshelyét, valamint a részére a menekültügyi hatóság által nyújtott 
ellátás és támogatás típusát, mértékét, időtartamát;”

 (2) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 83. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  menekültügyi hatóság a  (3)  bekezdés a)  pontjában meghatározott célból rögzített ujjnyomat-adatot 
az  elismerését kérő igazolt, ennek hiányában az  általa közölt természetes személyazonosító adatainak, 
állampolgárságának, továbbá a  kijelölt szálláshelyének megjelölésével haladéktalanul továbbítja az  (5)  bekezdés 
szerinti adatfeldolgozó szervnek. A (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott célból rögzített ujjnyomat-adat 
ellenőrzés eredményét a menekültügyi hatóság haladéktalanul továbbítja a szakhatóságként eljáró rendőrségi szerv 
és polgári nemzetbiztonsági szolgálat részére.”

30. Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény módosítása

120. §  Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény
a) 5.  § (1a)  bekezdésében a  „rendőr Magyarország” szövegrész helyébe a  „rendőr, valamint a  rendvédelmi 

feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti szerződéses 
határvadász Magyarország” szöveg,
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b) 5.  § (1b)  bekezdésében a  „rendőr Magyarország” szövegrész helyébe a  „rendőr, valamint a  rendvédelmi 
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti szerződéses 
határvadász Magyarország” szöveg

lép.

31. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény módosítása

121. §  Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi cXV. törvény 13. § (2) bekezdése a következő e) ponttal 
egészül ki:
[Adatigényléssel jogosult átvenni az egyéni vállalkozó 12. § (2) bekezdésében meghatározott nyilvános nyilvántartásban 
(a továbbiakban: nyilvános nyilvántartás) nem szereplő valamennyi adatát]
„e) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv a hatósági tevékenysége ellátásához.”

32. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása

122. §  A közfoglalkoztatásról és a  közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 
2011. évi cVI. törvény 1. § (4) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Közfoglalkoztatottként az a természetes személy foglalkoztatható, aki
megfelel az alábbi feltételek valamelyikének:)
„bb) a menekültügyi őrizetben lévő személy kivételével kérelmének jogerős elbírálásáig az, aki menekültként, 
oltalmazottként, vagy menedékesként történő elismerés iránti kérelmet nyújtott be, menedékes, vagy”

33. A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosítása

123. §  A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi cIX. törvény 11. alcíme a következő 30/E. §-sal egészül ki:
„30/E. § A Módtv2.-vel módosított 7. § (3) bekezdése szerinti létszámnak való megfelelés érdekében a Módtv2.-nek 
a  7.  § (3)  bekezdését módosító 30.  § (2)  bekezdése hatálybalépését követő első alkalommal az  MMA rendes és 
levelező tagjainak megválasztását – a 30/D. §-ban meghatározott kivétellel – a 7. § (4)–(8) bekezdésétől, valamint 
8. § (1) bekezdésétől eltérően a 30/F. §-ban és a 30/G. §-ban meghatározott eljárási szabályok szerint kell lefolytatni.”

124. §  A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi cIX. törvény 11. alcíme a következő 30/F. §-sal egészül ki:
„30/F.  § (1) Az  akadémikus – az  MMA elnöke felhívására és az  általa megjelölt határidőn belül – ajánlást tehet  
egy rendes és egy levelező tag megválasztására. Az akadémikus csak olyan személyt ajánlhat, aki
a) megfelel az e törvény által a rendes vagy levelező taggal szemben támasztott követelményeknek, és
b) művészeti vagy művészetelméleti tevékenységét – a  (2)  bekezdésben meghatározott kivétellel – azon tagozat 
által képviselt művészeti ágban folytatja, amely tagozatban az ajánló akadémikus a szavazati jogát gyakorolja.
(2) A  Művészetelméleti Tagozatban szavazati jogot gyakorló akadémikus bármely művészeti ágra és tagozatra 
vonatkozóan benyújthat levelező tagságra való ajánlást, feltéve, hogy a levelező tagságra ajánlott művész az ajánló 
akadémikus által megjelölt tagozat által képviselt művészeti ágban folytatja munkáját.
(3) Érvénytelen az ajánlás, ha az akadémikus
a) egy tagi státusz kategóriájában egynél több főt ajánl, vagy
b) olyan ajánlást tesz, amely nem felel meg az  (1)  bekezdés b)  pontjában vagy a  (2)  bekezdésben meghatározott 
feltételeknek.
(4) Az ajánlást az Alapszabály szerinti ajánlólapon kell benyújtani, és ahhoz mellékelni kell
a) a szakmai indokolást,
b) az ajánlott személy írásbeli nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a  tagválasztási eljárásban való részvételhez, és 
megválasztása esetén elfogadja a tagságra vonatkozó előírásokat,
c) levelező tagságra való ajánlás esetén az ajánlott személy szakmai életrajzát és a legjelentősebb műveiről készült 
jegyzéket.
(5) Érvényes, de hiányos ajánlás esetén egy alkalommal hiánypótlásnak van helye.
(6) A tagozat által támogatott tagjelölt – a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel – az a személy lehet,
a) akire nézve az ajánlás érvényes, hiánytalan, és megfelel az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételeknek, 
továbbá
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b) akinek tagjelöltté válását a  tagozat ülésén jelen lévő, a  tagozat munkájában szavazati joggal részt vevő 
akadémikusok egyszerű többsége titkos szavazás során támogatja.
(7) Művészetelméleti szakember – a (6) bekezdés a) pontjának megfelelő, nem a Művészetelméleti Tagozatban tett – 
levelező tagságra történő ajánlása esetén a tagozat szavaz arról, hogy támogatja-e az ajánlásnak a Művészetelméleti 
Tagozat részére a (8) bekezdés szerinti szavazás lefolytatása céljából való átadását. A tagozat a  legtöbb szavazatot 
elnyert legfeljebb két jelölt ajánlását adhatja át a  Művészetelméleti Tagozatnak. Szavazategyenlőség esetén 
a döntés érdekében a szavazás korlátlanul ismételhető.
(8) A Művészetelméleti Tagozat által támogatott levelező tagjelöltté az a személy válik,
a) akinek ajánlása megfelel a (6) bekezdés a) pontjának, és
b) akinek levelező tagjelöltté válását a tagozat ülésén jelen lévő, a tagozat munkájában szavazati joggal részt vevő 
akadémikusok egyszerű többsége titkos szavazás során támogatja.
(9) A  tagozat által támogatott tagjelöltek közül – a  (6)  bekezdés b)  pontja és a  (8)  bekezdés b)  pontja szerinti 
szavazás során megszerzett szavazatok száma alapján, tagi státusz szerinti kategóriánként – az  első tíz személy 
válik regisztrált tagjelöltté. Ha az  első tíz helyen szavazategyenlőség miatt tíznél több támogatott tagjelölt áll, 
valamennyien regisztrált tagjelöltté válnak.”

125. §  A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi cIX. törvény 11. alcíme a következő 30/G. §-sal egészül ki:
„30/G.  § (1) Az  elnökség meghatározza a  felvehető rendes tagi létszámkeretet arra figyelemmel, hogy a  Nemzet 
Művésze címmel nem rendelkező rendes tagok létszáma ne haladja meg a 245 főt.
(2) Az  elnökség a  regisztrált rendes tagjelöltek művészeti és szakmai kiválósági szempontok alapján való 
értékelését követően – az (1) bekezdés szerinti létszámkeret figyelembevétele mellett – a jelen lévő tagjai egyszerű 
többségi szavazatával dönt arról, hogy mely személyek rendes taggá választását kezdeményezi, azzal, hogy 
szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
(3) Az  elnökség a  közgyűlés elé terjesztendő rendes tagjelöltek létszámának és a  levelező tagok törvényi 
létszámhatárának figyelembevételével meghatározza a  felvehető levelező tagi létszámkeretet, és a  levelező tagok 
felvételére nézve is lefolytatja a (2) bekezdés szerinti eljárást.
(4) A  rendes és a  levelező taggá választásról – közvetlen és titkos, listás szavazással, jelenlévő szavazati jogú 
tagjainak egyszerű többségével – a  közgyűlés dönt oly módon, hogy a  levelező tagokat a  rendes tagok 
megválasztását követően kell megválasztani. A  rendes és levelező tagsági jogviszony kezdőnapja a  közgyűlésnek 
a rendes és a levelező taggá választásról hozott döntését követő nap. A megválasztott tag – a 20. § (3) bekezdésének 
megfelelően – nyilatkozik arról, hogy mely tagozat munkájában kíván szavazati joggal és tanácskozási joggal részt 
venni.”

126. §  A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi cIX. törvény
a) 28/A.  § (3)  bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a” szövegrész helyébe 

az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg,
b) 28/L. § (4) bekezdésében az „az öregségi teljes nyugdíj jogszabályban meghatározott legkisebb” szövegrész 

helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg
lép.

34. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosítása

127. §  Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi cXI. törvény 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az alapvető jogok biztosa – a civil társadalom, különösen a fogyatékossággal élő személyek és az őket képviselő 
szervezetek bevonásával – biztosítja a  2007.  évi XcII.  törvénnyel kihirdetett, a  Fogyatékossággal élő személyek 
jogairól szóló egyezmény (a  továbbiakban: Fogyatékosságügyi Egyezmény) 33.  cikk 2.  pontja szerinti független 
mechanizmus feladatainak teljesítését.”
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128. §  Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi cXI. törvény a következő III/D. Fejezettel egészül ki:
„III/D. FEJEzET 
Az ALAPVETŐ JOGOK BIzTOSÁNAK ELJÁRÁSA ÉS INTÉzKEDÉSEI A FOGYATÉKOSSÁGÜGYI EGYEzMÉNY 
SzERINTI FÜGGETLEN MECHANIzMUS KERETÉBEN
39/N.  § Ha az  alapvető jogok biztosa a  Fogyatékosságügyi Egyezmény szerinti független mechanizmus 
(a  továbbiakban: fogyatékosságügyi független mechanizmus) feladatainak teljesítése körében jár el, eljárására 
a III. Fejezet rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
39/O.  § (1) Az  alapvető jogok biztosa feladatainak teljesítése érdekében rendszeresen vizsgálja – a  18.  §  
(1)–(7)  bekezdésére tekintet nélkül, beadvány és felmerült visszásság hiányában is – a  fogyatékossággal élők 
jogainak a Fogyatékosságügyi Egyezménynek való megfelelés szerinti érvényesülését.
(2) Az  alapvető jogok biztosa a  18.  § (4)  bekezdésében meghatározottakon túlmenően természetes személy 
alapvető jogával kapcsolatos visszásság megszüntetése érdekében hivatalból eljárást folytat, ha a fogyatékossággal 
élő személy nem képes jogai védelmében fellépni vagy beadvány benyújtása aránytalan nehézséget jelentene 
számára.
(3) Az  alapvető jogok biztosa jogosult kezelni eljárása keretében a  fogyatékossággal élő személynek a  vizsgálat 
szempontjából releváns egészségügyi adatait.
(4) Az  alapvető jogok biztosa vizsgálata keretében betekinthet a  fogyatékossággal élő személyt e  minőségében 
érintő bírósági eljárás irataiba, a szakértői véleményekbe, valamint azokról másolatot kérhet.
(5) Az alapvető jogok biztosa:
a) véleményezi a  fogyatékosságügyet érintő jogszabályok tervezeteit, javaslatokat fogalmaz meg 
a fogyatékosságügyet érintő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök megalkotására, módosítására,
b) részt vesz a  fogyatékos személyek esélyegyenlőségének megteremtését célzó Országos Fogyatékosságügyi 
Program (a  továbbiakban: Program), valamint az  ahhoz kapcsolódó Intézkedési Tervek előkészítésében, ennek 
körében az előkészítést segítő javaslatokat fogalmaz meg, továbbá véleményezi a Program, valamint az Intézkedési 
Tervek tervezeteit,
c) figyelemmel kíséri a Program végrehajtását, ennek körében véleményezi a Program, illetve az ahhoz kapcsolódó 
Intézkedési Tervek végrehajtásáról szóló beszámolókat,
d) véleményezi a Fogyatékosságügyi Egyezmény végrehajtásáról szóló jelentést,
e) javaslatokat, ajánlásokat tesz a Kormány tagjai számára a fogyatékos személyeket érintő kormányzati döntésekre, 
programokra, közreműködik azok előkészítésében,
f ) együttműködik az  Országos Fogyatékosságügyi Tanáccsal a  fogyatékosságügyi független mechanizmus 
feladatainak ellátása során.
(6) Az alapvető jogok biztosa a fogyatékosságügyi független mechanizmus feladatainak teljesítéséről évente átfogó 
jelentést készít, amelyet a Hivatal honlapján közzé kell tenni.
39/P. § (1) Az alapvető jogok biztosa a 39/O. § (5) és (6) bekezdés szerinti feladatainak ellátását a fogyatékossággal 
élő személyek jogait érintően kiemelkedő elméleti tudással vagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező 
szaktekintélyekből, illetve a  fogyatékossággal élőket képviselő szervezetek delegáltjaiból álló, a  civil társadalmat 
reprezentáló Fogyatékosságügyi Tanácsadó Testület (a továbbiakban: Tanácsadó Testület) segíti.
(2) A Tanácsadó Testület munkájában nem vehet részt az, aki az adott időpontban vagy az azt megelőző két évben 
országgyűlési képviselő, a Kormány tagja, államtitkár, illetve párt alkalmazottja vagy tisztségviselője volt.
(3) A  Tanácsadó Testület tagjai tevékenységükért tiszteletdíjban nem részesülnek. A  tagok a  Tanácsadó 
Testületben való részvételük kapcsán felmerült igazolt költségeik – ideértve a személyi segítő, a  jelnyelvi tolmács, 
a kommunikációs segítő, a valós idejű feliratozó alkalmazásával kapcsolatos költségeket is – megtérítését kérhetik.
(4) A Tanácsadó Testület működésének költségeit – ide nem értve a tagok delegálásával kapcsolatos költségeket –, 
valamint a delegált tagok költségtérítését az alapvető jogok biztosa a Hivatal költségvetéséből biztosítja.
(5) A  Tanácsadó Testület ülései nem nyilvánosak, azokon az  alapvető jogok biztosa, a  Tanácsadó Testület tagjai, 
a  meghívottak, és szükség szerint személyi segítő, jelnyelvi tolmács, kommunikációs segítő, valós idejű feliratozó 
vehetnek részt.
(6) A  Tanácsadó Testület tagjai jogosultak megismerni véleményük kialakítása érdekében a  fogyatékosságügyet 
érintő jogszabályok tervezeteit, valamint – a feladatuk ellátásához szükséges mértékben – az alapvető jogok biztosa 
a kezelésében levő iratokba betekintést enged számukra. A Tanácsadó Testület tagjai a személyes adatokat egyedi 
azonosításra alkalmatlan formában ismerhetik meg.
(7) A  Tanácsadó Testület ügyrendjét, üléseinek meghívóját és a  napirendi javaslatot, valamint a  meghozott 
állásfoglalások összefoglalóját a Hivatal honlapján közzé kell tenni.
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(8) A  Tanácsadó Testület létrehozására és működésére vonatkozó  további szabályokat az  alapvető jogok biztosa 
normatív utasításban határozza meg.
39/Q.  § (1) A  fogyatékosságügyi független mechanizmus feladatainak ellátását a  Hivatal elkülönült szervezeti 
egysége végzi. Az elkülönült szervezeti egység gondoskodik a Tanácsadó Testülettel kapcsolatos titkársági teendők 
ellátásáról is.
(2) A  fogyatékosságügyi független mechanizmus feladatai körében az  alapvető jogok biztosa személyesen és 
az e feladat teljesítésére általa felhatalmazott munkatársai útján is eljárhat.
(3) Az  alapvető jogok biztosának a  fogyatékosságügyi független mechanizmus feladatai teljesítésére 
a  fogyatékosságügyi szakterületen kiemelkedő elméleti tudással vagy szakmai gyakorlattal rendelkező, legalább 
tizenegy munkatársát fel kell hatalmaznia.
(4) A  fogyatékosságügyi független mechanizmus feladatainak teljesítésében való közreműködésre az  alapvető 
jogok biztosa eseti vagy állandó jelleggel más szakértőket is felhatalmazhat.
(5) A  21.  §, a  22.  §, a  26.  §, a  27.  § (1)  bekezdése, a  39/B.  §, a  39/O.  § (3)–(5)  bekezdése szerinti jogosultságok 
az alapvető jogok biztosának a (3) bekezdés szerinti felhatalmazása alapján eljáró munkatársait is megilletik, illetve 
a 25. § szerinti együttműködési kötelezettség velük szemben is fennáll.
(6) Az alapvető jogok biztosának a  (3) bekezdés alapján felhatalmazott munkatársa a  feladatai teljesítése körében 
–  ha  megfelelő szintű személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik – a  minősített adatot a  minősített adat 
védelméről szóló törvényben meghatározott felhasználói engedély nélkül is megismerheti.
(7) Az  alapvető jogok biztosa, valamint a  fogyatékosságügyi független mechanizmus feladatainak teljesítésére 
felhatalmazott munkatársa részére történő információközlés miatt senkit sem érhet hátrány.”

129. § (1) Az  alapvető jogok biztosáról szóló 2011.  évi cXI.  törvény 42.  § (2c)–(2h)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
„(2c) A  41.  § (3a)  bekezdése szerinti elkülönült szervezeti egység vezetője a  Kit. szerinti közigazgatási államtitkári 
illetménysáv felső határának megfelelő összegű illetményre és közigazgatási államtitkári juttatásokra jogosult, 
valamint minden naptári évben húsz munkanap vezetői pótszabadságot jogosult igénybe venni.
(2d) Tevékenysége során a  41.  § (3a)  bekezdése szerinti elkülönült szervezeti egység vezetője a  „rendészeti 
főigazgató” címet viseli.
(2e) A  41.  § (3a)  bekezdése szerinti elkülönült szervezeti egység vezetőjének munkáját főigazgató-helyettes 
segíti. A  főigazgató-helyettes a  Kit. szerinti helyettes államtitkári illetménysáv felső határának megfelelő összegű 
illetményre és helyettes államtitkári juttatásokra jogosult, valamint minden naptári évben tizenöt munkanap vezetői 
pótszabadságot jogosult igénybe venni.
(2f ) A 39/M. § (7) bekezdése szerinti elkülönült szervezeti egység vezetője felett a munkáltatói jogokat az alapvető 
jogok biztosa gyakorolja.
(2g) A 39/M. § (7) bekezdése szerinti elkülönült szervezeti egység vezetője a Kit. szerinti közigazgatási államtitkári 
illetménysáv felső határának megfelelő összegű illetményre és közigazgatási államtitkári juttatásokra jogosult, 
valamint minden naptári évben húsz munkanap vezetői pótszabadságot jogosult igénybe venni.
(2h) Tevékenysége során a  39/M.  § (7)  bekezdése szerinti elkülönült szervezeti egység vezetője az  „egyenlő 
bánásmódért felelős főigazgató” címet viseli.”

 (2) Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi cXI. törvény 42. §-a a következő (2i)–(2m) bekezdéssel egészül ki:
„(2i) A  39/M.  § (7)  bekezdése szerinti elkülönült szervezeti egység vezetőjének munkáját főigazgató-helyettes 
segíti. A  főigazgató-helyettes a  Kit. szerinti helyettes államtitkári illetménysáv felső határának megfelelő összegű 
illetményre és helyettes államtitkári juttatásokra jogosult, valamint minden naptári évben tizenöt munkanap vezetői 
pótszabadságot jogosult igénybe venni.
(2j) A 39/Q. § (1) bekezdése szerinti elkülönült szervezeti egység vezetője felett a munkáltatói jogokat az alapvető 
jogok biztosa gyakorolja.
(2k) A  39/Q.  § (1)  bekezdése szerinti elkülönült szervezeti egység vezetője a  Kit. szerinti közigazgatási államtitkári 
illetménysáv felső határának megfelelő összegű illetményre és közigazgatási államtitkári juttatásokra jogosult, 
valamint minden naptári évben húsz munkanap vezetői pótszabadságot jogosult igénybe venni.
(2l) Tevékenysége során a 39/Q. § (1) bekezdése szerinti elkülönült szervezeti egység vezetője a „fogyatékosságügyi 
feladatok ellátásáért felelős főigazgató” címet viseli.
(2m) A  39/Q.  § (1)  bekezdése szerinti elkülönült szervezeti egység vezetőjének munkáját főigazgató-helyettes 
segíti. A  főigazgató-helyettes a  Kit. szerinti helyettes államtitkári illetménysáv felső határának megfelelő összegű 
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illetményre és helyettes államtitkári juttatásokra jogosult, valamint minden naptári évben tizenöt munkanap vezetői 
pótszabadságot jogosult igénybe venni.”

 (3) Az  alapvető jogok biztosáról szóló 2011.  évi cXI.  törvény 42.  § (3d)–(3f )  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
„(3d) A  39/Q.  § (1)  bekezdése szerinti elkülönült szervezeti egységnél foglalkoztatott köztisztviselőt – az  alapvető 
jogok biztosának egyetértésével – a 39/Q. § (1) bekezdése szerinti elkülönült szervezeti egység vezetője nevezi ki és 
menti fel.
(3e) A  Hivatalban foglalkoztatott munkavállalóra a  (3)  bekezdésben, a  (4)  bekezdés szerint foglalkoztatott 
munkavállalóra a  (3a) bekezdésben, a 41. § (3a) bekezdése szerinti elkülönült szervezeti egységnél foglalkoztatott 
munkavállalóra a (3b) bekezdésben, a 39/M. § (7) bekezdése szerinti elkülönült szervezeti egységnél foglalkoztatott 
munkavállalóra a (3c) bekezdésben, a 39/Q. § (1) bekezdése szerinti elkülönült szervezeti egységnél foglalkoztatott 
munkavállalóra a  (3d)  bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy kinevezés alatt a  munkaszerződés 
megkötését, felmentés alatt a munkaviszony megszüntetését kell érteni.
(3f ) A biztoshelyettes, a 41. § (3a) bekezdése szerinti elkülönült szervezeti egység vezetője, a 39/M. § (7) bekezdése 
szerinti elkülönült szervezeti egység vezetője és a  39/Q.  § (1)  bekezdése szerinti elkülönült szervezeti egység 
vezetője akadályoztatása esetén, vagy ha e  tisztség, illetve álláshely nincs betöltve, a  (3a)–(3d)  bekezdés szerinti 
kinevezési és felmentési jogot, valamint a  (3e)  bekezdés szerinti munkáltatói jogot az  alapvető jogok biztosa 
gyakorolja.”

 (4) Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi cXI. törvény 42. §-a a következő (3g) bekezdéssel egészül ki:
„(3g) A  Hivatal törekszik a  nők, az  etnikai, kisebbségi és hátrányos helyzetű csoportok megjelenítésére a  Hivatal 
személyi állományában.”

130. §  Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011.  évi cXI.  törvény 42.  § (3)  bekezdésében a „(3a)–(3c)” szövegrész helyébe 
a „(3a)–(3d)” szöveg lép.

35. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  
2011. évi CXXVIII. törvény módosítása

131. §  A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi cXXVIII. törvény 23. § 
(4) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
(A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője a  katasztrófaelhárítás irányításával és koordinálásával 
kapcsolatos jogkörében:)
„m) ellátja a  veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó csomagoló- és szállítóeszközök gyártási típus 
jóváhagyási engedélyezésével, a gyártás ellenőrzésével és azzal összefüggő szankcionálással kapcsolatos hatósági 
feladatok irányítását.”

132. §  A katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi cXXVIII.  törvény 
III. Fejezete a következő 18/B. alcímmel egészül ki:
„18/B. A veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó csomagoló- és szállítóeszközök gyártási 
típus jóváhagyása, a gyártás ellenőrzése és bírság kiszabása
24/E.  § (1) A  veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartályok, tartányok, valamint 
a  csomagolóeszközök, IBc-k, nagycsomagolások, ömlesztettáru-konténerek gyártási típus jóváhagyása során 
az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti sommás eljárásnak nincs helye.
(2) A  hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve a  veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó 
tartályok, tartányok, valamint a  csomagolóeszközök, IBc-k, nagycsomagolások, ömlesztettáru-konténerek 
gyártásának jóváhagyását követően ellenőrzi a  jóváhagyási engedélyében és a  vonatkozó jogszabályokban 
meghatározott előírások betartását.
(3) A  hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve az  ellenőrzés során a  gyártásból mintát vehet, és 
elrendelheti annak soron kívüli vizsgálatát.
(4) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve az előírások megsértése esetén a gyártási típus jóváhagyási 
engedéllyel rendelkezővel, a gyártóval, a  forgalmazóval szemben kormányrendeletben meghatározott intézkedést 
alkalmazhat, és közigazgatási bírságot szabhat ki, amely az  államháztartás központi alrendszerének bevételét 
képezi.
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(5) Az  egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok, valamint a  több jogsértő cselekmény vagy 
mulasztás esetén ugyanabban az eljárásban kiszabható bírság maximális összegét kormányrendelet állapítja meg.
(6) A kiszabott bírság megfizetésére a hatóság legfeljebb 12 havi részletekben történő teljesítést, illetve legfeljebb 
6 hónapra történő fizetési halasztást is engedélyezhet a (7) bekezdésben foglaltak alapján.
(7) A kötelezett a bírság megfizetésére nyitva álló határidő lejárta előtt benyújtott kérelmében annak igazolásával 
kérheti a  pénzfizetési kötelezettség teljesítésére halasztás vagy részletekben történő teljesítés engedélyezését, 
hogy rajta kívül álló ok lehetetlenné teszi a  határidőre történő teljesítést, vagy az  számára aránytalan nehézséget 
jelentene.
(8) Nincs helye bírság kiszabásának, ha a  jogsértő cselekmény felderítése a  gyártási típus jóváhagyási engedély 
érvényességének lejártától számított 5 évet követően történik.”

133. §  A katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi cXXVIII.  törvény 
80. §-a a következő t) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:)
„t) a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartályok, tartányok, valamint a  csomagolóeszközök, 
IBc-k, nagycsomagolások, ömlesztettáru-konténerek gyártási típus jóváhagyási engedélyezésére, az  engedélyben 
és a  kapcsolódó jogszabályokban meghatározott előírások megtartásának hatósági ellenőrzésére, a  gyártásból 
történő mintavételre és annak soron kívüli vizsgálatára, valamint az előírások megsértőivel szemben intézkedések 
megtételére, az  egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegének megállapítására, továbbá 
a bírságolással összefüggő hatósági feladatokra vonatkozó részletes szabályokat.”

134. §  A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi cXXVIII. törvény
a) 5. alcím címében az „Ágazati” szövegrész helyébe a „Katasztrófavédelmi” szöveg,
b) 7. §-ában az „ágazati” szövegrészek helyébe a „katasztrófavédelmi” szöveg,
c) 71. § (7a) bekezdésében a „kormányzati” szövegrész helyébe a „katasztrófavédelmi” szöveg
lép.

135. §  Hatályát veszti a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi 
cXXVIII. törvény 71. § (7a) bekezdésében az „önkormányzati” szövegrész.

36. A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati 
járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény módosítása

136. §  A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 
2011. évi cLXVII. törvény 5. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[A (2) bekezdés alapján nem csökkenthető a szolgálati járandóság összege, ha]
„e) a jogosult a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény szerinti szerződéses határvadász vagy iskolaőri feladat ellátására irányuló jogviszonyt létesít, 
a jogviszony létesítését követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig.”

137. §  A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 
2011. évi cLXVII. törvény 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Szolgálati járandóság esetén az éves keretösszeg számítása során figyelmen kívül kell hagyni
a) az önkéntes tartalékos szolgálati viszonyban álló személynek a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 
2021. évi cXL. törvény 59. § (1) bekezdés i) pontja vagy (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatban történő részvétellel 
teljesített tényleges szolgálatára tekintettel kifizetett juttatásait, és
b) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény szerinti szerződéses határvadásznak és iskolaőrnek az e jogviszonyából származó jövedelmét.”

138. §  A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 
2011. évi cLXVII. törvény 5. § (3) bekezdés d) pontjában a „minősül.” szövegrész helyébe a „minősül, vagy” szöveg lép.

139. §  Hatályát veszti a  korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a  korhatár előtti ellátásról és a  szolgálati 
járandóságról szóló 2011. évi cLXVII. törvény 5. § (3) bekezdés c) pontjában a „vagy” szövegrész.
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37. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény módosítása

140. §  A szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.  évi 
II. törvény XIX/A. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:
„XIX/A. FEJEzET 
A KÁRTALANÍTÁS, Az EGYSzERŰSÍTETT KÁRTALANÍTÁS ÉS A VISSzAFIzETÉS

100/A. A kártalanítási eljárás, a kártalanítás jogalapja
133/A. § (1) A kártalanítási igény a kártalanítást igénylő választása szerint egyszerűsített kártalanítási eljárásban vagy 
kártalanítás iránti vagyonjogi perben (a továbbiakban: kártalanítási per) érvényesíthető. A kártalanítási igény fizetési 
meghagyásos eljárásban nem érvényesíthető.
(2) A kártalanítási igényt az állammal szemben kell érvényesíteni. Az államot a szabálysértési szabályozásért felelős 
miniszter képviseli.
(3) A  bíróság jogerős döntése alapján letöltött szabálysértési elzárás büntetésért, a  bíróság vagy a  szabálysértési 
hatóság jogerős döntése alapján elvégzett közérdekű munka büntetésért, az ezek kiszabását megelőzően elrendelt, 
hetvenkét órát meghaladó őrizetért, valamint a  meg nem fizetett pénzbírság, helyszíni bírság szabálysértési 
elzárásra átváltoztatás esetén annak végrehajtásáért, illetve közérdekű munkával történő megváltásáért 
az elkövetőnek kártalanítás jár, ha az Alkotmánybíróság határozata, a perújítás, az ügyészi felhívás, illetve indítvány, 
valamint a helyszíni bírságolás felülvizsgálata (a továbbiakban együtt: jogerős döntést követő felülvizsgálat) folytán
a) az eljárást vele szemben megszüntették,
b) a helyszíni bírságot megállapító döntést visszavonták,
c) az elkövetővel szemben jogerősen enyhébb büntetést szabtak ki vagy intézkedést alkalmaztak, vagy
d) a meg nem fizetett pénzbírság, helyszíni bírság szabálysértési elzárásra átváltoztatása esetén annak végrehajtása 
alaptalan volt.
(4) Az  elkövetőnek nem jár kártalanítás, ha a  bíróság a  szabálysértési eljárást a  127.  § (1)  bekezdés e)  pontja 
szerinti perújítás folytán a 83. § (1) bekezdés a) pontja szerint szünteti meg és az elkövető büntetőjogi felelősségét 
jogerősen megállapítják, továbbá ha a szabálysértési büntetés a Btk. alapján beszámítható.
133/B.  § (1) Az  elkövető a  jogerős döntést követő felülvizsgálat eredményeképpen hozott jogerős döntés vele 
történő közlésétől számított hat hónapon belül a  kártalanítási igény alapjául szolgáló döntést hozó bíróságnál, 
szabálysértési hatóságnál, illetve a helyszíni bírságot kiszabó szervnél vagy személynél terjeszthet elő kártalanítási 
igényt. E határidő elmulasztása jogvesztő.
(2) A kérelemben meg kell jelölni a kártalanítási igény összegét, valamint az igényt megalapozó bizonyítékokat.
(3) Az  elkövetőt kártalanítási igényének jogalapjáról, az  igény érvényesítésének határidejéről, a  határidő kezdő 
időpontjáról és a  határidő elmulasztásának jogvesztő jellegéről, valamint arról, hogy választása szerint igényét 
egyszerűsített kártalanítási eljárásban vagy kártalanítási perben érvényesítheti az  (1)  bekezdés szerinti döntés 
közlésével egyidejűleg tájékoztatni kell.

100/B. Az egyszerűsített kártalanítás
133/c.  § (1) Az  egyszerűsített kártalanítási eljárás keretében a  kártalanítást igénylő a  szabadság alaptalan 
korlátozásáért, illetve elvonásáért járó, kormányrendeletben meghatározottak szerint számított összegű 
kártalanítást igényelhet. Az egyszerűsített kártalanítási eljárás célja, hogy a kártalanítást igénylő és a szabálysértési 
szabályozásért felelős miniszter között megállapodás jöjjön létre, amely alapján a kártalanítást teljesíteni kell.
(2) Egyszerűsített kártalanítási eljárásra irányuló kérelem ugyanabban az eljárásban egy alkalommal terjeszthető elő 
a kártalanítási igény alapjául szolgáló döntést hozó bíróságnál, szabálysértési hatóságnál, illetve a helyszíni bírságot 
kiszabó szervnél vagy személynél.
(3) Az  ugyanabban az  eljárásban ismételten előterjesztett egyszerűsített kártalanítási eljárásra irányuló kérelmet 
a  kártalanítási igény alapjául szolgáló döntést hozó bíróság, szabálysértési hatóság, illetve a  helyszíni bírságot 
kiszabó szerv vagy személy nem küldi meg a szabálysértési szabályozásért felelős miniszternek, és a kérelem érdemi 
vizsgálata nélkül a kérelem benyújtóját erről tájékoztatja.
(4) A  kártalanítási igény alapjául szolgáló döntést hozó bíróság, szabálysértési hatóság, illetve a  helyszíni bírságot 
kiszabó szerv vagy személy az  egyszerűsített kártalanítási eljárásra irányuló kérelmet – a  (3)  bekezdésben 
meghatározott kivétellel – annak beérkezését követő egy hónapon belül, érdemi vizsgálat nélkül a  szabálysértési 
ügy irataival együtt a szabálysértési szabályozásért felelős miniszternek küldi meg.
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(5) A szabálysértési szabályozásért felelős miniszter a kérelem hozzá való beérkezésétől számított két hónapon belül 
megvizsgálja, hogy a  133/A.  § (3)  bekezdésében meghatározottak alapján a  kártalanítási igény megalapozott-e, 
illetve, hogy nem áll-e fenn kártalanítást kizáró ok. Ha a szabálysértési szabályozásért felelős miniszter álláspontja 
szerint a  kérelem megalapozott, megállapítja a  szabadság alaptalan korlátozásáért, illetve elvonásáért 
járó, kormányrendeletben meghatározottak szerint számított kártalanítási összeget és erről a  kártalanítást 
igénylőt írásban tájékoztatja. A  tájékoztatás tartalmazza azt is, hogy a  kártalanítási összeg elfogadása esetén 
az egyszerűsített kártalanítási eljárás írásbeli megállapodással zárul.
(6) Ha a  szabálysértési szabályozásért felelős miniszter álláspontja szerint a  kérelem nem megalapozott, erről 
a kártalanítást igénylőt írásban tájékoztatja.
(7) A megállapodást a kérelem benyújtását követő öt hónapon belül kell írásban megkötni.
(8) Ha a kártalanítást igénylővel a megállapodás létrejön, további kártalanítási igény érvényesítésének nincs helye.
(9) A kártalanítási összeget a megállapodás írásbeli megkötését követő tizenöt napon belül kell kifizetni.
133/D.  § (1) Ha az  egyszerűsített kártalanítási eljárás során a  kérelem benyújtását követő öt hónapon belül 
megállapodás nem jön létre, vagy a szabálysértési szabályozásért felelős miniszter álláspontja szerint a kérelem nem 
megalapozott, a kártalanítást igénylő a határidő lejártát, illetve a kérelem elfogadhatatlanságáról való tájékoztatást 
követő két hónapon belül a 133/E. és 133/F. § szerinti kártalanítási pert indíthat. Ez a határidő jogvesztő.
(2) A kártalanítási per (1) bekezdés szerinti megindítása esetén a kártalanítást igénylő a keresetlevelet a kártalanítási 
perre a  polgári perrendtartásról szóló törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnál 
terjeszti elő.
(3) A  szabálysértési szabályozásért felelős miniszter a  133/c.  § (4)  bekezdése alapján megküldött ügyiratokat 
a (2) bekezdés szerinti bíróság megkeresésére haladéktalanul megküldi.

100/C. Kártalanítási per
133/E.  § (1) Kártalanítási igényként a  szabadság alaptalan korlátozása, elvonása vagy alaptalanul elvégzett 
közérdekű munka miatt bekövetkezett
a) kár megtérítése, illetve
b) nem vagyoni sérelemért járó sérelemdíj
követelhető.
(2) A  kártalanítás módjára és mértékére a  Polgári Törvénykönyvnek a  kártalanításra és a  sérelemdíjra vonatkozó 
rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) A  kártalanítás a  jogerős döntést követő felülvizsgálat eredményeképpen hozott határozat jogerőre 
emelkedésével válik esedékessé.
133/F. § (1) A kártalanítási perben a polgári perrendtartásról szóló törvényt az e törvényben foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni.
(2) A kártalanítási pert keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevél tartalmazza
a) a kártalanítást igénylő természetes személyazonosító adatait,
b) ha jogi képviselővel jár el, akkor a  jogi képviselő nevét, székhelyét, telefonszámát, elektronikus levélcímét, több 
jogi képviselő esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt jogi képviselő nevét,
c) a kártalanítási igény összegét,
d) az érvényesíteni kívánt jogot a jogalap megjelölése útján,
e) az érvényesíteni kívánt jogot és a kereseti kérelmet megalapozó tényeket, és
f ) a tényállításokat alátámasztó és rendelkezésre álló bizonyítékokat, bizonyítási indítványokat.
(3) A keresetlevelet – a 133/D. § (2) bekezdése szerinti kivétellel – a kártalanítási igény alapjául szolgáló döntést hozó 
bíróságnál, szabálysértési hatóságnál, illetve a helyszíni bírságot kiszabó szervnél vagy személynél kell előterjeszteni.
(4) A kártalanítási per iránti keresetlevelet a kártalanítási igény alapjául szolgáló döntést hozó bíróság, szabálysértési 
hatóság, illetve a  helyszíni bírságot kiszabó szerv vagy személy annak beérkezését követő tizenöt napon 
belül érdemi vizsgálat nélkül a  szabálysértési eljárás ügyirataival együtt a  szabálysértési szabályozásért felelős 
minisztérium székhelye szerint illetékes, a  perre hatáskörrel rendelkező járásbíróságnak vagy törvényszéknek 
küldi meg.

100/D. A kártalanítás kifizetésével kapcsolatos szabályok
133/G.  § Ha az  államnak kártalanítást kell fizetnie és a  kártalanítási eljárás során adat merült fel arra, hogy 
a  kártalanítást igénylőt a  szabálysértési hatóság, illetve a  kártalanítási igény alapjául szolgáló döntést hozó 
bíróság – a  közlekedési szabálysértéssel okozott kár kivételével – az  okozott kár megtérítésére kötelezte, amelyet 
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a  kártalanítás kifizetéséig nem teljesített, a  szabálysértési szabályozásért felelős miniszter a  kártalanítási összeget 
visszatartja. Ilyen esetben a szabálysértéssel okozott kárt a kártalanítás összegéből kell teljesíteni.

100/E. A visszafizetés
133/H. § (1) A pénzbírság, a helyszíni bírság és a szabálysértési költség címén megfizetett összeget a megfizetéstől 
a  visszafizetés időpontjáig eltelt időre számított mindenkori kamatával együtt az  elkövetőnek vissza kell fizetni, 
ha a  jogerős döntést követő felülvizsgálat eredményeképpen az  eljárást megszüntették vagy a  helyszíni bírságot 
megállapító döntést visszavonták.
(2) Ha a  jogerős döntést követő felülvizsgálat alapján a  pénzbírság, helyszíni bírság vagy szabálysértési költség 
megfizetésére kötelezés alacsonyabb mértékű, akkor a  befizetett összeg és az  alacsonyabb mértékű kötelezés 
közötti különbözetet kell az  elkövetőnek visszafizetni a  megfizetéstől a  visszafizetés időpontjáig eltelt időre 
számított mindenkori kamatával együtt.
(3) A visszafizetést
a) az eljárást megszüntető bíróság vagy szabálysértési hatóság,
b) a helyszíni bírságot megállapító döntést visszavonó helyszíni bírságot kiszabó szerv vagy személy,
c) a helyszíni bírságot megállapító döntést a 141. § (13) bekezdés e) pontja alapján hatályon kívül helyező bíróság, 
továbbá
d) az alacsonyabb mértékű pénzbírság, helyszíni bírság vagy szabálysértési költség megfizetésére kötelezésről 
rendelkező bíróság, szabálysértési hatóság, illetve helyszíni bírságot kiszabó szerv vagy személy
rendeli el, amely ellen nincs helye jogorvoslatnak.”

141. §  A szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.  évi 
II. törvény 250. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)
„h) meghatározza az egyszerűsített kártalanítási eljárás keretében kifizethető összeget, a kiszámítás módját, illetve 
a megállapodás megkötésével és a kártalanítás kifizetésével kapcsolatos szabályokat.”

142. §  A szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.  évi 
II. törvény
a) 23.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében az „(1)  bekezdés a)–d)” szövegrész helyébe az „(1)  bekezdés a)–f )” 

szöveg,
b) 72. § (7) bekezdésében az „Az elővezetés költségének” szövegrész helyébe az „Az elővezetés – a Rendőrségről 

szóló törvény alapján a foganatosító szerv által igazolt – költségének” szöveg,
c) 117.  § (2)  bekezdésében a „23.  § (1)  bekezdés b), illetve d)” szövegrész helyébe a „23.  § (1)  bekezdés b), 

d) illetve f )” szöveg,
d) 147. § (1) bekezdésében a „képviselője által” szövegrész helyébe a „képviselője vagy nagykorú hozzátartozója 

által” szöveg,
e) 250.  § (2)  bekezdés f )  pontjában az „egyetértésével a” szövegrész helyébe az „egyetértésével – ide nem 

értve az előállítás és elővezetés költsége mértékének megállapítását – a” szöveg és az „elővezetés, valamint 
az előállítás” szövegrész helyébe az „előállítás, valamint elővezetés” szöveg

lép.

143. §  Hatályát veszti a  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény
a) 169/A. alcíme,
b) 169/c. alcíme.
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38. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 
2012. évi CLXVI. törvény módosítása

144. §  A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012.  évi 
cLXVI. törvény 1. §-a a következő n) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„n) kritikus munkakör: az  üzemeltető által azonosított azon munkakör, amelynek ellátásával biztosított 
a létfontosságú rendszerelem üzemfolytonos működése.”

145. § (1) A  létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012.  évi 
cLXVI. törvény 5. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
[A kormányrendeletben erre kijelölt szerv (a továbbiakban: nyilvántartó hatóság) nyilvántartja és kezeli]
„h) a kritikus munkakörben foglalkoztatott személy természetes személyazonosító adatait.”

 (2) A  létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012.  évi 
cLXVI. törvény 5. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdésben meghatározott adatok kezelésének célja]
„d) a kritikus munkakörben foglalkoztatott személy státusza igazolásának biztosítása.”

 (3) A  létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012.  évi 
cLXVI. törvény 5. § (4) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(A nyilvántartó hatóság a nyilvántartásból adatot a következők szerint továbbíthat:)
„l) polgári védelmi kötelezettség megállapítása esetén a  helyi önkormányzat polgármesterének a  kritikus 
munkakörben foglalkoztatott személy státuszának igazolása céljából.”

146. §  A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012.  évi 
cLXVI. törvény a következő 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A.  § Felhatalmazást kap a  katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg 
a biztonsági összekötő személy rendszeres szakmai képzésére, továbbképzésére vonatkozó szabályokat.”

147. §  A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012.  évi 
cLXVI. törvény 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

39. A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, 
továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal 
összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény módosítása

148. §  A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes 
rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 
2012. évi cLXXXI. törvény 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a  magyar megjelölés a  7.  § (1)  bekezdése, illetve a  8.  § (1)  bekezdés a) és d)  pontja, valamint 
az  (EU)  2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 32.  cikk (1)  bekezdés d) és e)  pontja szerinti 
figyelmeztető jelzést érinti, a  figyelmeztető jelzésre az  NS.cP nem jelez találatot a  lekérdezést végző hatóság 
felé. Ha a figyelmeztető jelzés egy személy kiadatási vagy átadási célú letartóztatására irányul, az NS.cP alternatív 
intézkedésként a  személy lakó- vagy tartózkodási helyének megállapítását jeleníti meg a  lekérdezést végző 
hatóság felé. Az  (EU)  2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 36.  cikk (1)  bekezdése alapján kiadott, 
kikérdezési célú figyelmeztető jelzés helyett, külön megjelölés csatolása nélkül az  NS.cP automatikusan rejtett 
ellenőrzést jelenít meg a hozzáférésre jogosult hatóságok felé. A SIRENE Iroda minden esetben hozzáfér az eredeti 
figyelmeztető jelzéshez.”

40. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

149. §  A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi ccV. törvény
a) 131. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „az öregségi nyugdíj jogszabályban meghatározott mindenkori 

legkisebb összegét (a  továbbiakban: nyugdíjminimum)” szövegrész helyébe az  „a szociális vetítési alap 
összegét” szöveg,
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b) 131.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében a „nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap” 
szöveg

lép.

41. A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 
2013. évi LXXXVIII. törvény módosítása

150. §  A körözési nyilvántartási rendszerről és a  személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013.  évi 
LXXXVIII. törvény 4. § (7) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A körözött dolgok nyilvántartásában található adatokat a nyilvántartó)
„c) közokiratok tekintetében
ca) a büntetőeljárásban körözött közokirat esetén a bűncselekmény büntethetőségének, a szabálysértési eljárásban 
körözött közokirat esetén a szabálysértés büntethetőségének elévülési idejéig,
cb) a nem büntetőeljárásban vagy szabálysértési eljárásban körözött közokirat esetén a  közokirat érvényességi 
idejének lejártáig, vagy ha a közokiratnak nincs érvényességi ideje, illetve az bármely okból nem állapítható meg, 
a körözés elrendelésétől számított 5 évig,”
(kezeli.)

151. §  A körözési nyilvántartási rendszerről és a  személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013.  évi 
LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a rendészetért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg)
„c) – az  államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – a  körözési eljárásban elrendelt elővezetés 
végrehajtásával felmerült, az  Rtv. alapján igazolt költség megtérítésének szabályait, ide nem értve az  elővezetés 
költsége megállapítására vonatkozó szabályokat,”

42. A támogatott döntéshozatalról szóló 2013. évi CLV. törvény módosítása

152. §  A támogatott döntéshozatalról szóló 2013.  évi cLV.  törvény 7.  § (8)  bekezdésében az  „az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg lép.

43. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

153. §  A hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013.  évi ccXXXVII.  törvény 217.  § (1c)  bekezdésében 
a „mindenkori öregségi nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap összegének” szöveg lép.

44. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása

154. §  A büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 
2013. évi ccXL. törvény
a) 86. § (5) bekezdésében az „Az elővezetés költségének” szövegrész helyébe az „Az elővezetés – a Rendőrségről 

szóló törvény alapján a foganatosító szerv által igazolt – költségének” szöveg,
b) 434. § (5) bekezdésében a „szabályait.” szövegrész helyébe a „szabályait, ide nem értve az elővezetés költsége 

mértékének megállapítását.” szöveg
lép.

45. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény módosítása

155. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 1. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A  124/A.  alcím rendelkezéseit az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervvel szerződéses 
jogviszonyban álló szerződéses határvadászra is alkalmazni kell.”
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156. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 2. §-a a következő 24a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„24a. szerződéses határvadász: az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tisztesi rendfokozati 
állománycsoportba tartozó személyi állományának tagja, aki három  éves határozott időre szóló szerződésben 
vállalja a  Rendőrségről szóló 1994.  évi XXXIV.  törvény 1.  § (2)  bekezdés 10., 11. és 13.  pontjában meghatározott 
feladatokhoz kapcsolódó rendvédelmi feladatok (a továbbiakban együtt: határvadász feladat) ellátását;”

157. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 42. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  hivatásos állományba jelentkező életvitelét a  hivatásos állományba vétel előtt, a  rendvédelmi oktatási 
intézmény tanulója, valamint a rendvédelmi tisztjelölt életvitelét a tanulói, valamint a hallgatói jogviszony létesítése 
előtt, továbbá a  hivatásos állomány tagja, a  tanuló, valamint a  rendvédelmi tisztjelölt életvitelét a  miniszter által 
meghatározott gyakorisággal, de legfeljebb  évente egy alkalommal a  jogviszony fennállása alatt ellenőrizni kell. 
A  szolgálati viszony fennállása alatt a  kifogástalan életvitel soron kívüli ellenőrzésére akkor kell intézkedni, ha 
a  kifogástalan életvitel ellenőrzésének kezdeményezésére jogosult tudomására jutott adatokból a  kifogásolható 
életvitelre alapos okkal lehet következtetni.”

158. § (1) A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 43. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az elvégzett vizsgálat eredménye alapján azt, hogy a  kifogásolható életvitelt megalapozó, a  42.  § (4)  bekezdésében 
meghatározott feltételek fennállnak-e,]
„b) a tanuló esetében a rendvédelmi oktatási intézmény vezetője,”
[állapítja meg.]

 (2) A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 43. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[Az elvégzett vizsgálat eredménye alapján azt, hogy a  kifogásolható életvitelt megalapozó, a  42.  § (4)  bekezdésében 
meghatározott feltételek fennállnak-e,]
„d) a rendvédelmi tisztjelölt esetében a vele rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyt létesítő rendvédelmi szerv országos 
parancsnoka”
[állapítja meg.]

 (3) A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 43. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A kifogástalan életvitelt ellenőrző szervet a kifogástalan életvitel ellenőrzését kezdeményező rendvédelmi szerv 
az erről szóló döntés meghozatalától számított nyolc napon belül tájékoztatja arról, hogy a jelentkezővel létesült-e 
szolgálati viszony, tanulói jogviszony vagy rendvédelmi tisztjelölti jogviszony. A  keletkezett iratokat, adatokat 
– a kifogástalan életvitel ellenőrzését elrendelő és befejező határozatot kivéve – meg kell semmisíteni, ha
a) nem létesül szolgálati viszony, tanulói jogviszony vagy rendvédelmi tisztjelölti jogviszony, az  erről szóló 
tájékoztatás kézhezvételétől számított nyolc napon belül, vagy
b) a szolgálati viszony, tanulói jogviszony vagy rendvédelmi tisztjelölti jogviszony fennállása alatti ellenőrzés 
kifogásolható életvitelt nem állapít meg, az ellenőrzés befejezésétől számított nyolc napon belül.”

159. § (1) A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 71. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A szolgálati beosztáshoz nem tartozó feladatkörrel való megbízás nem esik a (2) bekezdés szerinti időkorlátozás 
alá. A hivatásos állomány tagja az (5) bekezdés szerinti díjazásra akkor jogosult, ha az (1) bekezdés c) pontja szerinti 
többletfeladat ellátásával jelentős többletmunkát végez és a szolgálati beosztáshoz nem tartozó feladatkörrel való 
megbízás nem eseti jellegű.”

 (2) A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 71. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Ha a  hivatásos állomány tagja a  megbízást az  eredeti szolgálati beosztásának ellátása mellett végzi, 
a többletszolgálatért a rendvédelmi illetményalap 50–200%-áig terjedő mértékű díjazásra jogosult.
(6) A (4) bekezdés szerinti illetmény és az (5) bekezdés szerinti díjazás az egybefüggően harminc napot meghaladó 
megbízás esetén visszamenőleg, a megbízás első napjától jár.
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(7) E  § alkalmazásában tartósan akadályozott személy az, aki keresőképtelenség, átrendelés, szolgálati feladatra 
vezénylés miatt, vagy más okból – ide nem értve a  143–146.  §, a  289/O. és 289/P.  § szerinti szabadság miatti 
helyettesítést – harminc napnál hosszabb ideje nem tudja ellátni a  szolgálati beosztását vagy abból adódó 
feladatait, vagy előre láthatóan harminc napnál hosszabb ideig nem fogja azt ellátni.”

160. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 82. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A törvény erejénél fogva szűnik meg a hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonya ha)
„g) a foglalkozás végzéséhez szükséges engedély visszavonásra kerül.”

161. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 96. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„96. § A hivatásos állomány tagja, valamint
a) az állományilletékes parancsnok,
b) az állományilletékes parancsnok és a  rendvédelmi szerv másik szervezeti egységének munkáltatói jogkört 
gyakorló elöljárója, vagy
c) az állományilletékes parancsnok és a  kormányzati szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti, egészségügyi 
szolgálati vagy igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszony létrehozására feljogosított munkáltatói szerv vezetője
megállapodhatnak a  hivatásos állomány tagjának kormányzati szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti, 
egészségügyi, igazságügyi alkalmazotti vagy szolgálati jogviszonyba, rendvédelmi igazgatási szolgálati 
jogviszonyba történő áthelyezésében.”

162. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 101. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szolgálati viszony keretében a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró köteles)
„a) a hivatásos állomány tagjának a  szolgálati beosztásából eredő feladatait, valamint a  szolgálati beosztáshoz 
nem tartozó, a  végzettsége, képzettsége alapján részére a  szervezeti egység feladatkörén belül meghatározott 
feladatokat a munkaköri leírásban rögzíteni, őt a szolgálati viszonyra vonatkozó szabályok és az egyéb jogszabályok 
szerint foglalkoztatni, részére az  egészséges és biztonságos szolgálatteljesítés feltételeit biztosítani, annak 
követelményeiről őt tájékoztatni,”

163. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 102. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hivatásos állomány tagja a szolgálat ellátásával összefüggésben köteles)
„b) a szolgálati beosztásából eredő, valamint – a rendes szolgálatteljesítési idején belül külön ellentételezés nélkül – 
a szolgálati beosztásához nem tartozó, a végzettsége, képzettsége alapján részére a foglalkoztató szervezeti egység 
feladatkörén belül meghatározott szolgálati feladatait a törvényes előírásoknak, a parancsoknak és intézkedéseknek 
megfelelően – szükség esetén a veszély vállalásával –, az elvárható szakértelemmel és gondossággal, pártatlanul és 
igazságosan végrehajtani,”

164. § (1) A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 107. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Az egészségi, pszichológiai vagy fizikai alkalmasság megállapítására irányuló vizsgálat során keletkezett adat 
kezelésének célja)
„e) adatelemzéshez és statisztikai lekérdezésekhez szükséges adatszolgáltatás biztosítása.”

 (2) A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 107. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  hivatásos állomány tagja jogosult az  egészségi vagy pszichológiai állapotára vonatkozó vizsgálat teljes 
dokumentációját megismerni, és kérelmére annak másolatát a  természetes személyeknek a  személyes adatok 
kezelése tekintetében történő védelméről és az  ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a  95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-i (EU)  2016/679 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 15. cikk (3) bekezdésében foglaltak 
szerint rendelkezésére kell bocsátani.”
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165. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 63. alcíme a következő 107/A. §-sal egészül ki:
„107/A. § (1) Az egészségi, pszichológiai és fizikai alkalmasságvizsgálati rendszert informatikai rendszer támogatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti informatikai rendszer működtetéséért a rendészetért felelős miniszter felel.
(3) A  rendészetért felelős miniszter és az  Országgyűlés elnöke a  munkáltatói jogainak gyakorlása, valamint 
munkáltatói intézkedés megtétele céljából az (1) bekezdés szerinti informatikai rendszerhez hozzáférni jogosult.
(4) Az  (1)  bekezdés szerinti informatikai rendszerben az  egészségi, pszichológiai és fizikai alkalmasságvizsgálatok 
eredményét a  hivatásos állomány tagját foglalkoztató rendvédelmi szerv – a  107.  § (1)  bekezdés szerinti célból  – 
tartja nyilván, és azokat harmadik személynek kizárólag az érintett írásbeli hozzájárulásával adhatja át.”

166. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény a következő 135/A. §-sal egészül ki:
„135/A.  § (1) A  135.  § (1)  bekezdésétől eltérően tizenkét órát meghaladó, de tizenhat óránál nem hosszabb napi 
szolgálatteljesítési idő határozható meg
a) a folyamatos szolgálatteljesítést igénylő, folyamatos beavatkozási vagy intézkedési feladatok ellátására 
rendszeresített, továbbá a részben vagy egészben készenléti jellegű szolgálati beosztásokban,
b) azokban a  szolgálati beosztásokban, amelyeket olyan feladatokra rendszeresítettek, ahol a  szolgálatteljesítési 
feladat ellátása időszakonként eltérő létszámot igényelhet, továbbá ahol a  szolgálati feladatok rendes 
szolgálatteljesítés keretében történő ellátása előreláthatóan a  hét bármely napján, annak bármely időpontjában 
szükségessé válhat.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti szolgálatszervezés esetén a  134.  § (1)  bekezdésétől eltérően a  heti szolgálatteljesítési 
idő meghaladhatja a  heti negyven órát, de az  alkalmazott szolgálati idő keretben heti átlagban a  48 órát nem 
haladhatja meg.”

167. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 140. §-a a következő (6)–(24) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  hivatásos állomány tagja – a  (7)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  139.  §-ban meghatározott túlszolgálat 
időtartamán kívül eső időszakban önkéntes elhatározása alapján, a  képzettségének, végzettségének, 
elméleti és gyakorlati felkészültségének megfelelő túlszolgálatot vállalhat (a  továbbiakban: önként vállalt 
túlszolgálat). Az  önként vállalt túlszolgálat időtartama alatt a  hivatásos állomány tagjának az  e  törvényből eredő 
szolgálatteljesítési kötelezettsége fennáll.
(7) A rendvédelmi szerv vezetője és helyettesei, valamint a szervezeti egység vezetője és helyettesei önként vállalt 
túlszolgálatot nem vállalhatnak.
(8) Az  önként vállalt túlszolgálat  éves mértéke legfeljebb 150 óra, amelybe nem számít bele a  139.  §  
(2)–(4) bekezdése szerinti időtartam.
(9) Az  önként vállalt túlszolgálat ellentételezéseként – a  140.  § (3)  bekezdésétől eltérően – a  hivatásos állomány 
tagját díjazás illeti meg. Díjazásként az  önként vállalt túlszolgálat időtartamára a  kinevezés szerinti szolgálati 
beosztási illetmény alapulvételével számított távolléti díj 150%-a, pihenőnapon, munkaszüneti napon, illetve 
húsvét- vagy pünkösdvasárnapon teljesített önként vállalt túlszolgálat esetén a  távolléti díj 200%-a jár, amelyet 
a túlszolgálat pénzbeli ellentételezésre vonatkozó, a miniszter rendeletében meghatározott rendben kell kifizetni.
(10) A  hivatásos állomány tagja önként vállalt túlszolgálat vállalására nem kényszeríthető, jogos érdeke ezzel 
összefüggésben nem csorbítható, érdekérvényesítési lehetősége nem korlátozható.
(11) Az önként vállalt túlszolgálatról az állományilletékes parancsnok és a hivatásos állomány tagja megállapodást 
köt. A megállapodás megkötését a hivatásos állomány tagja kezdeményezheti.
(12) A  megállapodás a  rendvédelmi szerven belül bármely más állományilletékes parancsnokkal is megköthető, 
az  ilyen megállapodásról a  munkáltatói jogkört gyakorló állományilletékes parancsnokot írásban tájékoztatni 
szükséges. A  ténylegesen teljesítendő önként vállalt túlszolgálathoz a  hivatásos állomány tagja szolgálati 
elöljárójának előzetes hozzájárulására a  (21) és (22)  bekezdést alkalmazni kell. Az  önként vállalt túlszolgálat során 
az  eredeti szolgálati beosztásba nem tartozó szolgálati feladatok ellátása nem minősül a  szolgálati beosztás 
módosításának, valamint helyettesítésre megbízásnak.
(13) Az  önként vállalt túlszolgálatra irányuló megállapodást írásba kell foglalni, és annak egy példányát 
–  amennyiben a  munkáltatói jogkört gyakorló állományilletékes parancsnokkal kerül sor a  megállapodás 
megkötésére – a személyügyi anyaggyűjtőben kell helyezni. A megállapodást
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a) határozatlan időre vagy
b) határozott időre, legalább a hivatásos állomány tagjára irányadó szolgálatteljesítési időkeret tartamára
lehet megkötni.
(14) Az önként vállalt túlszolgálatra irányuló megállapodásban
a) meg kell határozni egész órában kifejezve a hivatásos állomány tagja által önként vállalt túlszolgálat mértékét, és 
ezen belül az előre tervezetten beosztható és – amennyiben az annak elrendelésére alapot adó ok bekövetkezik – 
előre nem tervezett rendkívüli szolgálatteljesítésre igénybe vehető önként vállalt túlszolgálat időtartamát,
b) meg kell határozni az önként vállalt túlszolgálatért járó díjazást.
(15) Az önként vállalt túlszolgálatra irányuló megállapodást a hivatásos állomány tagja a tárgyév június 30. napjával, 
valamint a tárgyév december 31. napjával, illetve szolgálati időkeret alkalmazása esetén az időkeret utolsó napjával 
mondhatja fel.
(16) A  hivatásos állomány tagja a  (15)  bekezdéstől eltérő időpontban is felmondhatja a  megállapodást, 
ha  annak teljesítése – a  megkötését követően bekövetkezett, illetve ismertté vált – személyi, családi vagy egyéb 
körülményeire tekintettel rá nézve aránytalan sérelemmel járna.
(17) Az  állományilletékes parancsnok az  önként vállalt túlszolgálatról nyilvántartást vezet, amely havonkénti 
bontásban tartalmazza:
a) a hivatásos állomány azon tagjának nevét, rendfokozatát, születési helyét, születési idejét, anyja születési nevét és 
az adóazonosító jelét, akivel önként vállalt túlszolgálatról megállapodást kötött,
b) az a) pont szerinti foglalkoztatott által vállalt túlszolgálat órakeretét,
c) a ténylegesen elrendelt szolgálatteljesítési időt.
(18) Az  állományilletékes parancsnok az  önként vállalt túlszolgálatra szóló megállapodásról és a  ténylegesen 
teljesített önként vállat túlszolgálatról tájékoztatást ad a hivatásos állomány tagját foglalkoztató rendvédelmi szerv 
alapellátó orvosa részére.
(19) Az alapellátó orvos vezetője az önként vállalt túlszolgálatot
a) a hivatásos állomány egészségi állapotában, különösen teherbírásában vagy egyéb, szolgálatteljesítési 
képességét érintő személyi körülményében beállt változásra tekintettel, vagy
b) az ellátottak biztonságával összefüggő okok alapján
korlátozhatja vagy megtilthatja.
(20) A  rendvédelmi szerv vezetője a  tárgyévet követő január 31-ig statisztikai célú tájékoztatást ad a  miniszter 
részére a tárgyévben:
a) az önként vállalt túlszolgálatra irányuló megkötött megállapodások számáról,
b) a megállapodások alapján ténylegesen teljesített önként vállalt túlszolgálat mértékéről,
c) a (19) bekezdés alapján elrendelt korlátozások, illetve tiltások számáról és azok okáról.
(21) Az  önként vállalt túlszolgálat keretében történő szolgálatteljesítésre elsősorban az  eredeti szolgálati helyen 
kerül sor. Ha a szolgálatteljesítésre az eredeti szolgálati helytől eltérő szolgálati helyen vagy a (12) bekezdés szerint 
a  rendvédelmi szerven belül bármely más állományilletékes parancsnokkal kötött megállapodás alapján kerül 
sor, az  önként vállalt túlszolgálathoz a  hivatásos állomány tagja szolgálati elöljárójának előzetes hozzájárulása 
szükséges. A hozzájárulás megtagadása miatt a hivatásos állomány tagja kártérítési igényt nem támaszthat.
(22) Ha az  előzetes hozzájárulás megadását követően az  eredeti szolgálati helyen a  139.  § szerinti túlszolgálat 
elrendelése szükséges, az  önként vállalt túlszolgálat nem teljesíthető, amelyről a  hivatásos állomány tagját és 
az önként vállalt túlszolgálattal érintett szervezeti egységet az állományilletékes parancsnok soron kívül tájékoztatja.
(23) Az önként vállalt túlszolgálat időtartama alatt a hivatásos állomány tagjának
a) szolgálatteljesítési helye azon szervezeti egység székhelye (telephelye) szerinti közigazgatási terület, amely 
az önként vállalt túlszolgálat keretében foglalkoztatja,
b) szolgálati elöljárója az a) pont szerinti szervezeti egység szolgálati elöljárója azzal, hogy a túlszolgálat keretében 
ellátandó feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó munkáltatói intézkedések kivételével a  munkáltatói jogkör 
gyakorlójának személye változatlan.
(24) Az önként vállalt túlszolgálat vállalásának és elszámolásának rendjét a miniszter rendeletben állapítja meg.”

168. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény a következő 145/A. és 145/B. §-sal egészül ki:
„145/A.  § A hivatásos állományba tartozó nagyszülő unokája születése esetén öt munkanap – ikergyermekek 
esetében hét munkanap – pótszabadság igénybevételére jogosult, amelyet legkésőbb a születést követő második 
hónap végéig, a kérésének megfelelő időpontban kell kiadni.
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145/B.  § A hivatásos állomány tagja részére első házassága megkötése alkalmából legkésőbb a  házasságkötést 
követő második hónap végéig öt munkanap pótszabadság jár.”

169. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 148. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés c) vagy d) pontja, illetve (2) bekezdés alapján gyermekápolás céljából igényelt egészségügyi 
szabadság tekintetében előzményként a  gyermek előző születésnapjától a  gyermek következő születésnapjáig 
e jogcímen egészségügyi szabadságon töltött napokat kell figyelembe venni.”

170. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 157. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„157.  § (1) A  hivatásos pótlék a  hivatásos állomány esküjében vállalt többletkötelezettségek és a  szolgálati 
beosztással járó többlet-igénybevétel és -terhelés ellentételezését szolgálja. Mértékét a  miniszter a  rendvédelmi 
illetményalap 50–1070%-a közötti értékben állapítja meg.
(2) A hivatásos pótlék mértékének megállapításánál
a) a szolgálatellátás sajátosságaiból adódó valóságos és rendszeresen felmerülő – az  életet, testi épséget, 
egészséget fenyegető – kockázatot,
b) a fegyverrel való szolgálatteljesítés, fegyverhasználattal vagy annak lehetőségével járó helyzetek gyakoriságát,
c) a szolgálatteljesítés külső körülményeit,
d) a szolgálat ellátásához kapcsolódó belső körülmények, rezsimszabályok szigorúságát, kötöttségét, valamint
e) a szakmai irányításból adódó többletfelelősséget, magasabb szakmai követelményeket
kell figyelembe venni.”

171. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 237. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az állományilletékes parancsnok a kár felfedezése után intézkedni köteles a kár összegének és a károkozásban 
érintett személyének megállapítására. A  kár összegének és a  károkozásban érintett személyének megállapítását 
követő tizenöt napon belül az  állományilletékes parancsnok megindítja a  kártérítési eljárást (a  továbbiakban: 
a kártérítési eljárás megindítása). Ha a károkozó magatartás miatt fegyelmi eljárás indult, a kárfelelősség vétkességi 
alapú megállapításával meg kell várni a  fegyelmi eljárás jogerős befejezését, kivéve, ha a  fegyelmi eljárás alá vont 
a károkozás tekintetében a vétkességét az eljárás alá vonti meghallgatása során elismerte.”

172. § (1) A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 240. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az állományilletékes parancsnok a kártérítést
a) a kártérítési eljárás alá vont indokolással ellátott kérelmére a méltánylást érdemlő személyi körülmények esetén 
mérsékelheti,
b) a kártérítésre kötelezett indokolással ellátott kérelmére utólag mérsékelheti, ha a  kártérítésre kötelezett 
körülményeiben olyan változás következett be, amely a kártérítés méltányos csökkentését teszi indokolttá.”

 (2) A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 240. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A kérelem az  (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben legkésőbb a kártérítésre kötelező határozattal szemben 
nyitva álló jogorvoslati határidő lejártáig terjeszthető elő. Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben a  kártérítési 
határozat végrehajtását vagy önkéntes teljesítését követően kérelem nem terjeszthető elő.”

173. § (1) A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 255. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kártérítési igényt az igénybejelentés beérkezésétől számított hatvan napon belül, a 253. §-ban, vagy a 254. § 
(2)  bekezdésében meghatározott szervnek kell elbírálnia, és a  döntést a  károsulttal indokolt határozatban kell 
közölnie. A kártérítési igényt elbíráló határozattal szemben a károsult bírósághoz fordulhat.”

 (2) A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 255. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  kártérítési igény elbírálása olyan előzetes kérdéstől függ, amelynek tárgyában közigazgatási vagy 
polgári per, illetve szolgálati panasz elbírálására irányuló eljárás van folyamatban, a  kártérítési eljárás ennek 
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az  eljárásnak a  jogerős befejezéséig, vagy ha a  perben felülvizsgálati eljárást kezdeményeztek, e  felülvizsgálati 
eljárás befejezéséig felfüggeszthető. Ha az előzetes kérdés tárgyában büntetőeljárás van folyamatban, a kártérítési 
eljárás ennek a  bíróság jogerős ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő 
befejezéséig, valamint az  ügyészségnek vagy a  nyomozó hatóságnak a  feltételes ügyészi felfüggesztés vagy 
közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztésről szóló, illetve  további jogorvoslattal nem támadható eljárást 
megszüntető határozatának meghozataláig felfüggeszthető.”

 (3) A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 255. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az (1) bekezdésben megállapított határidőbe a felfüggesztés időtartama nem számít be.”

174. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 284. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyra nem alkalmazható a  15.  §, az  52–72.  §, a  78. és 79.  §, a  86–95.  §, 
a 96–98. §, a 111–133. §, a 154–167. §, valamint a 169–178. §.”

175. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 287. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Távolléti díj fejében a  rendvédelmi tisztjelölt részére az  alapilletmény, a  tanulmányi díj, valamint 
az illetménypótlék együttes összegének távollét idejére számított időarányos átlaga jár.”

176. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 288/E. § (6) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A törvény erejénél fogva szűnik meg a rendvédelmi alkalmazott igazgatási jogviszonya, ha)
„e) a foglalkozás végzéséhez szükséges engedély visszavonásra kerül.”

177. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 288/I. § (5) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Végkielégítésre nem jogosult a rendvédelmi alkalmazott, ha)
„c) a felmentésére a  kifogástalan életvitel követelményének való meg nem felelése vagy nemzetbiztonsági 
szempontból való alkalmatlansága miatt került sor.”

178. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 289. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  fizetési fokozatokhoz tartozó illetmény 12.  mellékletben meghatározott felső határának változása esetén 
a rendvédelmi alkalmazott alapilletményét – a 362/H. § d) pontja alapján megállapított illetményének változatlanul 
hagyása mellett – legfeljebb a felső határig lehet emelni, az emelés mértékével a korrekciós díjat csökkenteni kell.”

179. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 289/L. §-a a következő (10)–(28) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A  rendvédelmi alkalmazott – a  (11)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  (2)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti 
munkaidőn túl önkéntes elhatározása alapján, a  képzettségének, végzettségének, elméleti és gyakorlati 
felkészültségének megfelelő  további túlmunkát vállalhat (a  továbbiakban: önként vállalt túlmunka). Az  önként 
vállalt túlmunka csak az  e  törvényben meghatározott túlmunkán kívül rendelhető el és időtartama alatt 
a rendvédelmi alkalmazott az e törvényből eredő munkavégzési kötelezettsége fennáll.
(11) A szervezeti egység vezetője és helyettesei önként vállalt túlmunkát nem vállalhatnak.
(12) Az önként vállalt túlmunka éves mértéke legfeljebb 150 óra, amelybe nem számít bele a (8) bekezdés szerinti 
időtartam.
(13) Az  önként vállalt túlmunka ellentételezéseként – a  289/N.  § (1)–(2)  bekezdésétől eltérően – a  rendvédelmi 
alkalmazottat díjazás illeti meg. Díjazásként az  önként vállalt túlmunka időtartamára a  távolléti díj 150%-a, 
pihenőnapon, munkaszüneti napon, illetve húsvét- vagy pünkösdvasárnapon teljesített önként vállalt túlmunka 
esetén a távolléti díj 200%-a jár, amelyet a túlmunka pénzbeli ellentételezésre vonatkozó, a miniszter rendeletében 
meghatározott rendben kell kifizetni.
(14) A  rendvédelmi alkalmazott önként vállalt túlmunka vállalására nem kényszeríthető, jogos érdeke ezzel 
összefüggésben nem csorbítható, érdekérvényesítési lehetősége nem korlátozható.
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(15) Az  önként vállalt túlmunkáról a  rendvédelmi szerv és a  rendvédelmi alkalmazott megállapodást köt. 
A megállapodás megkötését a rendvédelmi alkalmazott kezdeményezi.
(16) A  megállapodás a  rendvédelmi szerven belül bármely más szervezeti egység vezetőjével is megköthető, 
az ilyen megállapodásról a munkáltatói jogkör gyakorlót írásban tájékoztatni szükséges. A ténylegesen teljesítendő 
önként vállalt túlmunkához a  rendvédelmi alkalmazott közvetlen vezetőjének előzetes hozzájárulására a  (25) és 
(26)  bekezdést alkalmazni kell. Az  önként vállalt túlmunka során az  eredeti munkakörbe nem tartozó feladatok 
ellátása nem minősül az igazgatási jogviszony módosításának.
(17) Az önként vállalt túlmunkára irányuló megállapodást írásba kell foglalni, és – amennyiben a munkáltatói jogkör 
gyakorlóval kerül sor a megállapodás megkötésére – a személyügyi anyaggyűjtőbe kell helyezni. A megállapodást
a) határozatlan időre vagy
b) határozott időre, legalább a rendvédelmi alkalmazottra irányadó munkaidőkeret tartamára
lehet megkötni.
(18) Az önként vállalt túlmunkára irányuló megállapodásban
a) meg kell határozni egész órában kifejezve a rendvédelmi alkalmazott által önként vállalt túlmunka mértékét, és 
ezen belül az előre tervezetten beosztható és – amennyiben az annak elrendelésére alapot adó ok bekövetkezik – 
előre nem tervezett rendkívüli túlmunkára igénybe vehető önként vállalt túlmunka időtartamát,
b) meg kell határozni az önként vállalt túlmunkáért járó díjazást.
(19) Az önként vállalt túlmunkára irányuló megállapodást a rendvédelmi alkalmazott a tárgyév június 30. napjával, 
valamint a  tárgyév december 31. napjával, illetve munkaidőkeret alkalmazása esetén az  időkeret utolsó napjával 
mondhatja fel.
(20) A  rendvédelmi alkalmazott a  (19)  bekezdéstől eltérő időpontban is felmondhatja a  megállapodást, 
ha  annak teljesítése – a  megkötését követően bekövetkezett, illetve ismertté vált – személyi, családi vagy egyéb 
körülményeire tekintettel rá nézve aránytalan sérelemmel járna.
(21) A rendvédelmi szerv az önként vállalt túlmunkáról nyilvántartást köteles vezetni, amely havonkénti bontásban 
tartalmazza:
a) azon rendvédelmi alkalmazott nevét, születési helyét, születési idejét, anyja születési nevét és az  adóazonosító 
jelét, akivel önként vállalt túlmunkáról megállapodást kötött,
b) az a) pont szerinti foglalkoztatott által vállalt túlmunka órakeretét,
c) a vállalt órakeret terhére ténylegesen elrendelt rendkívüli munkavégzés időtartamát.
(22) A  rendvédelmi szerv az  önként vállalt túlmunkáról szóló megállapodásról és a  ténylegesen elrendelt önként 
vállat túlmunkáról tájékoztatást ad a  rendvédelmi alkalmazottat foglalkoztató szervezeti egység egészségügyi 
szolgálata részére.
(23) Az egészségügyi szolgálat vezetője az önként vállalt túlmunkát
a) a rendvédelmi alkalmazott egészségi állapotában, különösen teherbírásában vagy egyéb, szolgálatteljesítési 
képességét érintő személyi körülményében beállt változásra tekintettel vagy
b) az ellátottak biztonságával összefüggő okok alapján
korlátozhatja vagy megtilthatja.
(24) A  rendvédelmi szerv vezetője a  tárgyévet követő  év január 31-ig statisztikai célú tájékoztatást ad a  miniszter 
részére a tárgyévben:
a) az önként vállalt túlmunkára irányuló megkötött megállapodások számáról,
b) a megállapodások alapján ténylegesen elrendelt önként vállalt túlmunka mértékéről,
c) a (23) bekezdés alapján elrendelt korlátozások, illetve tiltások számáról és azok okáról.
(25) Az  önként vállalt túlmunka keretében történő munkavégzésre elsősorban az  eredeti szervezeti egységnél 
kerül sor. Ha a munkavégzésre az eredeti munkavégzési helytől eltérő munkavégzési helyen vagy a  (15) bekezdés 
szerint a  rendvédelmi szerven belül bármely más szervezeti egység vezetőjével kötött megállapodás alapján 
kerül sor, az  önként vállalt túlmunkához a  rendvédelmi alkalmazott közvetlen vezetőjének előzetes hozzájárulása 
szükséges. A hozzájárulás megtagadása miatt a rendvédelmi alkalmazott kártérítési igényt nem támaszthat.
(26) Ha az előzetes hozzájárulás megadását követően az eredeti szervezeti egységnél a (2) bekezdés a) és b) pontja 
szerinti munkaidőn túl túlmunka elrendelése szükséges, az  önként vállalt túlmunka nem teljesíthető, amelyről 
a  rendvédelmi alkalmazott és az  önként vállalt túlmunkával érintett szervezeti egységet a  munkáltatói jogkör 
gyakorló soron kívül tájékoztatja.
(27) Az önként vállalt túlmunka időtartama alatt a rendvédelmi alkalmazott
a) munkavégzési helye azon szervezeti egység székhelye (telephelye) szerinti közigazgatási terület, amely az önként 
vállalt túlmunka keretében foglalkoztatja;
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b) közvetlen vezetője az a) pont szerinti szervezeti egység vezetője azzal, hogy az önként vállalt túlmunka keretében 
ellátandó feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó munkáltatói intézkedések kivételével a  munkáltatói jogkör 
gyakorlójának személye változatlan.
(28) Az önként vállalt túlmunka vállalásának és elszámolásának rendjét a miniszter rendeletben állapítja meg.”

180. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény a következő alcímmel egészül ki:
„124/A. A szerződéses határvadász jogviszonya
319/A.  § (1) Ezen  alcím hatálya a  szerződéses határvadászra (ezen  alcím alkalmazásában a  továbbiakban: 
határvadász) terjed ki.
(2) A  határvadászra e  törvénynek a  hivatásos állomány tagjára vonatkozó rendelkezéseit az  ezen  alcímben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni azzal, hogy
a) szolgálati viszonyon az ezen alcím szerinti szerződéses jogviszonyt,
b) hivatásos állomány tagján a határvadászt,
c) kinevezésen a jogviszonyt létesítő szerződés megkötését,
d) állományilletékes parancsnokon az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv azon szervezeti 
egységének vezetőjét, amely a jogviszonyt létesítő szerződést megkötötte,
e) szolgálati beosztáson a határvadász beosztást,
f ) szolgálati elöljárón a határvadásszal szemben parancs, intézkedés kiadására vagy munkáltatói jogkör gyakorlására 
jogosult, hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személyt,
g) szolgálati jogviszonyra vonatkozó szabályon a szerződéses jogviszonyra vonatkozó szabályt
kell érteni.
(3) A  határvadászra a  13.  § (1)  bekezdése, a  13.  § (3)–(7)  bekezdése, a  15.  §, a  16.  § (2)  bekezdése, a  32–33.  §, 
a 36–40. §, a 44–82. §, a 83–100. §, a 106–107. §, a 111–131. §, a 133. §, a 142–143. §, a 147–148. §, a 153–153/A. §, 
a 154–162. §, a 166. §, a 171. § (1) bekezdés c)–d) pontja, a 171. § (1) bekezdés f )–h) pontja, a 171. § (2) bekezdése, 
a 172–174/A. §, a 175. § (2)–(7) bekezdése, a 177. §, a 177/A. §, a 179. § (1) bekezdés h) pontja, a 180. §, a 265–266. §, 
a 277–290. §, a 317/A–317/D. §, a 320–339. § nem alkalmazható.
(4) A  határvadászra a  82/A–82/K.  §-t azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  határvadász a  rendvédelmi 
egészségkárosodási keresetkiegészítésre és rendvédelmi egészségkárosodási járadékra kilenc  év szerződéses 
jogviszony után jogosult.
(5) A  határvadászra a  134.  § (1)  bekezdését azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy esetében a  heti 
szolgálatteljesítési idő meghaladhatja a heti negyven órát, de a heti szolgálatteljesítési idő négyhavi átlagban a heti 
48 órát nem haladhatja meg.
(6) A  határvadász esetében a  135.  § (1)  bekezdésétől eltérően – amennyiben a  folyamatos szolgálatteljesítéshez, 
a  helyszíni váltás biztosításához szükséges – a  napi szolgálatteljesítési idő meghaladhatja a  napi tizenkét órát, 
de a napi szolgálatteljesítési idő tizenhat óránál nem lehet hosszabb.
319/B. § (1) A szerződéses jogviszony az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv és a határvadász 
között létrejött különleges jogviszony a  határvadász feladat ellátása érdekében, amelyben mindkét felet a  sajátos 
rendvédelmi körülményeknek megfelelő, a  szerződéses jogviszonyra vonatkozó szabályban és más jogszabályban 
meghatározott kötelezettségek terhelik és jogosultságok illetik meg.
(2) A határvadász a szerződéses jogviszonyból fakadó kötelezettségeit − az általános rendőrségi feladatok ellátására 
létrehozott szerv rendeltetés szerinti feladatainak megvalósítása érdekében − egyes alapjogai korlátozásának 
elfogadásával teljesíti.
(3) Az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv a  határvadász részére a  (2)  bekezdés szerinti 
kötelezettségeihez igazodó, azok teljesítéséhez szükséges feltételeket, a törvényben és ezen alcímben megállapított 
díjazást, juttatásokat és kedvezményeket biztosítja.
319/c. § (1) Szerződéses jogviszony azzal az önként jelentkező, legalább alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező, 
cselekvőképes magyar állampolgárral létesíthető,
a) aki a tizennyolcadik életévét betöltötte, de az ötvenötödik életévét még nem töltötte be,
b) aki vállalja, hogy az e törvény szerinti határvadász vizsgát sikeresen teljesíti,
c) aki elfogadja egyes alapvető jogainak e törvény szerinti korlátozását,
d) aki megfelel a  miniszter által meghatározott, a  határvadász beosztásnak megfelelő egészségi, pszichológiai és 
fizikai alkalmassági követelményeknek,
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e) akinek életvitele nem kifogásolható, és aki írásban tudomásul veszi, hogy azt a szerződéses jogviszony létesítését 
megelőzően ellenőrizhetik,
f ) aki tudomásul veszi, hogy szolgálata törvényes ellátását tudta és beleegyezése nélkül – a  törvényben 
meghatározott esetekben és módon – az arra törvényben kijelölt szerv törvényben meghatározott megbízhatósági 
vizsgálattal ellenőrizheti,
g) aki tudomásul veszi és elfogadja a  szerződéses jogviszonyra vonatkozó szabályokban meghatározott 
kötelezettségeket, valamint
h) akinél nem állnak fenn a szerződéses jogviszony létesítését kizáró, a 41. § szerinti körülmények.
(2) A szerződéses jogviszony létesítésekor az (1) bekezdés szerinti alkalmassági feltételeket az érintett igazolja.
(3) A  kifogástalan életvitel-ellenőrzés – a  42. és 43.  § szerinti – szabályait a  határvadász esetében az  alábbi 
eltérésekkel kell alkalmazni:
a) a kifogástalan életvitel ellenőrzésére kizárólag a szerződéses jogviszony létesítését megelőzően kerülhet sor,
b) a kifogástalan életvitel ellenőrzését az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv vezetője által 
kijelölt személy (a továbbiakban: kezdeményező) kezdeményezi,
c) a kifogástalan életvitel-ellenőrzést az  arra felhatalmazott szerv a  kezdeményezéstől számított 10 napon belül 
lefolytatja,
d) a kifogástalan életvitel-ellenőrzés befejezésekor az  arra felhatalmazott szerv határozathozatal nélkül, 
kizárólag az  életvitel kifogásolhatóságát megalapozó körülmények fennállásáról vagy azok hiányáról tájékoztatja 
a kezdeményezőt,
e) a kifogástalan életvitel-ellenőrzés eredményétől függetlenül a  szerződéses jogviszony – az  állományilletékes 
parancsnok döntése alapján – létrehozható.
319/D.  § (1) A  jogviszony szerződéssel, hároméves határozott időtartamra jön létre (a  továbbiakban: szerződéses 
állományba vétel).
(2) A szerződéses jogviszonyba kinevezett határvadász esküt tesz, amelynek szövege a következő:
„Én ………………………… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom, szolgálati kötelezettségemet, 
ha kell, életem kockáztatásával is teljesítem; elöljáróim parancsainak engedelmeskedem, alárendeltjeimről legjobb 
tudásom szerint gondoskodom; Magyarország államhatárának védelme érdekében kötelezettségeimet betartom, 
hivatásomat, a magyar nemzet javára gyakorolom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint:) Isten engem úgy segéljen!”
(3) Ha a  határvadász az  eskü letételét megtagadja, a  szerződéses jogviszony létesítésére az  érvénytelenség 
szabályait kell alkalmazni.
(4) Az eskü letételéig a határvadász nem állítható szolgálatba.
(5) A  szerződéses jogviszony létesítéséről szóló szerződésnek tartalmaznia kell a  szerződéses jogviszonyra 
vonatkozó minden lényeges adatot, így különösen a  szerződéses jogviszony kezdetét, a  határvadász szolgálati és 
szolgálatteljesítési helyét, rendfokozatát, illetményét, ruházati ellátási normáját, szolgálatteljesítési időrendjét, 
továbbá a próbaidő tartamát és ha szükséges, a képzettségek megszerzésére kötelezést.
(6) Az (1) bekezdés szerinti szerződést, valamint a munkaköri leírást a határvadász részére legkésőbb a szolgálat első 
napján át kell adni egy példányban.
(7) A  munkáltatói jogkört gyakorló a  tájékoztatási kötelezettségét a  rendészetért felelős miniszter által kiadott 
rendeletben meghatározottak szerint teljesíti.
(8) A szerződéses jogviszony létesítésekor hat hónapos próbaidőt kell kikötni.
(9) A  határvadász a  próbaidő alatt a  jogszabályban meghatározott illetményre és a  szolgálat teljesítéséhez 
szükséges egyéb ellátásra jogosult.
(10) A próbaidő alatt a szerződéses jogviszonyt bármelyik fél indokolás nélkül, azonnali hatállyal megszüntetheti.
(11) A szerződéses jogviszony közös megegyezéssel meghosszabbítható, legfeljebb további hároméves időtartamra.
(12) Tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet idején a  meghosszabbított szerződéses jogviszony közös 
megegyezéssel a  hosszabbítást követően – legfeljebb a  tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet megszűnését 
követő harmadik év végéig – meghosszabbítható határozott időtartamra.
319/E.  § (1) A  határvadász szolgálati érdekből határvadász beosztásában való meghagyása mellett, beleegyezése 
nélkül az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv bármely szervezeti egységéhez és bármely 
helységbe határvadász feladat teljesítésére átrendelhető.
(2) A más helységbe való átrendelések együttes időtartama naptári évenként a négy hónapot nem haladhatja meg. 
A négy hónap leteltétől számított hat hónapon belül újabb átrendelésre nem kerülhet sor.
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(3) Méltánylást érdemlő személyi vagy családi érdekből, illetve a  határvadász kérelmére a  (2)  bekezdésben foglalt 
korlátozásoktól el lehet térni.
319/F. § (1) A szerződéses jogviszony megszűnik
a) a határvadász halálával,
b) a 10. § (2) bekezdésében meghatározott esetben, ha az érvénytelen jognyilatkozat alapján jött létre,
c) a határozott idő leteltével, ha annak meghosszabbítására nem került sor,
d) a határvadász hivatásos állományba vételével.
(2) A szerződéses jogviszony megszüntethető:
a) közös megegyezéssel,
b) lemondással,
c) a 319/D. § (1) bekezdése szerinti szerződés felbontásával,
d) azonnali hatályú lemondással,
e) azonnali hatállyal a próbaidő alatt.
(3) A (2) bekezdés c) pontja szerinti szerződés felbontásának esetei:
a) létszámcsökkentés vagy átszervezés,
b) a határvadász feladat megszűnése,
c) a beosztás betöltésére alkalmatlanná válás,
d) nem megfelelő szolgálatteljesítés,
e) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv által előírt képzési és ismeretmegújító 
vizsgakötelezettség nem teljesítése,
f ) az összeférhetetlenség megszüntetésének elmulasztása,
g) a 185. § (1) bekezdés h) pontja szerinti fenyítés kiszabása,
h) a szerződéses jogviszony létesítését kizáró, a 41. § (1) bekezdése szerinti körülmények beállta,
i) méltatlanná válás.
(4) A  szerződéses jogviszony az  állományilletékes parancsnok és a  határvadász közös megegyezésével bármikor 
megszüntethető. A megszüntetést bármelyik fél kezdeményezheti, és azt indokolni nem kell.
(5) A (4) bekezdés szerinti közös megegyezést írásba kell foglalni, amelyben rögzíteni kell a szerződéses jogviszony 
megszüntetésének napját, a  határvadásznak és az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnek 
a  szerződéses jogviszony megszüntetéséből eredő jogait és kötelezettségeit. A  jogokban és kötelezettségekben 
való megegyezés nem feltétele a szerződéses jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésének. A felek 
a megállapodástól csak közös akarattal térhetnek el.
(6) A határvadász a szerződéses jogviszonyáról – a hadiállapot vagy a szükségállapot idejét kivéve – lemondhat.
(7) A  (6)  bekezdés szerinti lemondás esetén a  lemondási idő két hónap, de a  felek ennél rövidebb időtartamban 
is megállapodhatnak, a  lemondási idő azonban nem terjedhet túl a  319/D.  § (1)  bekezdése szerinti szerződésben 
meghatározott határozott időtartamon.
(8) Aki a szerződéses jogviszonyáról lemondott, a lemondási idő elteltével elveszti a jogszabályban meghatározott, 
a  volt határvadász részére a  szolgálat alapján a  szerződéses jogviszony megszűnését követően is biztosított 
jogosultságokat.
(9) Ha a  szolgálati elöljárója részéről a  határvadászt a  törvényben meghatározott jogaiban vagy emberi 
méltóságában olyan súlyos sérelem érte, amely miatt szerződéses jogviszonyának fenntartása nem várható el tőle, 
az arra okot adó körülmény megjelölésével azonnali hatályú lemondással élhet.
(10) A  (9)  bekezdés szerinti azonnali hatályú lemondás esetén az  arra okot adó körülmény meglétét 
a határvadásznak kell bizonyítania. Az ok megalapozatlansága esetén a határvadász köteles a (7) bekezdés szerinti 
lemondási időre járó illetménynek megfelelő összeget az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott 
szervnek megtéríteni, és az esetlegesen felmerült kárért helytállni. Ha az azonnali hatályú lemondás oka és az azt 
megalapozó körülmények valósnak bizonyulnak, vagy a rendvédelmi szerv azt nem vitatja, az általános rendőrségi 
feladatok ellátására létrehozott szerv a határvadász részére a 319/D. § (1) bekezdése szerinti szerződésből hátralévő 
időtartamra járó alapilletményt köteles fizetni.
(11) A 319/D. § (1) bekezdése szerinti szerződés
a) (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti felbontása esetén, vagy
b) (3)  bekezdés c)  pontja szerinti felbontása esetén, ha az  alkalmatlanság nem a  határvadásznak felróható okból 
következett be,
az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv a  hátralévő időtartamra járó alapilletmény 50%-át 
köteles kifizetni a határvadász részére.
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319/G.  § (1) A  határvadász a  határvadász feladatai ellátását akkor kezdheti meg, ha – az  általános rendőrségi 
feladatok ellátására létrehozott szerv által meghatározott határidőn, de legfeljebb a  szerződéses jogviszony 
létesítésétől számított kilencven napon belül – sikeres határvadász vizsgát tett
a) a törvényben részére meghatározott intézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazásával kapcsolatos elméleti 
ismeretekből, azok gyakorlati alkalmazásából,
b) a szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényben, 
valamint a  Büntető Törvénykönyvről szóló törvényben – az  államhatár védelméhez, valamint a  hivatalos személy 
jogállásához kapcsolódóan – meghatározott rendelkezések ismeretéből,
c) a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott rendelkezések ismeretéből.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti vizsga elméleti és gyakorlati részből áll, amelyet a  határvadász a  rendészetért felelős 
miniszter által rendeletben meghatározott képzésen sajátít el. A  vizsga részletes tartalmi feltételeit, valamint 
a vizsgaszabályzatot a rendészetért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.
(3) Az  e  törvény szerinti képzés és vizsga helyett elfogadható szakirányú képesítések és képzettségek jegyzékét 
a rendészetért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.
(4) A határvadász az (1) bekezdésben meghatározott képzés elvégzését követően évente ismeretmegújító képzésen 
és vizsgán köteles részt venni, amelynek során a jogszabályi változásokból és azok gyakorlati alkalmazhatóságából, 
valamint a kényszerítő eszközök alkalmazásával kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretekből tesz vizsgát.
319/H.  § (1) A  határvadász az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv határvadász ezred 
kötelékében, a  319/D.  § (1)  bekezdése szerinti szerződés szerinti szervezeti egységnél szerződéses állományként, 
tisztesi rendfokozati jelzéssel teljesít szolgálatot.
(2) A határvadász rendfokozata
a) a szerződéses állományba vétel napjától egy évig határvadász őrvezető,
b) a második évtől határvadász tizedes,
c) a harmadik évtől határvadász szakaszvezető.
319/I. § (1) A határvadásznak meg kell felelnie a  rendészetért felelős miniszter által meghatározott, a határvadász 
beosztásának megfelelő egészségi, pszichológiai és fizikai alkalmassági követelményeknek.
(2) Az  alkalmassági feltételeket a  határvadász tudomására kell hozni, és az  alkalmasságot rendszeresen 
ellenőrizni kell.
(3) A  határvadász kizárólag olyan vizsgálatra kötelezhető, amelyet az  alkalmassági követelményeknek való 
megfelelés megállapítása érdekében jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz ír elő, és a  vizsgálatot 
végző orvos vagy pszichológus, illetve – a  fizikai alkalmasság vizsgálatakor – a  felmérést végző szakmailag 
indokoltnak tart.
(4) Ha a  határvadász az  előírt követelményeknek nem felel meg, határidő tűzésével az  adott vizsgálatot meg kell 
ismételni.
(5) Ha a  határvadász a  megismételt vizsgálaton sem felelt meg a  követelményeknek, a  319/F.  § (3)  bekezdés 
c) pontja szerint kell eljárni.
(6) Az  egészségi, pszichológiai vagy fizikai alkalmasság megállapítására irányuló vizsgálat során keletkezett adat 
kezelésének célja
a) az alkalmasság felmérése és a határvadász alkalmasságának minősítése,
b) a szerződéses jogviszony létesítéséhez, fenntartásához, megszüntetéséhez az egészségi, pszichológiai vagy fizikai 
alkalmassági feltételek fennállásának megállapítása.
(7) A (6) bekezdés alapján kezelhető adatnak minősül az alkalmasság felméréséhez és az alkalmassági minősítéshez 
felhasznált egészségi, pszichológiai és fizikai állapotra vonatkozó adat.
(8) A  (6)  bekezdésben meghatározott célból az  egészségi, pszichológiai vagy fizikai állapotra vonatkozó vizsgálati 
adatokat a  vizsgálatot végző orvos, pszichológus vagy sportszakember, továbbá e  szakemberekből álló bizottság 
kezeli, az kizárólag részükre továbbítható.
(9) A  határvadász jogosult az  egészségi vagy pszichológiai állapotára vonatkozó vizsgálat teljes dokumentációját 
megismerni, és kérelmére annak másolatát az  általános adatvédelmi rendelet 15.  cikk (3)  bekezdésében foglaltak 
szerint rendelkezésére kell bocsátani.
(10) Az  állományilletékes parancsnoknak és a  személyügyi szervnek az  alkalmasság minősítésére vonatkozó adat 
továbbítható.
(11) A  (8)  bekezdésben meghatározott adat a  szerződéses jogviszonnyal összefüggő jogvitában, valamint 
büntetőeljárásban az eljáró bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság részére továbbítható.
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(12) A (6) bekezdésben meghatározott célból az egészségi, pszichológiai vagy fizikai állapotra vonatkozó vizsgálati 
adat és az egészségügyi adat a szerződéses jogviszony megszűnését követő tizedik év december 31-ig kezelhető. 
Ha  a  szerződéses jogviszony létesítésére nem kerül sor, a  szerződéses jogviszony létesítését célzó alkalmassági 
vizsgálat során az  egészségi, pszichológiai és fizikai állapotra vonatkozóan keletkezett vizsgálati adatot vagy 
egészségügyi adatot a vizsgálattól számított két éven belül meg kell semmisíteni.
(13) Ha az  alkalmassági vizsgálatot végző a  vizsgálat során kábítószer fogyasztására utaló körülményeket észlel, 
arról – kizárólag a  felmerült gyanú tényének közlésével – az  állományilletékes parancsnokot köteles értesíteni. 
Az  állományilletékes parancsnok az  így tudomására jutott egészségügyi adatot is jogosult kezelni. Az  adatokat 
törölni kell, ha az adatok átvételét követő kilencven napon belül fegyelmi vagy büntetőeljárás nem indul.
319/J.  § (1) A  109.  §-t azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  munkavégzéssel járó egyéb jogviszony létesítése 
akkor lehetséges, ha az  nem ellentétes az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv feladataival, 
vagy nem veszélyezteti a  szolgálat kötelességszerű, pártatlan és befolyástól mentes ellátását, vagy az  általános 
rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tekintélyét.
(2) A határvadász a munkavégzéssel járó egyéb jogviszony létesítését az állományilletékes parancsnoknak köteles 
bejelenteni.
319/K. § (1) A határvadász évente az e szakasz szerinti alapszabadságra és pótszabadságra, továbbá a 144–146. § 
szerinti pótszabadságra jogosult.
(2) A határvadász e törvényben meghatározott feltételekkel szülési és illetmény nélküli szabadságot vehet igénybe.
(3) Az alap- és pótszabadság, valamint a szülési szabadság idejére távolléti díj jár.
(4) A  (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően a szülési szabadság idejére járó távolléti díj személyi jövedelemadóval 
és a  munkavállalót terhelő társadalombiztosítási járulékkal csökkentett – az  adó- és járulékkedvezmények 
figyelmen kívül hagyásával számított – havi összege nem lehet kevesebb, mint a  kötelező egészségbiztosítás 
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerinti csecsemőgondozási díj személyi jövedelemadóval csökkentett – 
az adókedvezmények figyelmen kívül hagyásával számított – naptári napi összegének a harmincszorosa.
(5) A határvadász alapszabadsága évi huszonöt munkanap.
(6) A határvadászt évente pótszabadság illeti meg:
a) a szerződéses állományba vétel napjától egy évig 1 munkanap,
b) a második évtől 2 munkanap,
c) a harmadik évtől 3 munkanap.
(7) Az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv a  határvadász számára a  betegség miatti 
keresőképtelenség időtartamára naptári évenként tizenöt munkanap betegszabadságot ad ki.
(8) A betegszabadság tartamára a távolléti díj 100%-a jár.
(9) A  (7)  bekezdésben foglaltaktól eltérően nem jár betegszabadság a  társadalombiztosítási szabályok szerinti 
üzemi baleset és foglalkozási betegség miatti keresőképtelenség, valamint a várandósság miatti keresőképtelenség 
időtartamára.
(10) Év közben kezdődő szerződéses jogviszony esetén a határvadász a betegszabadság arányos részére jogosult.
319/L.  § (1) A  határvadász a  szerződéses jogviszonya alapján alapilletményre, a  (8)  bekezdés szerinti pótlékra 
és határvadász szolgálati pótlékra jogosult. A  határvadász szolgálati pótlék mértékét és folyósításának rendjét 
a rendészetért felelős miniszter rendeletben határozza meg.
(2) Az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani.
(3) Az alapilletménynek el kell érnie a garantált bérminimum összegét.
(4) A  határvadász az  állományilletékes parancsnok döntése alapján idegennyelv-tudási pótlékra jogosult, 
ha az idegennyelv-tudás a határvadász feladatának ellátásához szükséges.
(5) Az  idegennyelv-tudást az  államilag elismert nyelvvizsga eredményét igazoló bizonyítvánnyal vagy azzal 
egyenértékű okirattal kell igazolni.
(6) Az idegennyelv-tudási pótlék mértéke nyelvvizsgánként
a) komplex felsőfokú (c1) nyelvvizsga esetében a rendvédelmi illetményalap 50%-a, szóbeli vagy írásbeli nyelvvizsga 
esetében 25-25%-a,
b) komplex középfokú (B2) nyelvvizsga esetében a  rendvédelmi illetményalap 30%-a, szóbeli vagy írásbeli 
nyelvvizsga esetében 15-15%-a,
c) komplex alapfokú (B1) nyelvvizsga esetében a rendvédelmi illetményalap 15%-a.
(7) Ha a határvadász ugyanazon idegen nyelvből azonos típusú, de különböző fokozatú vagy különböző típusú és 
különböző fokozatú nyelvvizsgával rendelkezik, a határvadász magasabb mértékű pótlékra jogosult.
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(8) A határvadász a szolgálatteljesítési helyétől, idejétől és körülményeitől függően, a rendészetért felelős miniszter 
által kiadott rendeletben meghatározott feltételekkel és folyósítási rend szerint a következő pótlékra jogosult:
a) az éjszakai pótlék teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 0,5%-a, valamint
b) a készenléti pótlék teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 0,25%-a, kiemelt készenlét esetén 1%-a.
(9) A (8) bekezdés a) és b) pontja szerinti pótlék a határvadász részére a pótlékkal elismert tevékenység tényleges 
kifejtésének idejére jár.
319/M.  § (1) A  határvadász szerződéses jogviszonyból származó kötelezettségének vétkes megszegésére 
a XV. Fejezetet – az e §-ban foglalt eltérésekkel – kell alkalmazni.
(2) A  határvadász 181.  § (1)  bekezdése szerinti fegyelemsértése esetén a  181.  § (3) és (4)  bekezdése, a  184.  § 
(4) bekezdése, a 185. § (1) bekezdés d)–g) pontja, valamint a 215. § nem alkalmazható.”

181. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 336/A. §-a a következő (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A személyi illetményben részesülők nem jogosultak a 158. § (1) bekezdése szerinti teljesítményjuttatásra.
(7) A (6) bekezdés szerinti állomány esetében a 158. § (3) és a (3a) bekezdése nem alkalmazandó.
(8) Amennyiben a  polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományának tagja részére személyi illetmény 
került megállapításra, úgy távolléti díjként részére a  megállapított személyi illetmény távollét idejére számított 
időarányos része jár.”

182. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 340. §-a a következő 9a. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben:)
„9a. meghatározza a nemzeti szakértőként a nemzetközi szervezet intézményeiben alkalmazott hivatásos állomány 
tagjának szolgálati viszonyára és sajátos jogállására vonatkozó szabályokat,”

183. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 20. pontja a következő d) alponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az általa irányított rendvédelmi szerv tekintetében rendeletben:
meghatározza)
„d) az önként vállalt túlszolgálat vállalásának és elszámolásának rendjét,”

184. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 342/A. § (1) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak tekintetében rendeletben határozza meg)
„o) az önként vállalt túlmunka vállalásának és elszámolásának rendjét.”

185. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény a következő 342/E. §-sal egészül ki:
„342/E.  § Felhatalmazást kap a  rendészetért felelős miniszter, hogy a  szerződéses határvadászok tekintetében 
rendeletben határozza meg
1. a ruházati ellátási normát, a  rendszeresített egyenruha és egyenruházati termékek, a  rendfokozati és 
a fegyvernemi jelzés, a kitüntetés és a szolgálati jel viselésének módját,
2. a szolgálati igazolvány adattartalmát és a szolgálati jelvénnyel történő ellátás rendjét,
3. mely vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök esetében, valamint a készpénz, a hitelintézetekről 
és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti készpénz-helyettesítő fizetési eszköz vonatkozásában 
mely értékhatárt meghaladóan korlátozható a  szerződéses határvadász abban, hogy azokat a  szolgálatban 
magánál tartsa, valamint megállapítsa ezen korlátozás feltételeit és a  magáncélú telekommunikációs eszközök 
szolgálatellátás során történő használatának korlátozására vonatkozó szabályokat,
4. a személyügyi igazgatás rendjét,
5. a szolgálatképes állapot megállapítása érdekében a  befolyásoltság kiszűrése céljából elvégezhető vizsgálatok 
körét és a vizsgálat végrehajtásának szabályait,
6. azon fertőző betegségek körét, amelyek esetében a  határvadász beosztáshoz kapcsolódóan védőoltás 
elrendelésének van helye, továbbá a  kötelező védőoltás elrendelésének, az  igénybevétel elhalasztásának, és 
a kötelező védőoltás alóli mentesítésnek a részletes szabályait,
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7. a technikai ellenőrzés alkalmazásának feltételeit, az  alkalmazható eszközök körét és a  technikai ellenőrzés 
alkalmazására vonatkozó eljárási szabályokat,
8. az egészségi, pszichológiai és fizikai alkalmasság követelményeit, az  egészségi, pszichológiai és fizikai 
alkalmassági követelmények felmérésének keretszabályait, az  alkalmassági vizsgálatok fajtáit, a  felmérést végző 
szervezetek kijelölését, az alkalmassági vizsgálatok eljárási rendjét, az egészségi, pszichológiai és fizikai alkalmassági 
követelményeknek való meg nem feleléssel kapcsolatos eljárást,
9. a baleset, betegség szolgálati kötelmekkel való összefüggésének megállapításával kapcsolatos eljárást,
10. a szolgálati lőfegyver ideiglenes bevonásának szabályait,
11. a rendvédelmi egészségügyi és pszichológiai alapellátás igénybevételének módját és az  igénybe vevők körét, 
továbbá a  társadalombiztosítási szabályok szerinti ellátáson kívüli kiegészítő, térítéses egészségügyi szolgáltatás, 
valamint a szolgáltatás térítésének módját,
12. a más keresőfoglalkozás bejelentésével, engedélyezésével, az összeférhetetlenség megszüntetésével és tilalma 
megszegése következményeivel kapcsolatos eljárást,
13. a határvadász képzés részletes tartalmi elemeit, a  határvadász vizsga részletes tartalmi feltételeit, 
a  vizsgaszabályzatot, valamint a  határvadász képzés és vizsga helyett elfogadható szakirányú képesítések és 
képzettségek jegyzékét, a határvadász képzés más rendészeti képzésbe történő beszámításának rendjét,
14. a szolgálatteljesítési idő és a túlszolgálat szolgálatszervezéssel összefüggő szabályait, az alkalmazható szolgálati 
időrendszereket és azok kereteit,
15. a túlszolgálat, valamint a készenlét elrendelésének és a pihenőidő kiadásának a rendjét, valamint a nyilvántartás 
szabályait, továbbá a túlszolgálat elszámolásának és a túlszolgálatért járó szabadidő kiadásának rendjét,
16. a szabadság nyilvántartásának és kiadásának rendjét, valamint a  határvadászra irányadó munkarendtől eltérő 
szolgálati időbeosztás esetén szabadságként kiadandó szolgálati napok kiszámításának módját,
17. az illetmény és pótlékok megállapításának és folyósításának rendjét,
18. a juttatások, költségtérítések, kedvezmények, támogatások fajtáit, mértékét, a jogosultság feltételeit, az azokban 
való részesítés, a  megállapítás, a  kifizetés, az  elszámolás, a  visszatérítés és visszatérítési kötelezettség esetén 
az  elengedés részletes rendjét, a  kedvezményes üdültetésben, az  üdülési hozzájárulásban részesítés rendjét, 
feltételeit,
19. a határvadász kiemelkedő munkavégzéséért vagy a feladatok hosszabb időn át történő eredményes végzéséért 
adható elismerésben részesítés feltételeit és rendjét,
20. a természetbeni ellátás mértékét és feltételeit, az  abban való részesítés, a  megállapítás, a  kifizetés, valamint 
a kiadás, az elszámolás, a visszatérítés rendjét,
21. a fegyelmi eljárás rendjét,
22. a kártérítési felelősséggel kapcsolatos eljárások részletes szabályait,
23. a szociális és kegyeleti gondoskodás rendjét,
24. a szolgálati panasz elbírálásának rendjét.”

186. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 343. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 370. § 2024. január 1-jén lép hatályba.”

187. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény a következő 363/B. §-sal egészül ki:
„363/B. § A 336/A. § (1) bekezdése szerinti személyi illetményben részesülő hivatásos állomány tagjának 2022. évi 
teljesítményértékelésére és minősítésére 2023. évben nem kerül sor.”

188. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény a következő 370. §-sal egészül ki:
„370. § Hatályát veszti a  140. § (6)–(24) bekezdése, a  289/L. § (10)–(28)  bekezdése, a  341. § (1)  bekezdés 20.  pont 
d) alpontja és a 342/A. § (1) bekezdés o) pontja.”

189. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény
1. 34. § (2) bekezdésében a „jogviszonyból vagy” szövegrész helyébe a „jogviszonyból, szerződéses határvadász 

jogviszonyból vagy” szöveg,
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 2. 42. § (9) bekezdés a) pontjában az „az ösztöndíjas hallgatóról, a tanulóról” szövegrész helyébe az „a tanulóról, 
a rendvédelmi tisztjelöltről” szöveg,

 3. 42. § (9) bekezdés b) pontjában az „az ösztöndíjas hallgatóról, tanulóról” szövegrész helyébe az „a tanulóról, 
a rendvédelmi tisztjelöltről” szöveg,

 4. 43. § (1) bekezdésében az „az ösztöndíjas hallgatót” szövegrész helyébe az „a tanulót” szöveg és a „tanulót” 
szövegrész helyébe a „rendvédelmi tisztjelöltet” szöveg,

 5. 43.  § (7)  bekezdésében az  „az ösztöndíjas hallgatónak” szövegrész helyébe az  „a tanulónak” szöveg és 
a „tanulónak” szövegrész helyébe a „rendvédelmi tisztjelöltnek” szöveg,

 6. 69. § (1) bekezdés c) pontjában az „intézményeibe nemzeti” szövegrész helyébe az „intézményeibe, valamint 
nemzetközi szervezetbe nemzeti” szöveg,

 7. 82/J. § (4) bekezdésében a „járadékra” szövegrész helyébe a „keresetkiegészítésre” szöveg,
 8. 280.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „viszonyban töltött” szövegrész helyébe a  „viszonyban, szerződéses 

határvadász jogviszonyban töltött” szöveg,
 9. 280.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a „szervnél vagy” szövegrész helyébe a „szervnél szolgálati viszonyban, 

szerződéses határvadász jogviszonyban vagy” szöveg,
10. 288/E.  § (4)  bekezdés e)  pontjában a „jogviszonyba, katonai” szövegrész helyébe a „jogviszonyba, adó- és 

vámhatósági szolgálati jogviszonyba, katonai” szöveg,
11. 288/G. § (2) bekezdés záró szövegrészében a „meghosszabbodik.” szövegrész helyébe a „meghosszabbodik. 

E tekintetben a 289/H. § szerinti szolgálati időt kell figyelembe venni.” szöveg,
12. 288/G.  § (3)  bekezdésében az  „alkalmazott nemzetbiztonsági” szövegrész helyébe az  „alkalmazott nem 

felel meg a kifogástalan életvitel követelményének vagy nemzetbiztonsági” szöveg,
13. 288/R.  § (3)  bekezdésében az  „alapján kell” szövegrész helyébe az  „alapján, a  szolgálati idő 

figyelembevételével kell” szöveg,
14. 289/H. § a) pont ab) alpontjában a „szolgálati” szövegrész helyébe a „hivatásos szolgálati” szöveg,
15. 289/I. §-ában az „a 149–151” szövegrész helyébe az „a 142. § (2) bekezdését, 144. § (4) bekezdését, a 149–151” 

szöveg,
16. 291.  § (1)  bekezdésében az „állománya tagjainak” szövegrész helyébe az „állománya tagjainak, szerződéses 

határvadász tagjainak” szöveg,
17. 317/B.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a „bekezdése alapján” szövegrész helyébe a „bekezdése és az  Eszjtv. 

végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján” szöveg,
18. 317/B.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a „bekezdése alapján” szövegrész helyébe a „bekezdése és az  Eszjtv. 

végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján” szöveg,
19. 317/c.  § (4)  bekezdésében a  „bekezdésében foglalt” szövegrész helyébe a  „bekezdésében és az  Eszjtv. 

végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglalt” szöveg,
20. 336/A.  § (1)  bekezdésében a  „tagjának az” szövegrész helyébe a  „tagjának, valamint a  polgári 

nemzetbiztonsági szolgálathoz vezényelt hivatásos állomány tagjának az” szöveg,
21. 343. § (3) bekezdésében a „2023” szövegrész helyébe a „2024” szöveg,
22. 350. § (4) bekezdésében a „2022” szövegrész helyébe a „2023” szöveg
lép.

190. §  Hatályát veszti a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény
a) 1. § (4) bekezdés c) pontjában az „ösztöndíjas hallgatóira,” szövegrész,
b) 43. § (5) bekezdése.

46. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosítása

191. §  A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi cV. törvény
a) 5.  § 47.  pont a)  alpontjában az  „az öregségi nyugdíj legkisebb mértékének” szövegrészek helyébe 

az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg,
b) 5. § 47. pont b) alpontjában az „az öregségi nyugdíj legkisebb mértékének” szövegrész helyébe az „a szociális 

vetítési alap összegének” szöveg,
c) 45.  § (3)  bekezdésében az  „az öregségi nyugdíj legkisebb mértéke” szövegrészek helyébe az  „a szociális 

vetítési alap összege” szöveg,
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d) 45.  § (5)  bekezdés a)  pontjában az  „az öregségi nyugdíj legkisebb mértékének” szövegrész helyébe 
az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg,

e) 45. § (5) bekezdés b) pontjában az „az öregségi nyugdíj legkisebb mértéke” szövegrész helyébe az „a szociális 
vetítési alap összegének” szöveg,

f ) 72.  § (1)  bekezdésében az  „az öregségi nyugdíj legkisebb mértéke” szövegrészek helyébe az  „a szociális 
vetítési alap összegének” szöveg,

g) 1.  melléklet 3.  pont e)  alpont ef )  pontjában az  „az öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrész helyébe 
az „a szociális vetítési alap” szöveg

lép.

192. §  Hatályát veszti a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi cV. törvény 5. § 43. pontja.

47. Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló  
2015. évi CLXXXVIII. törvény módosítása

193. § (1) Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi cLXXXVIII. törvény 1. § g) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„g) arcképelemző tevékenység: az  arcképelemző rendszer informatikai jellegű összehasonlító elemzésén alapuló, 
az elemzést végző személy elemző és kiértékelő tevékenységével kapcsolatos eljárások összessége,”

 (2) Az  arcképelemzési nyilvántartásról és az  arcképelemző rendszerről szóló 2015.  évi cLXXXVIII.  törvény 1.  § k) és 
l) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E törvény alkalmazásában)
„k) igénybevételre jogosult szerv: az arcképelemző tevékenység igénybevételére jogosult szerv,
l) arcképelemző tevékenységet végző szerv: az  arcképelemző tevékenység ellátásáért felelős, a  Kormány által 
rendeletben kijelölt szerv,”

 (3) Az  arcképelemzési nyilvántartásról és az  arcképelemző rendszerről szóló 2015.  évi cLXXXVIII.  törvény 1.  §-a 
a következő p) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„p) hozzáférésre felhatalmazott személy: az  igénybevételre jogosult szerv nevében hozzáférésre felhatalmazott 
személy,”

194. §  Az arcképelemzési nyilvántartásról és az  arcképelemző rendszerről szóló 2015.  évi cLXXXVIII.  törvény 3.  § 
(3) bekezdése a következő t) ponttal egészül ki:
(Az arckép profil nyilvántartás vezetésének a célja)
„t) az ETIAS nemzeti egységnek a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995.  évi cXXV.  törvény 8/A.  § 
(8) bekezdésében meghatározott feladatainak a támogatása.”

195. §  Az arcképelemzési nyilvántartásról és az  arcképelemző rendszerről szóló 2015.  évi cLXXXVIII.  törvény 3.  § 
(3) bekezdése a következő u) ponttal egészül ki:
(Az arckép profil nyilvántartás vezetésének a célja)
„u) a SIRENE Irodának a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, 
továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a  Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő 
módosításáról szóló 2012. évi cLXXXI. törvény 3. § (2a) bekezdésében meghatározott feladatainak a támogatása.”

196. §  Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi cLXXXVIII. törvény 6. §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„6.  § (1) A  központi szerv a  nyilvántartásban kezelt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok jogosulatlan 
megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala, törlése, sérülése vagy megsemmisülése elleni védelem, illetve 
az  adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése céljából az  elektronikus úton, egyedi informatikai alkalmazás 
igénybevételével a  nyilvántartás számára adatközlésre kötelezett szervekről, a  nyilvántartásban a  központi szerv 
által végzett adatkezelésekről, illetve az  igénybevételre jogosult szervekről és az  igénybevételre jogosult szervek 
nevében hozzáférésre felhatalmazott felhasználókról, valamint az  arcképelemző tevékenységet végző szerv 
arcképelemző rendszer működtetésére jogosult felhasználóiról jogosultsági nyilvántartást vezet.



8054	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	197.	szám	

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza:
a) az adatközlésre kötelezett szerv és a központi szerv
aa) megnevezését,
ab) székhelyét, levelezési címét,
ac) elektronikus levélcímét, telefonszámát,
b) az igénybevételre jogosult szerv
ba) megnevezését,
bb) levelezési címét,
bc) telefonszámát,
bd) elektronikus levélcímét, valamint
be) hozzáférési jogosultságának típusát, keletkezésének és törlésének tényét és időpontját,
c) a hozzáférésre felhatalmazott személy
ca) nevét,
cb) személyi azonosítóját, ennek hiányában természetes személyazonosító adatait,
cc) beosztását,
cd) szervezeti egységét,
ce) hozzáférési jogosultságának terjedelmét és körét, keletkezésének és törlésének tényét és időpontját,
cf ) egyedi azonosítóját.
(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás az arcképelemző rendszer működtetésére jogosultak tekintetében az alábbi 
adatokat tartalmazza:
a) az arcképelemző tevékenységet végző szerv
aa) megnevezését,
ab) levelezési címét,
ac) telefonszámát,
ad) telefaxszámát,
ae) elektronikus levélcímét,
af ) hozzáférési jogosultsága típusát, keletkezésének és törlésének tényét, valamint időpontját;
b) az arcképelemző rendszer használatával elemző-kiértékelő tevékenységet folytató személy
ba) nevét,
bb) személyi azonosítóját, ennek hiányában természetes személyazonosító adatait,
bc) beosztását,
bd) szervezeti egységét,
be) hozzáférési jogosultsága terjedelmét és körét, keletkezésének és törlésének tényét, valamint időpontját,
bf ) hozzáférési jogosultságához rendelt felhasználói azonosítóját.
(4) A központi szerv a (2) és (3) bekezdésben meghatározott adatokat a  jogosultság törlésétől számított húsz évig 
kezeli.
(5) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban kezelt adatok teljes körét megismerheti
a) az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése céljából a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
(a továbbiakban: NAIH),
b) az adatokkal való visszaélésre utaló bűncselekmények megelőzése, felderítése, valamint büntetőeljárás 
lefolytatása céljából a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság,
c) törvényben meghatározott felderítési, nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási, információszerzési, továbbá 
nemzetbiztonsági, iparbiztonsági, belső biztonsági és bűnmegelőzési ellenőrzési célból a  nemzetbiztonsági 
szolgálatok.”

197. §  Az arcképelemzési nyilvántartásról és az  arcképelemző rendszerről szóló 2015.  évi cLXXXVIII.  törvény 7.  § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  egyedi azonosító iránti kérelemnek tartalmaznia kell a  6.  § (2)  bekezdés b)  pontjában, valamint a  6.  § 
(2) bekezdés c) pont ca)–ce) alpontjában meghatározott adatokat.”

198. §  Az arcképelemzési nyilvántartásról és az  arcképelemző rendszerről szóló 2015.  évi cLXXXVIII.  törvény 9.  § 
(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  3.  § (3)  bekezdés d)  pontjában meghatározott célból a  személyazonosság igazolására alkalmas hatósági 
igazolvány kiadására jogosult szerv eljárása során jogosult a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban, az útiokmány-
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nyilvántartásban, valamint a közúti közlekedési nyilvántartásban kezelt, illetve az eljárás során az eljáró személy által 
rendelkezésre bocsátott arcképmás felhasználásával az  automatizált arcképmás-összehasonlítást igénybe venni 
az eljáró személy személyazonosságának ellenőrzése érdekében.”

199. §  Az arcképelemzési nyilvántartásról és az  arcképelemző rendszerről szóló 2015.  évi cLXXXVIII.  törvény 6.  alcíme 
a következő 9/B. §-sal egészül ki:
„9/B. § Az ETIAS nemzeti egység jogosult – a 3. § (3) bekezdés t) pontjában meghatározott célból – az arcképelemző 
tevékenységet végző szerv arcképelemző tevékenységét igénybe venni az utazási engedély iránti kérelmet az ETIAS 
keretében benyújtó személyek személyazonosságának ellenőrzése, továbbá ezzel összefüggésben a rendelkezésére 
álló arcképmások felhasználásával a 12/E. § szerinti összehasonlító ellenőrzés lefolytatása érdekében.”

200. §  Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. cLXXXVIII.  törvény 9/B. §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„9/B.  § (1) Az  ETIAS nemzeti egység jogosult – a  3.  § (3)  bekezdés t)  pontjában meghatározott célból  – 
az  arcképelemző tevékenységet végző szerv arcképelemző tevékenységét igénybe venni az  utazási engedély 
iránti kérelmet az  ETIAS keretében benyújtó személyek személyazonosságának ellenőrzése, továbbá ezzel 
összefüggésben a  rendelkezésére álló arcképmások felhasználásával a  12/E.  § szerinti összehasonlító ellenőrzés 
lefolytatása érdekében.
(2) A  SIRENE Iroda jogosult – a  3.  § (3)  bekezdés u)  pontjában meghatározott célból – az  arcképelemző 
tevékenységet végző szerv arcképelemző tevékenységét igénybe venni az  (EU)  2019/817 európai parlamenti 
és tanácsi rendelet 4.  cikk 15.  pontja, valamint az  (EU)  2019/818 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4.  cikk 
15.  pontja szerinti információs rendszerekben rendelkezésére álló arcképmások felhasználásával a  12/E.  § szerinti 
összehasonlító ellenőrzés lefolytatása érdekében.”

201. §  Az arcképelemzési nyilvántartásról és az  arcképelemző rendszerről szóló 2015.  évi cLXXXVIII.  törvény a  következő 
9/E. alcímmel egészül ki:
„9/E. Összehasonlító ellenőrzés elemzői támogatása
12/E.  § (1) Az  arcképelemző tevékenységet végző szerv az  igénybevételre jogosult szerv kérelmére 
az  igénybevételre jogosult szerv által részére átadott arcképmásokból arckép profilt képez. Ha az  átadott 
arcképmások alapján arckép profil nem képezhető, az  arcképelemző tevékenységet végző szerv ennek tényéről 
haladéktalanul értesíti az igénybevételre jogosult szervet.
(2) Az  arcképelemző tevékenységet végző szerv az  általa képzett arckép profilokat az  arcképelemző rendszer 
igénybevételével összehasonlítja. Az  összehasonlítást követően az  arcképelemző tevékenységet végző szerv 
az összehasonlítás eredményét kiértékeli.
(3) A  (2)  bekezdés szerinti kiértékelés akkor eredményes, ha legalább két elemző személy egymástól függetlenül 
végzett elemzése során azt állapítja meg, hogy az  igénybevételre jogosult szerv által arcképelemző tevékenység 
céljából átadott arcképmások megfeleltethetők egymásnak vagy a  megfeleltethetőség ténye nem áll fenn. 
A  (2)  bekezdés szerinti kiértékelő tevékenység eredményessége esetén az  arcképelemző tevékenységet végző 
szerv az  igénybevételre jogosult szerv részére az  igény beérkezésétől számított nyolc munkanapon belül átadja 
az arcképelemzői tevékenység eredményét.
(4) A  (2)  bekezdés szerinti kiértékelés abban az  esetben tekinthető eredménytelennek, ha az  arcképelemző 
tevékenység nem végezhető el. A  (2)  bekezdés szerinti kiértékelés eredménytelensége esetén az  arcképelemző 
tevékenységet végző szerv az  eredménytelenség tényéről az  igénybevételre jogosult szervet nyolc munkanapon 
belül tájékoztatja.
(5) A  (2)  bekezdésben meghatározott összehasonlítás érdekében a  központi szerv teljes körű hozzáférést biztosít 
az  arckép profil elkészítéséhez szükséges informatikai alkalmazáshoz az  arcképelemző tevékenységet végző 
szervnek.
(6) Az arcképelemző tevékenységet végző szerv az általa képzett arckép profilt a  (2) bekezdés szerinti kiértékelést 
követően haladéktalanul törli.”



8056	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	197.	szám	

202. §  Az arcképelemzési nyilvántartásról és az  arcképelemző rendszerről szóló 2015.  évi cLXXXVIII.  törvény a  következő 
15/A. alcímmel egészül ki:
„15/A. Az Európai Unió jogának való megfelelés
22/A.  § A 3.  § (3)  bekezdés t)  pontja és a  9/B.  § az  Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) 
létrehozásáról, valamint az  1077/2011/EU rendelet, az  515/2014/EU rendelet, az  (EU)  2016/399 rendelet, 
az  (EU)  2016/1624 rendelet és az  (EU)  2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i 
(EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

203. §  Az arcképelemzési nyilvántartásról és az  arcképelemző rendszerről szóló 2015.  évi cLXXXVIII.  törvény 22/A.  §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„22/A. § E törvény
a) 3.  § (3)  bekezdés t)  pontja és 9/B.  § (1)  bekezdése az  Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer 
(ETIAS) létrehozásáról, valamint az  1077/2011/EU rendelet, az  515/2014/EU rendelet, az  (EU)  2016/399 
rendelet, az  (EU)  2016/1624 rendelet és az  (EU)  2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i 
(EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b) 3.  § (3)  bekezdés u)  pontja és 9/B.  § (2)  bekezdése az  uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás 
kereteinek megállapításáról a  határok és a  vízumügy területén, továbbá a  767/2008/EK, az  (EU)  2016/399, 
az  (EU)  2017/2226, az  (EU)  2018/1240, az  (EU)  2018/1726 és az  (EU)  2018/1861 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, valamint a  2004/512/EK és a  2008/633/IB tanácsi határozat módosításáról szóló, 2019. május 20-i 
(EU)  2019/817 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az  uniós információs rendszerek közötti 
interoperabilitás kereteinek megállapításáról a  rendőrségi és igazságügyi együttműködés, a  menekültügy és 
a  migráció területén, valamint az  (EU)  2018/1726, az  (EU)  2018/1862 és az  (EU)  2019/816 rendelet módosításáról 
szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/818 európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

204. §  Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi cLXXXVIII. törvény
a) 11.  § (1)  bekezdésében az „arcképmásból” szövegrész helyébe az „arcképmást a  profilképzés sikeressége 

érdekében előkészíti, majd abból” szöveg,
b) 12.  § (2)  bekezdésében az „arcképmásból” szövegrész helyébe az „arcképmást a  profilképzés sikeressége 

érdekében előkészíti, majd abból” szöveg,
c) 12. § (5b) bekezdésében az „egymással.” szövegrész helyébe az „egymással, vagy a megfeleltethetőség ténye 

nem áll fenn.” szöveg
lép.

205. §  Hatályát veszti az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi cLXXXVIII. törvény 
16. § (3) bekezdés a) pontjában az „irányításáért felelős szerv” szövegrész.

48. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosítása

206. §  A polgári perrendtartásról szóló 2016.  évi cXXX.  törvény 628.  § (2)  bekezdés e)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy)
„e) az elővezetés végrehajtásával felmerült, a Rendőrségről szóló törvény alapján igazolt költség megtérítésére,”
(vonatkozó részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg.)

49. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosítása

207. §  A büntetőeljárásról szóló 2017.  évi Xc.  törvény 866.  § (2)  bekezdés 5.  pontjában az „előlegezésének a” szövegrész 
helyébe az  „előlegezésének, valamint a  büntetőeljárásban elrendelt elővezetés végrehajtásával, illetve a  terhelt 
előállításával felmerült, a  Rendőrségről szóló törvény alapján igazolt költség megtérítésének – ide nem értve 
az elővezetés költsége mértéke megállapítását – a” szöveg lép.

208. §  Hatályát veszti a büntetőeljárásról szóló 2017. évi Xc. törvény 866. § (3) bekezdés b) pontja.
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50. A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő 
alkalmazásáról szóló 2017. évi CXXVIII. törvény módosítása

209. §  A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról 
szóló 2017. évi cXXVIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában az „az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb” 
szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg lép.

51. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

210. §  Az adózás rendjéről szóló 2017. évi cL.  törvény 131. § (4) bekezdésében az „ide nem értve az önkéntes tartalékos 
szolgálati viszonyban álló személynek a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi cXL. törvény 59. § 
(1)  bekezdés i)  pontja vagy (2)  bekezdés a)  pontja szerinti feladatban történő részvétellel teljesített szolgálatára 
figyelemmel kifizetett juttatásait” szövegrész helyébe az „a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, 
a  korhatár előtti ellátásról és a  szolgálati járandóságról szóló 2011.  évi cLXVII.  törvény 11.  § (2)  bekezdésében 
meghatározottak kivételével” szöveg lép.

52. Az Európai Határregisztrációs Rendszerrel, valamint az Európai Utasinformációs és Engedélyezési 
Rendszerrel összefüggő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi 
XCVI. törvény módosítása

211. §  Az Európai Határregisztrációs Rendszerrel, valamint az  Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszerrel 
összefüggő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019.  évi XcVI.  törvény 31.  § 
(5) bekezdésében az „az idegenrendészetért és menekültügyért” szövegrész helyébe az „a polgári nemzetbiztonsági 
szolgálatok irányításáért” szöveg lép.

53. A Schengeni Információs Rendszer keretében történő információcserével összefüggő egyes 
törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2020. évi XLII. törvény módosítása

212. § (1) Nem lép hatályba a  Schengeni Információs Rendszer keretében történő információcserével összefüggő egyes 
törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2020. évi XLII. törvény 6. §-a.

 (2) Nem lép hatályba a  Schengeni Információs Rendszer keretében történő információcserével összefüggő egyes 
törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2020. évi XLII. törvény 45. §-a.

54. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről 
szóló 2020. évi LVIII. törvény módosítása

213. §  A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a  járványügyi készültségről szóló 2020.  évi 
LVIII. törvény 267. §-ában a „2022. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2023. december 31-ig” szöveg lép.

55. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény módosítása

214. §  Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020.  évi c.  törvény 8.  § (9)  bekezdése a  következő n)  ponttal 
egészül ki:
[A (8) bekezdés alkalmazásában egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni]
„n) a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti hivatásos vagy szerződéses szolgálati viszonyban”
[töltött időt.]

215. §  Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi c. törvény 9. § (4) bekezdésében az „a 8. § (9) bekezdés a)–l)” 
szövegrész helyébe az „a 8. § (9) bekezdés a)–l) és n)” szöveg lép.
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56. A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény 
módosítása

216. §  A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi cLXII. törvény a következő 4/A. alcímmel 
egészül ki:
„4/A. A szerepkör-tanúsító szolgáltatóval való kapcsolat
14/A. § (1) A KSZDR a Kormány rendeletében meghatározott rendben átadja a  foglalkoztatott egyes személyéhez 
köthető, valamint egyes szervezeti adatok körébe tartozó adatokat az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.  évi ccXXII.  törvény szerinti szerepkör-tanúsítvány kiállítása 
érdekében a szerepkör-tanúsító szolgáltató részére.
(2) A szerepkör-tanúsító szolgáltató részére átadásra kerülő adatokat a 8. melléklet tartalmazza.”

217. §  A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020.  évi cLXII.  törvény 15.  §-a a  következő 
16. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben meghatározza)
„16. a szerepkör-tanúsítvány kiállítása érdekében a  szerepkör-tanúsító szolgáltató részére átadásra kerülő adatok 
átadásának rendjét.”

218. §  A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi cLXII. törvény 16. § (4) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(4) Az 55. § 2024. január 1-jén lép hatályba.”

219. §  A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020.  évi cLXII.  törvény a  2.  melléklet szerinti 
8. melléklettel egészül ki.

57. Az egyes hatósági eljárásokat érintő egyszerűsítések érdekében szükséges törvénymódosításokról 
szóló 2021. évi L. törvény módosítása

220. §  Hatályát veszti az  egyes hatósági eljárásokat érintő egyszerűsítések érdekében szükséges törvénymódosításokról 
szóló 2021. évi L. törvény 45. § (6) bekezdésében az „és (8)” szövegrész.

221. §  Nem lép hatályba az egyes hatósági eljárásokat érintő egyszerűsítések érdekében szükséges törvénymódosításokról 
szóló 2021. évi L. törvény 11. § (8) bekezdése.

58. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény módosítása

222. §  Nem lép hatályba az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi c. törvény 97. § (1) bekezdése.

59. Az egyes eljárások korszerűsítését és a polgárok biztonságának további megerősítését célzó 
intézkedésekről szóló 2021. évi CXX. törvény módosítása

223. §  Az egyes eljárások korszerűsítését és a polgárok biztonságának további megerősítését célzó intézkedésekről szóló 
2021. évi cXX. törvény 91. § (13) bekezdésében az „az idegenrendészetért és menekültügyért” szövegrész helyébe 
az „a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért” szöveg lép.

224. §  Hatályát veszti az  egyes eljárások korszerűsítését és a  polgárok biztonságának  további megerősítését célzó 
intézkedésekről szóló 2021. évi cXX. törvény 91. § (11) bekezdése.

225. §  Nem lép hatályba az  egyes eljárások korszerűsítését és a  polgárok biztonságának  további megerősítését célzó 
intézkedésekről szóló 2021. évi cXX. törvény 21. §-a.
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60. Az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII. törvény 
módosítása

226. §  Hatályát veszti az  egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 2021.  évi cXLVIII.  törvény 53.  § 
(5) bekezdése.

227. §  Nem lép hatályba az  egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 2021.  évi cXLVIII.  törvény 
2. alcíme.

61. Az egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi 
II. törvényhez kapcsolódó módosításáról szóló 2022. évi IV. törvény módosítása

228. § (1) Az egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II.  törvényhez kapcsolódó 
módosításáról szóló 2022. évi IV. törvény 248. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A (8) bekezdés szerinti rendelkezések hatálybalépésének naptári napját a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok 
irányításáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a  Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett 
egyedi határozatával állapítja meg.”

 (2) Az egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II.  törvényhez kapcsolódó 
módosításáról szóló 2022. évi IV. törvény 248. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A (9) bekezdés szerinti rendelkezések hatálybalépésének naptári napját a rendészetért felelős miniszter annak 
ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.”

62. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv állományába tartozó szerződéses 
határvadászokra vonatkozó szabályokról szóló 244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet hatályon kívül 
helyezése

229. §  Hatályát veszti az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv állományába tartozó szerződéses 
határvadászokra vonatkozó szabályokról szóló 244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet.

63. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 253/2022. (VII. 15.) Korm. rendelet hatályon kívül 
helyezése

230. §  Hatályát veszti a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 253/2022. (VII. 15.) Korm. rendelet.

64. A veszélyhelyzet ideje alatt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 
jövedelmi feltételeinek egyes szabályaitól való eltérésről szóló 344/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet 
hatályon kívül helyezése

231. §  Hatályát veszti a veszélyhelyzet ideje alatt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság jövedelmi 
feltételeinek egyes szabályaitól való eltérésről szóló 344/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet.

65. Záró rendelkezések

232. § (1) Ez a törvény – a (2)–(13) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
 (2) A 189. § 21. és 22. pontja, az 54. alcím és a 218. § 2022. december 30-án lép hatályba.
 (3) Az 1–3. alcím, az 5. alcím, a 6. alcím, a 21. §, a 28. § c) és d) pontja, a 8. alcím, a 10. alcím, a 11. alcím, a 14. alcím, 

a 46–50. §, az 52–62. §, a 64. § 1–9., 12. és 14–33. pontja, a 65. §, a 16. alcím, a 68. §, a 72. §, a 74. § a) és c) pontja, 
a  78.  §, a  19.  alcím, a  20.  alcím, a  84.  §, a  86.  §, a  87.  §, a  90.  § 13.  pontja, a  91.  § a) és b)  pontja, a  22.  alcím, 
a 24–27. alcím, a 33. alcím, a 34. alcím, a 40. alcím, a 42. alcím, a 43. alcím, a 164. §, a 165. §, a 169. §, a 181. §, a 187. §, 
a 189. § 10., 15. és 20. pontja, a 46. alcím, az 50. alcím, az 52. alcím, a 216. §, a 217. §, a 219. §, az 57. alcím, a 223. §, 
a 61. alcím, a 64. alcím és a 2. melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba.

 (4) Az 51. § (1) bekezdése, a 63. § és a 64. § 10., 11. és 13. pontja 2023. január 2-án lép hatályba.
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 (5) A 9. alcím és a 131–133. § 2023. január 12-én lép hatályba.
 (6) A  18–20.  §, a  27.  §, a  28.  § a) és b)  pontja, a  29.  §, a  30.  alcím, a  36.  alcím, a  155–163.  §, a  166–168.  §, 

a 170–180. §, a 182–186. §, a 189. § 1–9., 11–14. és 16–19. pontja, a 190. §, az 51. alcím, a 62. alcím és a 63. alcím 
2023. február 1-jén lép hatályba.

 (7) A 89. § és a 90. § 1–12. és 14–16. pontja 2023. június 30-án lép hatályba.
 (8) A 26. §, a 140. §, a 141. §, a 142. § b) és e) pontja, a 146. §, a 151. §, a 44. alcím, a 48. alcím, a 49. alcím és a 225. § 

2023. július 1-jén lép hatályba.
 (9) A 13. alcím 2023. október 1-jén lép hatályba.
 (10) Az 51. § (2) bekezdése, a 188. §, a 195. §, a 200. § és a 203. § 2024. január 1-jén lép hatályba.
 (11) A 41. §, a 43. § (6) bekezdése, az 58. alcím és a 60. alcím 2024. február 1-jén lép hatályba.
 (12) A  23.  §, a  39.  alcím és az  53.  alcím a  rendőrségi együttműködés és a  büntetőügyekben folytatott igazságügyi 

együttműködés terén a  Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, 
a  2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az  1986/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet és a  2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 79. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági 
határozatban meghatározott napon lép hatályba.

 (13) A 194. §, a 199. § és a 202. § az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint 
az  1077/2011/EU rendelet, az  515/2014/EU rendelet, az  (EU)  2016/399 rendelet, az  (EU)  2016/1624 rendelet és 
az  (EU)  2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU)  2018/1240 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

 (14) A 194. §, a 199. § és a 202. § hatálybalépésének naptári napját a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért 
felelős miniszter annak ismertté válását követően a  Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi 
határozatával állapítja meg.

 (15) A 23. §, a 39. alcím és az 53. alcím hatálybalépésének naptári napját a rendészetért felelős miniszter annak ismertté 
válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

233. §  E törvény
a) 19. §-a, 20. §-a, 21. §-a, 22. §-a, 23. §-a, 26. §-a, 28. § b), c) és d) pontja, 29. § b) pontja, 212. § (1) bekezdése és 

225. §-a az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján,
b) 108. §-a, 111. §-a, 112. § f ) és i) pontja az Alaptörvény XIV. cikk (1) bekezdése alapján,
c) 115. §-a és 117. §-a az Alaptörvény XIV. cikk (5) bekezdése alapján,
d) 134. § c) pontja és 135. §-a az Alaptörvény XXXI. cikk (5) és (6) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.

234. §  A 32. § és a 33. § az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 2020. december 16-i (EU) 2020/2184 európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

235. §  A 23.  §, a  39.  alcím és az  53.  alcím a  rendőrségi együttműködés és a  büntetőügyekben folytatott igazságügyi 
együttműködés terén a  Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, 
a  2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az  1986/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet és a  2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2018.  november 28-i (EU)  2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapít meg.

236. §  A 28.  alcím a  kölcsönös elismerés elvének a  pénzbüntetésekre való alkalmazásáról szóló, 2005. február 24-i 
2005/214/IB tanácsi kerethatározatnak való megfelelést szolgálja.

237. §  A 194. §, a 199. § és a 202. § az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint 
az  1077/2011/EU rendelet, az  515/2014/EU rendelet, az  (EU)  2016/399 rendelet, az  (EU)  2016/1624 rendelet és 
az  (EU)  2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU)  2018/1240 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
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238. §  A 195. §, a 200. § és a 203. §
a) az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a határok és a vízumügy 

területén, továbbá a 767/2008/EK, az (EU) 2016/399, az (EU) 2017/2226, az (EU) 2018/1240, az (EU) 2018/1726 
és az  (EU)  2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a  2004/512/EK és a  2008/633/IB 
tanácsi határozat módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/817 európai parlamenti és tanácsi rendelet, 
valamint

b) az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a  rendőrségi 
és igazságügyi együttműködés, a  menekültügy és a  migráció területén, valamint az  (EU)  2018/1726, 
az (EU) 2018/1862 és az (EU) 2019/816 rendelet módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/818 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

 Novák Katalin s. k.,  Dr. Latorcai János s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2022. évi L. törvényhez

 1. A  létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012.  évi 
cLXVI. törvény 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 26a. sorral egészül ki:

( A B)

26a meteorológiai infrastruktúra

2. melléklet a 2022. évi L. törvényhez
„8. melléklet a 2020. évi cLXII. törvényhez

A szerepkör-tanúsító szolgáltató részére a szerepkör-tanúsítvány kiállítása érdekében  
a KSZDR által átadásra kerülő adatok köre

 1. Személyes adatok
1.1. név (előtag, családi név, utónév)
1.2. születési családi név, születési utónév
1.3. születési hely és idő
1.4. anyja születési neve (családi név és utónév)
1.5. személyazonosító igazolvány száma

 2. Elérhetőségi adatok
2.1. telefonszám
2.2. e-mail cím

 3. Jogviszonnyal kapcsolatos adatok
3.1. jelenlegi jogviszony típus megnevezése
3.2. jelenlegi munkakör megnevezése (amennyiben a jogviszonyban értelmezhető)
3.3. álláshelyen ellátandó feladat megnevezése (Kit.)
3.4. jelenlegi beosztás és besorolás megnevezése
3.5. jogviszony kezdete
3.6. KSZDR azonosító (egyedi nyilvántartási azonosító)

 4. Munkáltató szervezet adatai
4.1. jelenlegi szervezet megnevezése
4.2. jelenlegi szervezeti egység megnevezése”
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2022. évi LI. törvény
az állami vagyonnal való gazdálkodás hatékonyságának növelése érdekében egyes vagyongazdálkodást 
érintő törvények módosításáról*

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

1. §  Az illetékekről szóló 1990. évi XcIII. törvény 17. § (1) bekezdése a következő x) ponttal egészül ki:
(Mentes az ajándékozási illeték alól:)
„x) az állami vagyonról szóló 2007. évi cVI. törvény 42/O.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti ingyenes átruházáson 
alapuló tulajdonszerzés.”

2. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat 
igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

2. §  Az illetékekről szóló 1990. évi XcIII. törvény módosításáról, valamint a  hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási 
szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 32/c. § (1) bekezdése a következő zs) ponttal egészül ki:
(Tárgyánál fogva díjmentes:)
„zs) az állami vagyonról szóló 2007. évi cVI. törvény 42/O.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti ingyenes átruházáson 
alapuló tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartási bejegyzése.”

3. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami 
felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény módosítása

3. §  A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi 
XXXIX. törvény (a továbbiakban: 1998. évi XXXIX. törvény) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.  § (1) Az  alapokhoz tartozó vagyon állami tulajdon, a  vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogokat  
– a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel – az  egészségbiztosítási ágazat tekintetében az  egészségbiztosításért 
felelős miniszter, a  nyugdíjbiztosítási ágazat tekintetében a  nyugdíjpolitikáért felelős miniszter gyakorolja azzal, 
hogy a  Nyugdíjbiztosítási Alaphoz tartozó működési vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi joggyakorló a  központi 
nyugdíjbiztosítási szerv vezetője.
(2) Az  alapok javára elszámolandó, a  kötelezett által nem teljesített befizetéseken alapuló követelések fejében 
elfogadott ingatlanok kivételével, az  alapokhoz tartozó állami tulajdonú ingatlanok tekintetében – beleértve 
a  működési vagyonba tartozó ingatlanokat is – a  tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a  Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) gyakorolja.
(3) A (2) bekezdés szerinti ingatlanok tekintetében az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásának ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzésére az MNV Zrt. kérelme alapján kerül sor.”

4. §  Az 1998. évi XXXIX. törvény 5. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Alap kezeléséért felelős társadalombiztosítási szerv végzi)
„a) a 3. § (2) bekezdése szerinti vagyon kivételével az Alaphoz tartozó vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási, valamint 
jogszabályban meghatározott vagyonkezelési, pénzügyi feladatokat,”

4. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

5. § (1) A  kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a  továbbiakban: Kötv.) 44.  § (1)  bekezdés d)  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A miniszter jóváhagyása szükséges)
„d) vagyonkezelő hiányában – az  (1a)  bekezdésben foglalt kivétellel – az  állami tulajdonban álló műemlék 
hasznosítására irányuló bármely jogügylethez.”

 (2) A Kötv. 44. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Nem szükséges a  miniszter előzetes jóváhagyása, ha az  állami tulajdonban álló műemlék tulajdonosi 
joggyakorlója 90 napot meg nem haladó időtartamra köt hasznosítására irányuló jogügyletet.

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. november 22-i ülésnapján fogadta el.
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(1b) Az  (1a)  bekezdés alapján létrejött jogügylet időtartama nem hosszabbítható meg, továbbá ugyanarra 
a  műemlékre vonatkozóan ugyanazon felek között új határozott idejű jogügylet az  (1a)  bekezdés alkalmazásával 
nem köthető.”

5. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény módosítása

6. § (1) Az  egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi cXXXII. törvény (a  továbbiakban: Eftv.) 1/B.  § 
(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az (1) bekezdés alapján állami tulajdonba került vagyon tekintetében – az (5a) bekezdésben foglalt kivétellel – 
az  Országos Kórházi Főigazgatóság (a  továbbiakban: OKFŐ) gyakorolja az  államot megillető tulajdonosi jogok és 
kötelezettségek összességét.”

 (2) Az Eftv. 1/B. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az  (1)  bekezdés alapján állami tulajdonba került ingatlanok tekintetében az  államot megillető tulajdonosi 
jogok és kötelezettségek összességét a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság 
(a  továbbiakban: MNV Zrt.) gyakorolja. Az  ingatlanok tekintetében az  MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásának 
ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére az MNV Zrt. kérelme alapján kerül sor.”

 (3) Az Eftv. 1/B. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az OKFŐ az (5) bekezdés szerinti tulajdonosi joggyakorlása során az államháztartásról szóló törvény, a nemzeti 
vagyonról szóló törvény, az állami vagyonról szóló törvény és annak végrehajtási rendeletei szerint jár el azzal, hogy 
önállóan jogosult a  tulajdonosi joggyakorlásába tartozó vagyontárgy elidegenítésére, vagyonkezelésbe adására, 
illetve egyéb módon történő hasznosítására.”

6. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása

7. § (1) Az  állami vagyonról szóló 2007. évi cVI. törvény (a  továbbiakban: Vtv.) 24.  § (2)  bekezdés d)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Mellőzhető a versenyeztetés:)
„d) ha a határozott időre kötendő szerződés tartama az egy évet nem haladja meg,”

 (2) A Vtv. 24. § (2) bekezdése a következő f )–h) ponttal egészül ki:
(Mellőzhető a versenyeztetés:)
„f ) ha az  ingatlan hasznosítása az  ahhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog – így különösen bányászati jog – 
gyakorlásához szükséges, vagy azt segíti elő,
g) ingóságok hasznosítása esetén, ha azok együttes forgalmi értéke a bruttó 25 millió forintot nem haladja meg,
h) ha a hasznosítással érintett terület nagysága az 50 négyzetmétert nem haladja meg.”

 (3) A Vtv. 24. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés d) pontja alapján versenyeztetés mellőzésével megkötött szerződés nem hosszabbítható meg, 
továbbá ugyanarra a  vagyonelemre vonatkozóan ugyanazon felek között új határozott idejű szerződés 
a (2) bekezdés d) pontja alkalmazásával nem köthető.”

8. §  A Vtv. 28/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az  MNV Zrt. a  Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek elhelyezését állami 
elhelyezési célú ingatlanokban biztosítja. Az  állami elhelyezési célú ingatlanok üzemeltetéséről, továbbá  
az  MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló állami elhelyezési célú ingatlanok állagának megóvásáról, 
karbantartásáról, beruházásainak és felújításainak előkészítéséről, illetve megvalósításáról – a központi költségvetés 
terhére – az MNV Zrt. gondoskodik.
(2) Az  MNV Zrt. az  (1)  bekezdés szerinti költségvetési szervek elhelyezése érdekében egyoldalú nyilatkozatával  
– az  (1)  bekezdés szerinti költségvetési szervek igényének kielégítésére alkalmas, az  MNV Zrt. által megfelelőnek 
ítélt ingatlanra vonatkozóan – állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszonyt létesít, amely jogviszony nem 
minősül az  Nvtv. 3.  § (1)  bekezdés 4.  pontja szerinti hasznosításnak. Az  MNV Zrt. az  elhelyezésről kijelölő okiratot  
állít ki, amely alapján az  (1)  bekezdés szerinti költségvetési szerv köteles az  MNV Zrt. által választott, a  kijelölő 
okiratban számára megjelölt ingatlant az abban megjelölt határidőben birtokba venni.”
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9. §  A Vtv. 35. § (2) bekezdés q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Mellőzni lehet a versenyeztetést:)
„q) ha a 37. § (2) bekezdése szerinti értékesítéssel érintett ingatlan
qa) a közvetlenül határos ingatlan tulajdonosa részére kerül értékesítésre, vagy
qb) osztatlan közös tulajdonban álló védett természeti terület, amely földrészlet tekintetében az állam kisebbségi 
tulajdonostársnak minősül és olyan tulajdonostárstól érkezik a vételi ajánlat, aki az ajánlata megtételekor legalább 
három éve tulajdoni hányaddal rendelkezik,”

10. § (1) A Vtv. 37. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az  MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, művelés alól kivett védett természeti terület 
a  természetvédelmi kezelésért felelős szerv előzetes jóváhagyásával értékesíthető, amelynek megadása 
során a  természetvédelmi kezelésért felelős szerv meghatározza azokat a  feltételeket, amelyekkel az  ingatlan 
védettségi szintjének fenntartása az  állami tulajdonból való kikerülése esetén is biztosítható. A  tulajdonjogot 
megszerző fél a  tulajdonjog-átruházási szerződésben kifejezetten vállalja a  természetvédelmi kezelésért felelős 
szerv által meghatározott feltételek betartását, valamint vállalja, hogy a  védett természeti terület fenntartásáról, 
hasznosításáról évente beszámolót készít a természetvédelmi kezelésért felelős szerv részére. A feltételek ingatlan 
tulajdonosa által történő folyamatos teljesítését a  védett természeti terület természetvédelmi kezeléséért felelős 
szerv ellenőrzi.
(3) A  természetvédelmi kezelésért felelős szerv jóváhagyása a  tulajdonjog átruházására vonatkozó szerződés 
megkötésének és a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének a feltétele.”

 (2) A Vtv. 37. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  (2) és (3)  bekezdésben foglaltakat a  védett természeti terület tulajdonjogának bármely jogcímen történő 
további átruházása esetén is alkalmazni kell.”

11. §  A Vtv. 42/O. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az MVH – az  (1)  bekezdéstől eltérően – az  Nvtv. 7.  § (3)  bekezdésében meghatározott vagyongazdálkodási célok 
megvalósítása érdekében a kivezetésre szánt állami vagyon körébe tartozó]
„b) beépítésre és önmagában hasznosításra nem alkalmas önálló, így különösen a  kisajátításból visszamaradt 
ingatlanok tulajdonjogát, az  érintett ingatlannal közvetlenül határos magántulajdonban álló ingatlan tulajdonosa 
vagy az  ingatlan fekvése szerinti településen ingatlantulajdonnal rendelkező személy részére ingyenesen 
átruházhatja, ha az ingatlan értéke nem éri el az e törvény végrehajtási rendeletében meghatározott nyilvántartási 
értéket;”

7. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosítása

12. §  Hatályát veszti a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 3. § (3a) bekezdése.

8. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

13. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi cXcV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 31/A. § (6) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(6) Az  (5)  bekezdés a) és c)  pontja szerinti értékesítési eljárás során felmerült, igazolt költségeket az  MNV Zrt. 
a 14. § (4) bekezdés b) pontja szerinti fejezet terhére megtéríti. Az (5) bekezdés b) pontja szerinti állami tulajdonú 
vagyon esetében az MNV Zrt. az értékesítéséből származó, általános forgalmi adó nélküli – a tárgyévet megelőző év 
november 15. napja és a tárgyév november 14. napja közötti időszakban elszámolt – bevétel 15%-ának megfelelő 
összeget térít meg. A  megtérítési kötelezettség összegével a  fejezet költségvetési kiadási előirányzatát a  fejezetet 
irányító szerv módosíthatja.”

 (2) Az Áht. 31/A. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Az  (5)  bekezdés b)  pontja szerinti állami tulajdonú vagyon értékesítése kapcsán a  vagyonkezelő részére 
a (6) bekezdésben foglaltak szerint megtérített összeg nem használható fel személyi juttatások kifizetésére.”
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9. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása

14. §  A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi cXcVI. törvény (a  továbbiakban: Nvtv.) 11. § (17) bekezdés c) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Mellőzhető a versenyeztetés abban az esetben, ha a hasznosítás)
„c) államháztartási körbe tartozó szervezet vagyonkezelésében lévő
ca) az állam tulajdonában álló lakások tekintetében a  vagyonkezelő szervezettel vagy központi költségvetési 
szervvel,
cb) a helyi önkormányzat tulajdonában álló lakások tekintetében a vagyonkezelő szervezettel
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyek, vagy”
(javára történik.)

15. §  Az Nvtv. 5. alcíme a következő 11/B. §-sal egészül ki:
„11/B.  § A 11.  § (10)  bekezdésétől eltérően állami vagyon hasznosítására irányuló szerződés 25 éves határozott 
időre is köthető, ha a  hasznosításra jogosult vállalja az  érintett állami vagyon gyarapítását szolgáló beruházás 
megvalósítását, és az  állami vagyont érintő beruházás megtérülési ideje ezt kifejezetten indokolja. A  25 éves 
határozott időtartam egy alkalommal legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható abban az esetben, ha a hasznosításra 
jogosult valamennyi kötelezettségét szerződésszerűen, késedelem nélkül teljesítette.”

16. §  Az Nvtv. 19. § a) pontjában a „10–11/A. §-a” szövegrész helyébe a „10–11/B. §-a” szöveg lép.

10. A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény módosítása

17. §  A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény (a  továbbiakban: Tbszt.) 13.  § (1a)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1a) Az  OKFŐ jogosult – a  13/c.  §-ban meghatározott kivétellel – az  államot megillető tulajdonosi jogok és 
kötelezettségek gyakorlására
a) az (1)  bekezdésben meghatározott költségvetési intézmények állam általi átvételét követő beszerzései és 
beruházásai alapján létrejött,
b) az OKFŐ saját beszerzései és beruházásai alapján létrejött, valamint
c) az OKFŐ által bármely jogcímen az állam javára megszerzett
vagyon tekintetében is.”

18. §  A Tbszt. a következő 13/c. §-sal egészül ki:
„13/c. § (1) A 13. § (1) bekezdése szerint átvett és a 13. § (1a) bekezdése szerint létrejött, valamint az állam javára 
megszerzett állami tulajdonban álló ingatlanok tekintetében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) gyakorolja az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek 
összességét.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti ingatlanok tekintetében az  MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásának ingatlan-
nyilvántartási bejegyzésére az MNV Zrt. kérelme alapján kerül sor.”

19. §  A Tbszt.
a) 13. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK)” 

szövegrész helyébe az „– a 13/c. §-ban foglalt kivétellel – az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: 
OKFŐ)” szöveg;

b) 13. § (2) bekezdésében és (3a) bekezdés nyitó szövegrészében az „ÁEEK” szövegrész helyébe az „OKFŐ” szöveg
lép.

20. §  Hatályát veszti a Tbszt.
a) 13.  § (2)  bekezdésében a  „ , valamint a  Nemzeti Földalapról szóló törvény és a  végrehajtási rendelete” 

szövegrész,
b) 15/B. §-a.
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11. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosítása

21. §  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Hetedik Könyv XI. címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„XI. Az ÁLLAM ÉS Az öNKORMÁNYzAT MINT TöRVÉNYES öRöKöS
7:74. § [Az állam szükségképpeni törvényes öröklése és az önkormányzat törvényes öröklése]
(1) Más örökös hiányában – ideértve azt is, ha a  települési önkormányzat mint törvényes örökös az  örökséget 
visszautasítja – az állam a törvényes örökös.
(2) Az államot mint törvényes örököst az örökség visszautasításának joga nem illeti meg.
(3) Az  (1) bekezdéstől eltérően az örökhagyó tulajdonát képező belföldi ingatlan esetében más örökös hiányában 
– ide nem értve, ha az  örökhagyónak az  örökség visszautasítása folytán nincs más örököse – az  ingatlan fekvése 
szerinti települési önkormányzat a törvényes örökös.
(4) A  (3)  bekezdés szerinti öröklés alá esik az  ingatlanon található azon ingó dolog is, amely az  örökhagyó 
tulajdonában állt halálakor.
(5) Nem esik a  (3)  bekezdés szerinti öröklés alá azon ingatlan, amelynek bármely alrészlete állami tulajdonba 
kerülése esetén a  nemzeti földalapról szóló törvény hatálya alá tartozna, vagy gazdaságnak minősülő 
dologösszesség részét képezi.”

12. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és 
felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosítása

22. §  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó 
rendelkezésekről szóló 2013. évi cLXXVII. törvény a következő 28/A. alcímmel egészül ki:
„28/A. Az állam és az önkormányzat mint törvényes örökös
(A Ptk. 7:74. §-ához)
64/A.  § A Ptk.-nak az  állami vagyonnal való gazdálkodás hatékonyságának növelése érdekében egyes 
vagyongazdálkodást érintő törvények módosításáról szóló 2022. évi LI. törvénnyel módosított 7:74.  §-át  
a 2023. július 1-jén vagy azt követően megnyíló öröklés vonatkozásában kell alkalmazni.”

13. Záró rendelkezések

23. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 11. alcím és a 12. alcím 2023. július 1-jén lép hatályba.

24. § (1) A 7. alcím az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
 (2) A 14. § és a 15. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

 Novák Katalin s. k.,  Dr. Latorcai János s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 485/2022. (XI. 30.) Korm. rendelete
a szociális ellátórendszer veszélyhelyzeti működéséről

A Kormány az  Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XcIII. törvény 80. és 81.  §-ára, 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 és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre (a  továbbiakban: 
veszélyhelyzet) tekintettel a szociális szolgáltatások nyújtásával, valamint a gyermekjóléti alapellátás biztosításával 
összefüggő, jogszabályban előírt rendelkezéseket az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) A  nappali ellátás, a  szakosított ellátás, a  gyermekek átmeneti otthona, a  családok átmeneti otthona, valamint 
a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak biztosítása során
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (3) bekezdésében,
b) a  szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 

nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Sznyr.),
c) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben (a továbbiakban: NM rendelet),
d) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 

1/2000. (I. 7.) SZcSM rendeletben (a továbbiakban: SZcSM rendelet),
e) a  gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 

40/2018. (XII. 4.) EMMI rendeletben (a továbbiakban: EMMI rendelet), valamint
f ) a  személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) 

SZcSM rendeletben
meghatározott személyi és tárgyi feltételektől a fenntartó döntése alapján – az ellátottak emberi méltóságának és 
törvényben biztosított jogainak sérelme nélkül – el lehet térni.

 (2) A  szociális alapszolgáltatás, a  szakosított ellátás, a  család- és gyermekjóléti szolgáltatás, a  gyermekek átmeneti 
otthona, a  családok átmeneti otthona, valamint a  gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak fenntartója 
– az ellátottak emberi méltóságának és törvényben biztosított jogainak sérelme nélkül –
a) az erre a célra korábban nem szolgáló épületet, épületrészt vonhat be a szolgáltatásba,
b) több ingatlanban nyújtott szolgáltatás esetén azokat a  szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett szolgáltatás 

helyéül szolgáló egyik épületben vonhatja össze,
c) szolgáltatását a más fenntartó szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett, azonos szolgáltatása helyéül szolgáló 

épületében nyújthatja.
 (3) A gyermekek esélynövelő szolgáltatásait működtető fenntartó a szolgáltatást köznevelési intézmény feladatellátása 

helyéül szolgáló épületben is nyújthatja, ha az a köznevelési intézmény alapfeladatai ellátását nem akadályozza, és 
ahhoz a köznevelési intézmény vezetője előzetesen hozzájárult.

3. § (1) A  fenntartó a  2.  § (2)  bekezdése szerinti változást – ide nem értve a  szolgáltatói nyilvántartásban bejegyzést 
vagy adatmódosítást nem igénylő változást – annak bekövetkezését megelőzően legalább tíz nappal bejelenti 
a területileg illetékes működést engedélyező szervnek.

 (2) A  szakosított ellátás, a  gyermekek átmeneti otthona és a  családok átmeneti otthona fenntartója a  szolgáltatás 
megszüntetésére irányuló szándékát a  szolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásból való törlésének kérelmezését 
legalább két hónappal megelőzően írásban bejelenti az  érintett ellátottaknak, törvényes képviselőiknek, 
a  területileg illetékes működést engedélyező szervnek, az  érdekképviseleti fórumnak és az  ellátotti 
önkormányzatnak.
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 (3) A működést engedélyező szerv a (2) bekezdés szerinti bejelentésről haladéktalanul értesíti az ellátásra köteles helyi 
önkormányzatot, az állami fenntartó megyei kirendeltségét, a Magyar Államkincstár megyei igazgatóságát, valamint 
az ellátottjogi, illetve gyermekjogi képviselőt.

4. §  A szolgáltatás 2.  § (1)  bekezdése szerinti működtetése a  fenntartó központi költségvetésről szóló törvényben 
biztosított támogatásra való jogosultságát nem érinti.

5. § (1) Ha a fenntartó a szolgáltatásba korábban erre a célra nem szolgáló épületet, épületrészt vagy ideiglenes elhelyezést 
biztosító, ellátási célokra szolgáló helyszínt von be, és a  változás a  szolgáltatói nyilvántartásban bejegyzést vagy 
adatmódosítást tesz szükségessé, a  működőképesség veszélyeztetettségének indokolása mellett kérelmezi 
a bejegyzést vagy adatmódosítást is.

 (2) A működést engedélyező szerv az (1) bekezdés szerinti kérelemről huszonegy napon belül dönt, azzal, hogy
a) szociális szolgáltatások esetén csak az  SZcSM rendelet 15.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, b)  pont 

ba) alpontjában, c) pont ca) alpontjában, valamint 15. § (7) bekezdésében,
b) gyermekjóléti alapellátások esetén – a  c)  pont szerinti kivétellel – csak az  NM rendelet 4/c.  § (1)  bekezdés 

c) pont ca) alpontjában és 4/c. § (7) bekezdésében,
c) a  gyermekek esélynövelő szolgáltatásai esetén csak az  EMMI rendelet 8.  § (1)  bekezdésében és 16.  § 

(1) bekezdésében
foglaltakat kell vizsgálnia.

 (3) A (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti eljárásban a finanszírozási rendszerbe való befogadásra irányuló szakhatósági 
eljárást nem kell lefolytatni, e  rendelet erejénél fogva befogadottnak minősül a  szolgáltatói nyilvántartásba már 
befogadottként bejegyzett férőhelyszám, ellátotti létszám vagy feladatmutató.

 (4) A (2) bekezdés szerinti eljárásokban közreműködő szakhatóság ügyintézési határideje tíz nap.
 (5) A 2. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetet címváltozásnak kell tekinteni, azzal, hogy a működést engedélyező 

szerv a kérelemről nyolc napon belül dönt.
 (6) Az e rendelet szerinti eljárásokra az Sznyr. 29. § (1) bekezdését nem kell alkalmazni.

6. §  Ha a  szakosított ellátás, a  gyermekek átmeneti otthona vagy a  családok átmeneti otthona fenntartója 
a  veszélyhelyzet ideje alatt, a  veszélyhelyzetből fakadó okra hivatkozással a  finanszírozási rendszerbe már 
befogadott férőhelyszámát vagy annak egy részét törölteti a  szolgáltatói nyilvántartásból, és a  törlésről szóló 
döntés véglegessé válásától számított két éven belül a szolgáltatást újra nyújtani kívánja, a törölt férőhelyszámmal 
megegyező férőhelyszám ismételten befogadásra kerül azonos fenntartó vagy jogutódja részére.

7. §  A területileg illetékes működést engedélyező szerv a  2.  §, a  3.  § (2)  bekezdése és az  5.  § (1)  bekezdése szerinti 
esetben a  bejelentést követő öt napon belül, a  szolgáltatói nyilvántartásban bejegyzést vagy adatmódosítást 
igénylő változás esetén a  kérelem beérkezését követő és az  eljárásban hozott döntés véglegessé válását követő 
öt napon belül tájékoztatja a  szociálpolitikáért felelős minisztert a  fenntartó és az  engedélyes megnevezéséről, 
címéről, a változás tartalmáról és annak időpontjáról.

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Ez a rendelet 2023. április 30-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 486/2022. (XI. 30.) Korm. rendelete
az egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet eltérő 
alkalmazásáról

A Kormány az  Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XcIII. törvény 80. és 81.  §-ára, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az  egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 
(a  továbbiakban: Rendelet) 3.  § (2)  bekezdésétől eltérően a  2023. január 1. és 2023. március 31. közötti időszakra 
vonatkozó ármegállapítás során a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 
a lakossági piaci árat az egyetemes szolgáltató által 2022. december 9. napjáig tett adatszolgáltatás alapján, annak 
megtételét követő legfeljebb 5 munkanapon belül határozza meg.

 (2) A  Rendelet 6.  § (2)  bekezdésétől eltérően a  2023. január 1. és 2023. március 31. közötti időszakra vonatkozó 
ármegállapítás során a  Hivatal a  versenypiaci költségeket tükröző árat az  egyetemes szolgáltató által 
2022. december 9. napjáig tett adatszolgáltatás alapján, annak megtételét követő legfeljebb 5 munkanapon belül 
határozza meg.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 487/2022. (XI. 30.) Korm. rendelete
a “HAJDUFREEZE” Hajdúsági Hűtőipari zártkörűen működő Részvénytársaság ”felszámolás alatt” 
egységesített eljárásrend szerinti megszüntetéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

A Kormány a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány a  “HAJDUFREEZE” Hajdúsági Hűtőipari zártkörűen működő Részvénytársaság ”felszámolás alatt” 
(székhelye: 4002 Debrecen, Balmazújvárosi u. 12/b., cégjegyzékszáma: 09-10-000251, adószáma: 11556457-2-09) 
gazdasági társaság (a továbbiakban: Társaság) felszámolási eljárását a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 
1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: cstv.) 65. § (1) bekezdés b) pontja és 65. § (3) bekezdés f ) pontja alapján 
stratégiailag kiemelt jelentőségű felszámolási eljárássá minősíti.

2. §  A Kormány megállapítja, hogy a  Társaság mint stratégiailag kiemelt jelentőségű felszámolási eljárásban érintett 
gazdálkodó szervezet vonatkozásában a cstv. 65–67. §-át kell alkalmazni.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 488/2022. (XI. 30.) Korm. rendelete
veszélyes üzemek villamosenergia-ellátásával kapcsolatos veszélyhelyzeti intézkedésekről

A Kormány az  Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XcIII. törvény 80. és 81.  §-ára, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az  Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek 
magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a  villamos 
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007.  (X.  19.) 
Korm.  rendelet 2.  melléklet 18.1.  pontjától eltérően az  ISD POWER Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) székhelyén és telephelyein, továbbá a  Társaság által e  rendelet 
hatálybalépését megelőző napon ellátott hálózathasználónál a villamosenergia-ellátást a hálózati engedélyes nem 
szüntetheti meg.

 (2) Az  (1)  bekezdésben foglaltak megsértése esetén a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a  hálózati 
engedélyessel szemben a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 96. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 
jogkövetkezményt alkalmazza.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 489/2022. (XI. 30.) Korm. rendelete
az egyes gazdasági tárgyú intézkedésekről szóló 471/2022. (XI. 21.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XcIII. törvény 80. és 81.  §-ára, az Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyes gazdasági tárgyú intézkedésekről szóló 471/2022. (XI. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 
a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A.  § Az  e  rendelet rendelkezéseit a  2022. december 1. napján fennálló látra szóló betétszerződésekre is 
alkalmazni kell.”

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

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

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter 16/2022. (XI. 30.) MK rendelete
az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló  
36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi cLV. törvény 47.  § (2)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 1.  melléklet B)  pont 8.  alpontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet 
(a továbbiakban: KIM rendelet) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Ez a rendelet
a) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NAcE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK 
tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról 
szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;
b) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

2. §  A KIM rendelet Melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §  A KIM rendelet 1. §
a) (1)  bekezdésében az  „a rendelet mellékletét képező” szövegrész helyébe az  „az 1.  mellékletben 

meghatározott” szöveg,
b) (2)  bekezdés c)  pontjában az „a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi cXVII. törvény 3.  § 18.  pontja” 

szövegrész helyébe az „a családi gazdaságokról szóló 2020. cXXIII. törvény 3. § (2) bekezdése” szöveg
lép.

4. §  Ez a rendelet 2022. december 1-jén lép hatályba.

5. §  Ez a rendelet
a) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NAcE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK 

tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról 
szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és

b) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a  vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Rogán Antal s. k.,
  Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter



8072	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	197.	szám	

1. melléklet a 16/2022. (XI. 30.) MK rendelethez
„1. melléklet a 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelethez

Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ)

ÖVTJ-kód 2022 ÖVTJ 2022 megnevezés

01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

011 Nem évelő növény termesztése

0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése

011101 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése m.n.s.

011102 Máktermesztés

0112 Rizstermesztés

011201 Rizstermesztés

0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése

011301 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése m.n.s.

0114 cukornádtermesztés

011401 cukornádtermesztés

0115 Dohánytermesztés

011501 Dohánytermesztés

0116 Rostnövénytermesztés

011601 Rostnövénytermesztés m.n.s.

011602 Kendertermesztés 

0119 Egyéb, nem évelő növény termesztése

011901 Egyéb, nem évelő növény termesztése m.n.s.

011902 Dísznövény- és virágtermesztés

011903 Koszorú- és virágkötés saját termesztésű növényből (nem művirágból)

011904 Koszorúalap készítés szalmából és szénából (saját termelésű alapanyagból)

012 Évelő növény termesztése

0121 Szőlőtermesztés

012101 Borszőlő termesztés

012103 csemegeszőlő termesztés

0122 Trópusi gyümölcs termesztése

012201 Trópusi gyümölcs termesztése 

0123 citrusféle termesztése

012301 citrusfélék termesztése

0124 Almatermésű, csonthéjas termesztése

012401 Almatermésű, csonthéjas termesztése 

0125 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése

012501 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése

0126 Olajtartalmú gyümölcs termesztése

012601 Olajtartalmú gyümölcs termesztése

0127 Italgyártási növény termesztése

012701 Italgyártási növény termesztése

0128 Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése

012801 Fűszer-, aromanövény termesztése m.n.s.

012802 Gyógynövénytermesztés 

012803 Gyógyszergyártásban használt növények termesztése

0129 Egyéb évelő növény termesztése
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012901 Egyéb évelő növény termesztése m.n.s.

012902 Nádgazdasági és fűztelepi tevékenység

012903 Karácsonyfa termesztése

013 Növényi szaporítóanyag termesztése

0130 Növényi szaporítóanyag termesztése

013001 Zöldség-szaporítóanyag termesztése m.n.s.

013002 Dísznövényszaporítóanyag-termesztés

013003 Gyümölcs-, díszfaiskola

013004 Egyéb kertészeti szaporítóanyag termesztése

013005 Szőlő szaporítóanyag termesztése (szőlőiskola)

014 Állattenyésztés

0141 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése

014101 Tejhasznú szarvasmarha, bivaly tenyésztése

0142 Egyéb szarvasmarha tenyésztése

014201 Egyéb szarvasmarha tenyésztése

0143 Ló, lóféle tenyésztése

014301 Ló, lóféle tenyésztése

0144 Teve, teveféle tenyésztése

014401 Teve, teveféle tenyésztése

0145 Juh, kecske tenyésztése

014501 Juh, kecske tenyésztése

0146 Sertéstenyésztés

014601 Sertéstenyésztés

0147 Baromfitenyésztés

014701 Baromfitenyésztés

0149 Egyéb állat tenyésztése

014901 Egyéb állat tenyésztése m.n.s.

014902 Méhészet

014903 Hobbiállat tenyésztése

014904 Egyéb állati termékek termelése

014905 Nyúl tenyésztése

015 Vegyes gazdálkodás

0150 Vegyes gazdálkodás

015001 Vegyes gazdálkodás (növénytermesztés állattenyésztéssel, egyik részaránya sem éri el a 66%-ot)

016 Mezőgazdasági, betakarítást követő szolgáltatás

0161 Növénytermesztési szolgáltatás

016101 Növénytermesztési szolgáltatás géppel m.n.s.

016102 Növénytermesztési szolgáltatás kézi erővel

016103 Mezőgazdasági kártevőirtás

016104 Beporzási szolgáltatás

0162 Állattenyésztési szolgáltatás

016201 Állattenyésztési szolgáltatás

0163 Betakarítást követő szolgáltatás

016301 Betakarítást követő szolgáltatás m.n.s.

016302 Koszorú- és virágkötés nem saját termelésű növényből (nem művirágból)

016303 Gyógynövény előkészítés

0164 Vetési célú magfeldolgozás
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016401 Vetési célú magfeldolgozás

017 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás

0170 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás

017001 Vadgazdálkodási szolgáltatás 

02 Erdőgazdálkodás

021 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

0210 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

021001 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

022 Fakitermelés

0220 Fakitermelés

022001 Fakitermelés saját jogon

022003 Faszéntermelés az erdőben (hagyományos módszerrel előállítva)

023 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése

0230 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése

023001 Erdőgazdálkodói haszonvételek gyakorlása (vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése)

023002 Éti csiga gyűjtése

024 Erdészeti szolgáltatás

0240 Erdészeti szolgáltatás

024001 Erdészeti szolgáltatás m.n.s.

024002 Erdészeti bérmunka

024003 Kézi és gépi fakitermelés bérmunkában

024004 Erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szaktanácsadás 

03 Halászat, halgazdálkodás

031 Halászat

0311 Tengeri halászat

031101 Tengeri halászat

0312 Édesvízi halászat

031201 Édesvízi halászat

032 Halgazdálkodás

0321 Tengerihal-gazdálkodás

032101 Tengerihal-gazdálkodás

0322 Édesvízihal-gazdálkodás

032201 Édesvízihal-gazdálkodás

05 Szénbányászat

051 Feketeszén-bányászat

0510 Feketeszén-bányászat

051001 Feketeszén-bányászat

052 Barnaszén-, lignitbányászat

0520 Barnaszén-, lignitbányászat

052001 Barnaszén-, lignitbányászat

06 Kőolaj-, földgázkitermelés

061 Kőolaj-kitermelés

0610 Kőolaj-kitermelés

061001 Kőolaj-kitermelés

062 Földgázkitermelés

0620 Földgázkitermelés

062001 Földgázkitermelés
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07 Fémtartalmú érc bányászata

071 Vasércbányászat

0710 Vasércbányászat

071001 Vasércbányászat

072 Egyéb fém érc bányászata

0721 Urán-, tóriumérc-bányászat

072101 Urán-, tóriumérc-bányászat

0729 Színesfém érc bányászata

072901 Színesfém érc bányászata m.n.s.

072902 Aranymosás kézi erővel

08 Egyéb bányászat 

081 Kőfejtés, homok-, agyagbányászat

0811 Kőfejtés, gipsz, kréta bányászata

081101 Mészkő, gipsz, kréta bányászata m.n.s.

081102 Építőkő, díszítőkő fejtése

081103 Pala bányászata

0812 Kavics-, homok-, agyagbányászat

081201 Kavics-, homokbányászat

081202 Agyag-, kaolinbányászat

089 M.n.s. bányászat

0891 Vegyi ásvány bányászata

089101 Vegyi ásvány bányászata

0892 Tőzegkitermelés 

089201 Tőzegkitermelés 

0893 Sókitermelés

089301 Sókitermelés

0899 Egyéb m.n.s. bányászat

089901 M.n.s. egyéb bányászat

09 Bányászati szolgáltatás

091 Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás

0910 Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás

091001 Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás

099 Egyéb bányászati szolgáltatás

0990 Egyéb bányászati szolgáltatás

099001 Egyéb bányászati szolgáltatás

10 Élelmiszergyártás

101 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása

1011 Húsfeldolgozás, -tartósítás

101101 Húsfeldolgozás, -tartósítás m.n.s. (nem saját termelésű alapanyagból)

101102 Vágóállatok vágása

101103 Húsfeldolgozás, -tartósítás m.n.s. (saját termelésű alapanyagból)

1012 Baromfihús feldolgozása, tartósítása

101201 Baromfihús feldolgozása, tartósítása m.n.s. (nem saját termelésű alapanyagból)

101202 Baromfikopasztás

101203 Baromfihús feldolgozása, tartósítása m.n.s. (saját termelésű alapanyagból)

1013 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása

101301 Húskészítmény gyártása (nem saját termelésű alapanyagból)
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101302 Baromfihús-készítmény gyártása (nem saját termelésű alapanyagból)

101303 Hús-, baromfihús-készítmény gyártástól elkülönült füstölése

101304 Húskonzervek gyártása

101305 Húskészítmény gyártása (saját termelésű alapanyagból)

101306 Baromfihús-készítmény gyártása (saját termelésű alapanyagból)

102 Halfeldolgozás, -tartósítás

1020 Halfeldolgozás, -tartósítás

102001 Halfeldolgozás, -tartósítás (nem saját termelésű alapanyagból)

102002 Halfeldolgozás, -tartósítás (saját termelésű alapanyagból)

103 Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás

1031 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás

103101 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás (nem saját termelésű alapanyagból) 

103102 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás (saját termelésű alapanyagból)

1032 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása

103201 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása (nem saját termelésű alapanyagból) m.n.s.

103202 Zöldséglé gyártása (saját termelésű alapanyagból)

103203 Szőlőlé gyártása (saját termelésű alapanyagból)

103204 Gyümölcslé gyártása (saját termelésű alapanyagból)

103205 Szőlőlé gyártása (nem saját termelésű alapanyagból)

1039 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás

103901 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás m.n.s.

103902 Savanyúságkészítés (nem saját termelésű alapanyagból)

103903 Savanyúságkészítés (saját termelésű alapanyagból)

103904 Pattogatottkukorica-, pirított napraforgómag készítés (nem saját termelésű alapanyagból)

103905 Pattogatottkukorica-, pirítottnapraforgómag-készítés (saját termelésű alapanyagból)

103910 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás (saját termelésű alapanyagból)

104 Növényi, állati olaj gyártása

1041 Olaj gyártása

104101 Olaj gyártása (nem saját termelésű alapanyagból)

104102 Olaj gyártása (saját termelésű alapanyagból)

1042 Margarin gyártása

104201 Margarin gyártása (nem saját termelésű alapanyagból) m.n.s.

104202 Margarin gyártása (saját termelésű alapanyagból)

105 Tejfeldolgozás

1051 Tejtermék gyártása

105101 Tejtermék készítése (nem saját termelésű alapanyagból) m.n.s.

105102 Tejtermék készítés (saját termelésű tehéntejből)

105103 Tejtermék készítés (saját termelésű juh-, kecsketejből)

1052 Jégkrém gyártása

105201 Jégkrém gyártása

106 Malomipari termék, keményítő gyártása

1061 Malomipari termék gyártása

106101 Malomipari termék gyártása m.n.s.

106102 Gabonafélék bérdarálása

1062 Keményítő, keményítőtermék gyártása

106201 Keményítő, keményítőtermék gyártása

107 Pékáru, tésztafélék gyártása
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1071 Kenyér; friss pékáru gyártása

107101 Kenyér, péksütemény és egyéb pékáru gyártása m.n.s.

107102 Friss cukrásztermékek készítése (nem közvetlen fogyasztásra)

107103 Friss kürtőskalács készítése (nem közvetlen fogyasztásra)

1072 Tartósított lisztes áru gyártása

107201 Egyéb tartósított lisztes készítmény és sütemény gyártása m.n.s.

107202 Keksz- és ostyagyártás

107203 Mézeskalács-készítés

1073 Tésztafélék gyártása

107301 Tésztafélék gyártása

108 Egyéb élelmiszer gyártása

1081 cukorgyártás

108101 cukorgyártás

1082 Édesség gyártása

108201 Édesség gyártása m.n.s.

108202 cukorkakészítés

108203 csokoládé és csokoládékészítmények gyártása

108204 Kakaó és kakaókészítmények gyártása

1083 Tea, kávé feldolgozása

108301 Tea, kávé feldolgozása

108302 Gyógytea feldolgozása (nem saját termelésű alapanyagból)

108303 Gyógytea feldolgozása (saját termelésű alapanyagból)

1084 Fűszer, ételízesítő gyártása

108401 Fűszer, ételízesítő gyártása m.n.s. (nem saját termelésű alapanyagból)

108402 Paprika darálása, mesterséges szárítása

108403 Fűszer, ételízesítő gyártása m.n.s. (saját termelésű alapanyagból)

1085 Készétel gyártása

108501 Készétel gyártása

1086 Homogenizált, diétás étel gyártása

108601 Homogenizált, diétás étel gyártása

1089 M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása

108901 M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása

108902 Étrendkiegészítő gyártása

109 Takarmány gyártása

1091 Haszonállat-eledel gyártása

109101 Haszonállat-eledel gyártása

1092 Hobbiállat-eledel gyártása

109201 Hobbiállat-eledel gyártása

11 Italgyártás

110 Italgyártás

1101 Desztillált szeszes ital gyártása

110101 Desztillált szeszes ital gyártása m.n.s.

110102 Pálinka készítése (nem saját termelésű alapanyagból)

110103 Etilalkohol gyártása

110104 Pálinka készítése (saját termelésű alapanyagból)

1102 Szőlőbor termelése 

110201 Bortemelés (nem saját termelésű alapanyagól) m.n.s.
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110202 Pezsgőtermelés (nem saját termelésű alapanyagból)

110203 Szőlőmust-, bortermelés (saját termelésű alapanyagból)

110204 Pezsgőtermelés (saját termelésű alapanyagból)

1103 Gyümölcsbor termelése

110301 Gyümölcsbor termelése (nem saját termelésű alapanyagból) m.n.s.

110302 Gyümölcsbortermelés (saját termelésű alapanyagból)

1104 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása

110401 Egyéb nem desztilált, erjeszett ital gyártása (nem saját termelésű alapanyagból)

110402 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása (saját termelésű alapanyagból)

1105 Sörgyártás

110501 Sörgyártás

1106 Malátagyártás

110601 Malátagyártás

1107 Üdítőital, ásványvíz gyártása

110701 Ásványvíz és forrásvíz palackozása 

110702 Szikvízkészítés

110703 Alkoholmentes (üdítő)ital gyártása

110704 Mesterséges víz gyártása

12 Dohánytermék gyártása

120 Dohánytermék gyártása

1200 Dohánytermék gyártása

120001 Dohánytermék gyártása

13 Textília gyártása

131 Textilszálak fonása

1310 Textilszálak fonása

131001 Textilszálak fonása

132 Textilszövés

1320 Textilszövés

132001 Textilszövés m.n.s.

132003 Népi iparművészeti és iparművészeti textilszövet készítése

133 Textilkikészítés

1330 Textilkikészítés

133001 Textilkikészítés (nem saját előállítású textíliából) m.n.s.

133002 Népi iparművészeti és iparművészeti kékfestés

139 Egyéb textiláru gyártása

1391 Kötött, hurkolt kelme gyártása

139101 Kötött, hurkolt kelme gyártása m.n.s.

1392 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)

139201 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) m.n.s.

139202 Népi iparművészeti és iparművészeti lakberendezési textiltermék készítése

139203 Gobelinvarrás

1393 Szőnyeggyártás

139301 Szőnyeggyártás m.n.s.

139302 Népművészeti szőnyegkészítés

1394 Kötéláru gyártása

139401 Kötéláru gyártása

1395 Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)
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139501 Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)

1396 Műszaki textiláru gyártása

139601 Műszaki textiláru gyártása

1399 Egyéb textiláru gyártása m.n.s.

139901 M.n.s. egyéb textiltermék gyártása

139902 Gombkötés és paszománytermék gyártása

139903 Mű- és gépi hímzett termék készítése (végben, szalagban, motívumban)

139904 Népi iparművészeti és iparművészeti kéziszőttes, csipkekészítés, kézi hímzés

139905 Kézimunka-előnyomás

139906 Kéziszőttes, necceltáru és csipkekészítés, kézi hímzés

139907 Népi iparművészeti és iparművészeti nemez készítése

14 Ruházati termék gyártása

141 Ruházat gyártása (kivéve: szőrmeruházat)

1411 Bőrruházat gyártása

141101 Bőrruházat gyártása m.n.s.

141102 Bőrruházati termék összeállítása

1412 Munkaruházat gyártása

141201 Munkaruházat gyártása

1413 Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)

141301 Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat) m.n.s.

141302 Felsőruházati termék összeállítása

141303 Egyenruházat gyártása

141304 Népi iparművészeti és iparművészeti felsőruházat készítése

1414 Alsóruházat gyártása

141401 Alsóruházat gyártása m.n.s.

141402 Alsóruházati termék összeállítása

141403 Népi iparművészeti és iparművészeti alsóruházat készítése

1419 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása

141901 Öltözékkiegészítő gyártása m.n.s.

141902 Fürdőruhakészítés

141903 Bőr-, szőrmeruházati kiegészítők gyártása

141904 Textil alapanyagú lábbeli gyártása

141905 Bébiruházat gyártása

141906 Egyéb ruházati termékek összeállítása

141907 Speciális versenysportruházat gyártása

141908 Egyéb népi iparművészeti és iparművészeti ruházat készítése

142 Szőrmecikk gyártása

1420 Szőrmecikk gyártása

142001 Szőrme- és szűcsipari termékek gyártása m.n.s.

142002 Népi iparművészeti és iparművészeti szőrmecikk készítése

143 Kötött, hurkolt cikk gyártása

1431 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása

143101 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása m.n.s.

143102 Gépi kötött, hurkolt harisnyafélék összeállítása

143103 Kézi kötésű, horgolású harisnyafélék gyártása

1439 Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártása 

143901 Gépi kötött, hurkolt pulóverfélék gyártása m.n.s.



8080	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	197.	szám	

143902 Kötött, hurkolt, horgolt pulóverfélék összeállítása

143903 Kézi kötésű, horgolású pulóverfélék gyártása

15 Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása

151 Bőr, szőrme kikészítése; táskafélék, szíjazat gyártása

1511 Bőr, szőrme kikészítése

151101 Bőrkikészítés

151102 Szőrmekikészítés és -festés

1512 Táskafélék, szíjazat gyártása

151201 Bőr-, műbőr termékek gyártása (kivéve: bőrruházat, lábbeli) m.n.s.

151202 Népi iparművészeti és iparművészeti nyergesáru, lószerszám készítése

151203 Népi iparművészeti és iparművészeti bőrtermék készítése (kivéve állatfelszerelés)

151204 Nyergesáru, lószerszám gyártása

151205 Állatruházat bármilyen állat számára, bármilyen anyagból

152 Lábbeligyártás

1520 Lábbeligyártás

152001 Lábbeligyártás m.n.s.

152002 Népi iparművészeti és iparművészeti lábbeli készítése

16 Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása

161 Fűrészárugyártás

1610 Fűrészárugyártás

161001 Fűrészárugyártás m.n.s.

161002 Táblába össze nem állított parketta-, hajópadló-készítés

162 Fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

1621 Falemezgyártás

162101 Falemezgyártás

1622 Parkettagyártás

162201 Parkettagyártás

1623 Épületasztalos-ipari termék gyártása

162301 Épületasztalos-ipari termék gyártása

1624 Tároló fatermék gyártása

162401 Tároló fatermék gyártása

1629 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

162901 Fatömegcikkgyártás m.n.s.

162902 Faesztergályos, faszobrászati termékek gyártása

162903 Népi iparművészeti és iparművészeti faműves termékek készítése

162904 Fa alapanyagú dísztárgykészítés

162905 Parafa-, fonottáru gyártása

162906 Népi iparművészeti és iparművészeti fonottáru készítése

162907 Brikett, pellet gyártása

17 Papír, papírtermék gyártása

171 Papíripari rostanyag, papír gyártása

1711 Papíripari rostanyag gyártása

171101 Papíripari rostanyag gyártása

1712 Papírgyártás

171201 Papírgyártás

172 Papírtermék gyártása

1721 Papír csomagolóeszköz gyártása
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172101 Papír csomagolóeszköz gyártása

1722 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása

172201 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása

1723 Irodai papíráru gyártása

172301 Irodai papíráru gyártása

1724 Tapétagyártás

172401 Tapétagyártás

1729 Egyéb papír-, kartontermék gyártása

172901 Egyéb m.n.s. papírtermék gyártása

172902 Papíralapú dísztárgykészítés

172903 Szívott rostanyagból készült papíráru gyártása

18 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység

181 Nyomdai tevékenység

1811 Napilapnyomás

181101 Napilapnyomás

1812 Nyomás (kivéve: napilap)

181201 Könyv- és zeneműnyomás

181202 Időszaki kiadvány nyomása

181203 Egyéb nyomdai termékek nyomása

181204 Nyomás közvetlenül textíliára, műanyagra, üvegre, fémre, fára és kerámiára

1813 Nyomdai előkészítő tevékenység

181301 M.n.s. nyomdai előkészítő tevékenység

181302 Kiegészítő nyomdai tevékenység

181303 Nyomdai kiadvány tördelése, szerkesztése, tipográfia

1814 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

181401 M.n.s. könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

181402 Egyéb nyomtatott papírtermék kötése

182 Egyéb sokszorosítás

1820 Egyéb sokszorosítás

182001 Hangfelvétel-sokszorosítás

182002 Videofelvétel sokszorosítása

182003 Számítógépes adathordozó sokszorosítása

19 Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás

191 Kokszgyártás

1910 Kokszgyártás

191001 Kokszgyártás

192 Kőolaj-feldolgozás

1920 Kőolaj-feldolgozás

192001 Kőolaj-feldolgozás m.n.s.

192002 Szén- és tőzegbrikett gyártása

20 Vegyi anyag, termék gyártása

201 Vegyi alapanyag gyártása

2011 Ipari gáz gyártása

201101 Ipari gáz gyártása

2012 Színezék, pigment gyártása

201201 Színezék, pigment gyártása

2013 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása
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201301 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása

2014 Szerves vegyi alapanyag gyártása

201401 Szerves vegyi alapanyag gyártása

2015 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása

201501 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása

201502 Virágföld előállítása

2016 Műanyag-alapanyag gyártása

201601 Műanyag-alapanyag gyártása

2017 Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása

201701 Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása

202 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

2020 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

202001 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

203 Festék, bevonóanyag gyártása

2030 Festék, bevonóanyag gyártása

203001 Festék, bevonóanyag gyártása m.n.s.

204 Tisztítószer, testápolási cikk gyártása

2041 Tisztítószer gyártása

204101 Tisztítószer gyártása m.n.s.

204102 Szappankészítés

2042 Testápolási cikk gyártása

204201 Testápolási cikk gyártása

204202 Kézműves szappanok és kozmetikumok készítése

205 Egyéb vegyi termék gyártása

2051 Robbanóanyag gyártása

205101 Robbanóanyag gyártása

2052 Ragasztószergyártás

205201 Ragasztószergyártás

2053 Illóolajgyártás

205301 Illóolajgyártás

2059 M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása

205901 Egyéb vegyi termék gyártása m.n.s. 

205902 Fényképészeti vegyi anyag gyártása

205903 Tinta-, tusgyártás

206 Vegyi szál gyártása

2060 Vegyi szál gyártása

206001 Vegyi szál gyártása

21 Gyógyszergyártás

211 Gyógyszeralapanyag-gyártás

2110 Gyógyszeralapanyag-gyártás

211001 Gyógyszer-hatóanyag gyártás

211002 Gyógyszer-segédanyag gyártás

211003 Gyógyszeranyag gyártás

212 Gyógyszerkészítmény gyártása

2120 Gyógyszerkészítmény gyártása

212001 Gyógyszergyártás

212003 Gyógyászati felhasználású anyagok gyártása
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22 Gumi-, műanyag termék gyártása

221 Gumitermék gyártása

2211 Gumiabroncs, gumitömlő gyártása

221101 Gumiabroncs, gumitömlő gyártása m.n.s.

221102 Gumiabroncs újrafutózása, felújítása

2219 Egyéb gumitermék gyártása

221901 Egyéb gumitermék gyártása

222 Műanyag termék gyártása

2221 Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása

222101 Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása m.n.s.

222102 Műanyagból készült lap, lemez, cső, profil gyártásával kapcsolatos szolgáltatások

2222 Műanyag csomagolóeszköz gyártása

222201 Műanyag csomagolóeszköz gyártása

2223 Műanyag építőanyag gyártása

222301 Műanyag építőanyag gyártása

2229 Egyéb műanyag termék gyártása

222901 Egyéb műanyag termék gyártása m.n.s.

222903 Gravírozás, festés műanyagra bérmunkában

23 Nemfém ásványi termék gyártása

231 Üveg, üvegtermék gyártása

2311 Síküveggyártás

231101 Síküveggyártás m.n.s.

231102 Síküveg csiszolása

2312 Síküveg továbbfeldolgozása

231201 Síküveg továbbfeldolgozása

2313 Öblösüveggyártás

231301 Egyéb öblösüveggyártás

231302 Népi iparművészeti és iparművészeti öblösüveg készítése

231303 Gravírozás, festés öblösüvegre bérmunkában

231304 Öblösüveg csiszolása

2314 Üvegszálgyártás

231401 Üvegszálgyártás

2319 Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása

231901 Műszaki üvegtermék gyártása m.n.s.

231902 Népi iparművészeti és iparművészeti díszüveg készítése

231903 Egyéb üvegtermék, -dísztárgy-készítés

231904 Gravírozás, festés műszaki, egyéb üvegre

231906 Műszaki üveg csiszolása

232 Tűzálló termék gyártása

2320 Tűzálló termék gyártása

232001 Tűzálló termék gyártása

233 Kerámia, agyag építőanyag gyártása

2331 Kerámiacsempe, -lap gyártása

233101 Kerámiacsempe, -lap gyártása

233102 Népi iparművészeti és iparművészeti kályhacsempék készítése

2332 Égetett agyag építőanyag gyártása

233201 Égetett agyag építőanyag gyártása
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234 Porcelán, kerámiatermék gyártása

2341 Háztartási kerámia gyártása

234101 Egyéb háztartási kerámia gyártása

234102 Népi iparművészeti és iparművészeti háztartási kerámia- és fazekastermék készítése

234103 Kerámia dísztárgykészítés, porcelánfestés

2342 Egészségügyi kerámia gyártása

234201 Egészségügyi kerámia gyártása

2343 Kerámia szigetelő gyártása

234301 Kerámia szigetelő gyártása

2344 Műszaki kerámia gyártása

234401 Műszaki kerámia gyártása

2349 Egyéb kerámiatermék gyártása

234901 Egyéb m.n.s. kerámiatermék gyártása

234902 Egyéb népi iparművészeti és iparművészeti kerámia- és fazekastermék készítése

235 cement-, mész-, gipszgyártás

2351 cementgyártás

235101 cementgyártás

2352 Mész-, gipszgyártás

235201 Mészgyártás (mészoltás, mészégetés)

235202 Gipszgyártás

235203 Dolomitgyártás

236 Beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

2361 Építési betontermék gyártása

236101 Építési betontermék gyártása

2362 Építési gipsztermék gyártása

236201 Építési gipsztermék gyártása

2363 Előre kevert beton gyártása

236301 Előre kevert beton gyártása

2364 Habarcsgyártás

236401 Habarcsgyártás

2365 Szálerősítésű cement gyártása

236501 Egyéb szálerősítésű cement gyártása

236502 Vályogvetés

2369 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

236901 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

237 Kőmegmunkálás

2370 Kőmegmunkálás

237001 Kőmegmunkálás

239 Egyéb csiszolótermék és nemfém ásványi termék gyártása m.n.s.

2391 csiszolótermék gyártása

239101 csiszolótermék gyártása

2399 M.n.s. egyéb nemfém ásványi termék gyártása 

239901 Egyéb nemfém ásványi termék gyártása m.n.s. 

24 Fémalapanyag gyártása

241 Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása

2410 Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása

241001 Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása
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242 Acélcsőgyártás

2420 Acélcsőgyártás

242001 Acélcsőgyártás

243 Egyéb kohászati termék gyártása acélból

2431 Hidegen húzott acélrúd gyártása

243101 Hidegen húzott vas-, acéltermék gyártása

2432 Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása

243201 Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása

2433 Hidegen hajlított acélidom gyártása

243301 Hidegen alakított acélidom gyártása

2434 Hidegen húzott acélhuzal gyártása

243401 Acélhuzalgyártás

244 Nem vas fém alapanyag gyártása

2441 Nemesfémgyártás

244101 Nemesfémgyártás

2442 Alumíniumgyártás

244201 Alumíniumgyártás

2443 Ólom, cink, ón gyártása

244301 Ólom, cink, ón gyártása

2444 Rézgyártás

244401 Rézgyártás

2445 Egyéb nem vas fém gyártása

244501 Egyéb nem vas fém gyártása

245 Fémöntés

2451 Vasöntés

245101 Vasöntés m.n.s.

245102 Öntöttvas cső gyártása

2452 Acélöntés

245201 Acélöntés

2453 Könnyűfémöntés

245301 Könnyűfémöntés

2454 Egyéb nem vas fém öntése

245401 Egyéb nem vas fém öntése

25 Fémfeldolgozási termék gyártása

251 Fémszerkezet, -épületelem gyártása

2511 Fémszerkezet gyártása

251101 Fémszerkezet gyártása

2512 Fém épületelem gyártása

251201 Fém épületelem gyártása

252 Fűtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása

2521 Központi fűtési kazán, radiátor gyártása

252101 Központi fűtési kazán, radiátor gyártása

2529 Fémtartály gyártása

252901 Fémtartály gyártása

253 Gőzkazán gyártása

2530 Gőzkazán gyártása

253001 Gőzkazán gyártása
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254 Fegyver-, lőszergyártás

2540 Fegyver-, lőszergyártás

254001 Fegyver-, lőszergyártás

255 Fémalakítás, porkohászat

2550 Fémalakítás, porkohászat

255001 Fémnyomás, fémkovácsolás, sajtolás, préselés

255002 Porkohászat

256 Fém felületkezelése, megmunkálása

2561 Fémfelület-kezelés

256101 Fémfelület-kezelés

256102 Gravírozás fémfelületre, bérmunkában

2562 Fémmegmunkálás

256201 Fémmegmunkálás m.n.s.

256202 Fém hegesztése, forrasztása

256203 Fém esztergálása

257 Evőeszköz, szerszám, általános fémáru gyártása

2571 Evőeszköz gyártása

257101 Evőeszköz gyártása

257102 Népi iparművészeti és iparművészeti kés készítés

257103 Egyéb vágóeszköz gyártása

2572 Lakat-, zárgyártás

257201 Lakat-, zárgyártás

2573 Szerszámgyártás

257301 Kéziszerszámgyártás

257302 Gépszerszámgyártás

259 Egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

2591 Acél tárolóeszköz gyártása

259101 Vas, acél tárolóeszköz gyártása

2592 Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása

259201 Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása

2593 Huzaltermék gyártása

259301 Huzaltermék gyártása

2594 Kötőelem, csavar gyártása

259401 Kötőelem, csavar gyártása

2599 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

259901 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

259902 Fém dísztárgy készítése

259903 Népi iparművészeti és iparművészeti fémműves termék készítése

259904 Háztartási és egyéb fém tömegcikk gyártása

259905 Bronz, rézműves díszműáru és hasonló termék gyártása

26 Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása

261 Elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása

2611 Elektronikai alkatrész gyártása

261101 Elektronikai alkatrész gyártása

2612 Elektronikai áramköri kártya gyártása

261201 Elektronikai áramköri kártya gyártása

262 Számítógép, perifériás egység gyártása
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2620 Számítógép, perifériás egység gyártása

262001 Számítógép, perifériás egység gyártása m.n.s.

262002 Számítógépmodulok összeszerelése

263 Híradás-technikai berendezés gyártása

2630 Híradás-technikai berendezés gyártása

263001 Híradás-technikai berendezés gyártása m.n.s.

264 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása

2640 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása

264001 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása

265 Műszer-, óragyártás

2651 Mérőműszergyártás

265101 Mérőműszer gyártása

2652 Óragyártás

265201 Óragyártás

266 Elektronikus orvosi berendezés gyártása

2660 Elektronikus orvosi berendezés gyártása

266001 Elektronikus orvosi berendezés gyártása

267 Optikai eszköz gyártása

2670 Optikai eszköz gyártása

267001 Optikai, fényképészeti eszköz gyártása

268 Mágneses, optikai információhordozó gyártása

2680 Mágneses, optikai információhordozó gyártása

268001 Mágneses, optikai információhordozó gyártása

27 Villamos berendezés gyártása

271 Villamos motor, áramfejlesztő, áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

2711 Villamos motor, áramfejlesztő gyártása

271101 Villamos motor, áramfejlesztő gyártása

2712 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

271201 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

272 Akkumulátor, szárazelem gyártása

2720 Akkumulátor, szárazelem gyártása

272001 Akkumulátor, szárazelem gyártása

273 Vezeték, kábel, szerelvény gyártása

2731 Száloptikai kábel gyártása

273101 Száloptikai kábel gyártása

2732 Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása

273201 Szigetelt vezeték, kábel gyártása

2733 Szerelvény gyártása

273301 Szerelvény gyártása

274 Villamos világítóeszköz gyártása

2740 Villamos világítóeszköz gyártása

274001 Villamos világítóeszköz gyártása

275 Háztartási készülék gyártása

2751 Háztartási villamos készülék gyártása

275101 Háztartási villamos készülék gyártása m.n.s.

275102 Elektromos fűtőberendezés gyártása

2752 Nem villamos háztartási készülék gyártása
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275201 Nem villamos háztartási készülék gyártása m.n.s.

275202 M.n.s. fűtőberendezés gyártása

279 Egyéb villamos berendezés gyártása

2790 Egyéb villamos berendezés gyártása

279001 Egyéb villamos berendezés gyártása m.n.s.

279002 Elektromos forgalomirányító berendezés gyártása

279003 Vagyonvédelmi, riasztóberendezések gyártása

28 Gép, gépi berendezés gyártása

281 Általános rendeltetésű gép gyártása

2811 Motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármű-motor)

281101 Motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármű-motor)

2812 Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása

281201 Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása

2813 Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása

281301 Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása

2814 csap, szelep gyártása

281401 csap, szelep gyártása

2815 csapágy, erőátviteli elem gyártása

281501 csapágy, erőátviteli elem gyártása

282 Egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

2821 Fűtőberendezés, kemence gyártása

282101 Ipari kemence gyártása

282102 Sütőipari villamos kemence gyártása

2822 Emelő-, anyagmozgató gép gyártása

282201 Emelő-, anyagmozgató gép gyártása

2823 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)

282301 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)

2824 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása

282401 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása

2825 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása

282501 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása

2829 M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása 

282901 M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása 

283 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

2830 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

283001 M.n.s. mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

283002 Mezőgazdasági traktor gyártása

284 Szerszámgépgyártás

2841 Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása

284101 Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása

2849 Egyéb szerszámgép gyártása

284901 Egyéb szerszámgép gyártása

289 Egyéb speciális rendeltetésű gép gyártása

2891 Kohászati gép gyártása

289101 Kohászati gép gyártása

2892 Bányászati, építőipari gép gyártása

289201 Bányászati, építőipari gép gyártása
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2893 Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása

289301 Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása

2894 Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása

289401 Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása

2895 Papíripari gép gyártása

289501 Papíripari gép gyártása

2896 Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása

289601 Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása

2899 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása

289901 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása

29 Közúti jármű gyártása

291 Közúti gépjármű gyártása

2910 Közúti gépjármű gyártása

291001 Közúti gépjármű gyártása

292 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása

2920 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása

292001 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása m.n.s.

292002 Konténer, szállítótartály gyártása

292003 Lakókocsi, mobilotthon berendezésének kialakítása

293 Közúti jármű alkatrészeinek gyártása

2931 Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása

293101 Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása

2932 Közúti jármű alkatrészeinek gyártása

293201 Közúti gépjármű alkatrészeinek gyártása

30 Egyéb jármű gyártása

301 Hajó, csónak gyártása

3011 Hajógyártás

301101 Hajóépítés

3012 Szabadidő-, sporthajó gyártása

301201 Szabadidő-, sporthajó építése

302 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

3020 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

302001 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

303 Légi, űrjármű gyártása

3030 Légi, űrjármű gyártása

303001 Légi, űrjármű gyártása

304 Katonai harcjármű gyártása

3040 Katonai harcjármű gyártása

304001 Katonai harcjármű gyártása

309 Egyéb jármű gyártása

3091 Motorkerékpár gyártása

309101 Motorkerékpár gyártása

3092 Kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása

309201 Kerékpár gyártása

309202 Kerekesszék gyártása

3099 M.n.s. egyéb jármű gyártása 

309901 M.n.s. egyéb jármű gyártása 
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31 Bútorgyártás

310 Bútorgyártás

3101 Irodabútor gyártása

310101 Irodabútor gyártása

3102 Konyhabútorgyártás

310201 Konyhabútorgyártás m.n.s.

310202 Népi iparművészeti és iparművészeti konyhabútor készítése

3103 Ágybetét gyártása

310301 Ágybetét gyártása

3109 Egyéb bútor gyártása

310901 Egyéb m.n.s. bútor gyártása

310902 Egyéb népi iparművészeti és iparművészeti bútor készítése

310904 Bútorgyártás befejező műveletei

310905 Népi iparművészeti és iparművészeti fonottbútor-készítés

32 Egyéb feldolgozóipari tevékenység

321 Ékszergyártás

3212 Ékszergyártás

321201 Ötvös, aranyműves termék gyártása, vésése

321202 Ékszer gyártása, átalakítása

321204 M.n.s. ékszergyártás

3213 Divatékszer gyártása

321301 Divatékszer gyártása m.n.s.

321302 Tűzzománc dísztárgy, divatékszer készítése

321304 Népi iparművészeti és iparművészeti divatékszer, díszműáru készítése

321305 Fűzöttgyöngy-készítés

322 Hangszergyártás

3220 Hangszergyártás

322001 Hangszergyártás

322002 Népi iparművészeti és iparművészeti hangszer készítése

323 Sportszergyártás

3230 Sportszergyártás

323001 Sportszergyártás m.n.s.

323002 Bőr sportkesztyű, -fejfedő gyártása

324 Játékgyártás

3240 Játékgyártás

324001 Játékgyártás m.n.s.

324002 Népi iparművészeti és iparművészeti játékok készítése

324003 Játékautomata és szórakoztató játékok gyártása

324004 Vidámparki szórakoztató berendezés gyártása

325 Orvosi eszköz gyártása

3250 Orvosi eszköz gyártása

325001 Egyéb orvosi eszköz gyártása m.n.s.

325002 Gyógyászati segédeszköz gyártása

325003 Fogtechnikai eszköz gyártása

325004 Egyedi gyógyászati segédeszköz gyártása és értékesítése

329 M.n.s. egyéb feldolgozóipari tevékenység

3291 Seprű-, kefegyártás
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329101 Seprű-, kefegyártás

3299 Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység 

329901 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység

329902 Koporsókészítés

329903 Védő- és biztonsági felszerelések gyártása

329904 Ernyőkészítés

329905 Kézi szita- és rostakészítés

329906 Egyéb népi iparművészeti és iparművészeti termékek készítése

329907 Fésű-, hajcsatkészítés

329908 Gomb-, patent-, húzózárkészítés

329909 Parókakészítés

329910 Gyertyaöntés, gyertyamártás

329911 Művirág-, műgyümölcs-készítés

329912 Bemutató- (kiállítási, oktatási) és szemléltetőeszköz-, -készülék- és -modell-készítés

329913 Írószerkészítés, bélyegzőkészítés

329914 Preparátori tevékenység (állatkitömés)

329916 Dekorációs szolgáltatás

329917 címfestés

33 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása, üzembe helyezése

331 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása 

3311 Fémfeldolgozási termék javítása

331101 Fémszerkezet javítása

331102 Konténer javítása

331103 Fegyver-, fegyverrendszer javítása

331104 Zár, -szerkezet javítása

331105 Vas, acél tárolóeszköz javítása

331106 Fémtartály javítása

331110 Fűtési kazán, radiátor javítása          

331111 Gőzkazán javítása

331113 Könnyűfém csomagolóeszköz javítása

331114 Huzaltermék javítása

331115 Kötőelem, csavar javítása

331116 Máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék javítása

331117 Kéziszerszám javítás

3312 Ipari gép, berendezés javítása 

331201 M.n.s. egyéb általános gép, berendezés javítása

331202 Gépi meghajtású, hordozható kézi szerszámgép javítása

331203 Egyéb mezőgazdasági gép javítása

331205 Irodagép javítása (kivéve: számítógép és perifériái)

331206 Textil-, ruházati, bőripari gép javítása

331207 M.n.s. egyéb speciális gép javítása

331208 Papíripari gép javítása

331209 Élelmiszer-, dohányipari gép javítása

331210 Bányászati, építőipari gép javítása

331211 Kohászati gép javítása

331212 Egyéb m.n.s. szerszámgép javítása

331213 Egyéb fémmegmunkáló szerszámgép javítása
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331214 Mezőgazdasági traktor javítása

331215 Ipari kemence javítása

331216 Ipari, technológiai csap, szelep javítása

331217 Szivattyú, kompresszor javítása

331220 Motor, turbina javítása (légi, közúti járműmotor nélkül)

331221 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó javítása

331222 Emelő-, anyagmozgató gép javítása

331223 csapágy, erőátviteli elem javítása

331224 Műanyag-, gumifeldolgozó gép javítása

331225 Gépek elektromos javítása

3313 Elektronikus, optikai eszköz javítása

331301 Elektronikus, optikai eszköz javítása m.n.s.

331302 Orvosi, sebészeti berendezés javítása

331303 Professzionális optikai, fényképészeti eszköz javítása

331304 Ipari folyamatirányító rendszer javítása

331305 Professzionális időmérő műszer javítása

331306 Professzionális híradás-technikai termék javítása

3314 Ipari villamos gép, berendezés javítása

331401 M.n.s. egyéb villamos iparigép, készülék javítása

331402 Villamos motor, áramfejlesztő javítása, újratekercselése

331403 Transzformátor javítása

331404 Áramelosztó, -szabályozó készülék javítása

3315 Hajó, csónak javítása

331501 Hajó, csónak javítása m.n.s.

331502 Szabadidő-, sporthajó javítása

331503 Halászhajó javítása

3316 Repülőgép, űrhajó javítása

331601 Légi-, űrjármű javítása

3317 Egyéb közlekedési eszköz javítása

331701 Vasúti, kötöttpályás jármű javítása

331702 Kerekesszék javítása

331703 Nem gépi meghajtású egyéb jármű javítása

331704 M.n.s. egyéb közlekedési eszköz javítása

3319 Egyéb ipari eszköz javítása

331901 Kötélzet, jutavászon és ponyva javítása

331902 Orgona és más hangszer régiség javítása, restaurálása

331903 Automata, vidámparki, vendéglátóhelyi asztali és egyéb társasjátékok javítása

331904 Tároló fatermék, rakodólap javítása

331905 Egyéb gumitermék javítása (kivéve: gumiabroncs)

331906 Műanyag termékek javítása

331908 csiszolótermék javítása

331910 Műszaki üvegtermék javítása

331912 M.n.s. egyéb ipari eszköz javítása

332 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

3320 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

332001 M.n.s. egyéb speciális gép üzembe helyezése

332002 Erőátviteli elem üzembe helyezése
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332003 Kemence üzembe helyezése

332005 Ipari folyamatirányító rendszer összeszerelése

332007 Motor, turbina üzembe helyezése (légi, közúti járműmotor nélkül)

332008 Szivattyú, kompresszor üzembe helyezése

332009 Fűtési kazán (ipari kapacitású) üzembe helyezése

332010 Emelő-, anyagmozgató gép üzembe helyezése

332011 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó üzembe helyezése

332012 M.n.s. egyéb általános gép, berendezés üzembe helyezése

332013 Mezőgazdasági gép üzembe helyezése

332014 Fémmegmunkáló szerszámgép üzembe helyezése

332015 Egyéb m.n.s. szerszámgép üzembe helyezése

332016 Kohászati gép üzembe helyezése

332018 Élelmiszer-, dohányipari gép üzembe helyezése

332019 Textil-, ruházati, bőripari gép üzembe helyezése

332020 Papíripari gép üzembe helyezése

332021 Villamos motor, áramfejlesztő üzembe helyezése

332022 Áramelosztó, -szabályozó készülék üzembe helyezése

332023 Ipari híradás-technikai termék üzembe helyezése

332024 Mérőműszer üzembe helyezése (kivéve fogyasztásmérők)

332026 Fém tárolóeszköz üzembe helyezése

332027 Zár, -szerkezet üzembe helyezése

332029 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép üzembe helyezése

332030 M.n.s. egyéb ipari villamos berendezés üzembe helyezése

332031 M.n.s. egyéb ipari eszköz üzembe helyezése

332032 Bányászati, építőipari gép üzembe helyezése

332033 Gőzkazán üzembe helyezése

332035 Orvosi, sebészeti berendezés üzembe helyezése

332036 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék (kivéve: a gépek, gépi berendezések) üzembe helyezése

332037 Fémtartály üzembe helyezése

332038
Automata tekepálya, vidámparki játékberendezés, vendéglátóhely asztali és egyéb társasjátékainak 
felszerelése, üzembe helyezése

332039 Irodagép üzembe helyezése

332040 Professzionális elektronikai berendezés üzembe helyezése

332041 Hangszer üzembe helyezése

332042 Professzionális fényképészeti, filmtechnikai felszerelés, optikai műszer üzembe helyezése

332043 Ipari időmérő műszer, készülék üzembe helyezése

35 Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás

351 Villamosenergia-termelés, -ellátás

3511 Villamosenergia-termelés

351101 Engedélyhez nem kötött erőmű működtetése

351102 Szélerőmű működtetése

3514 Villamosenergia-kereskedelem

351401 Ügyfélszerzés villamosenergia-szolgáltató részére

351402 Villamosenergia ügynöki kiskereskedelme

352 Gázellátás

3523 Gázkereskedelem

352301 Ügyfélszerzés gázszolgáltató részére
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352302 Gáz ügynöki kiskereskedelme

353 Gőzellátás, légkondicionálás

3530 Gőzellátás, légkondicionálás

353001 Fogyasztói hőszolgáltatás

353002 Képesítéshez kötött kazán-kezelés

36 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

360 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

3600 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

360001 Vízóra hitelesítése

37 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

370 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

370001 Szennyvíz- és csapadékvíz-csatorna tisztítása, dugulás megszüntetése

370002 Szennyvízszippantás

38 Hulladékgazdálkodás

381 Hulladékgyűjtés

3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

381101 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

3812 Veszélyes hulladék gyűjtése

381201 Veszélyes hulladék gyűjtése

382 Hulladékkezelés, -ártalmatlanítás

3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

382101 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

382103 Biogáz gyártás hulladékból

382104 Komposztálás

382105 Másodlagos tüzelőanyag előállítása hulladékból

3822 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

382201 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

383 Hulladékanyag hasznosítása

3831 Használt eszköz bontása

383103 Gépjármű bontása

383104 Egyéb eszköz, berendezés bontása

383105 Elektromos és elektronikai berendezés bontása

3832 Hulladék újrahasznosítása

383205 Másodlagos nyersanyag előállítása fém hulladékból

383206 Másodlagos nyersanyag előállítása nemfém hulladékból

383207 Brikett, pellet gyártása ipari hulladékból

39 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

390 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

3900 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

390001 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés m.n.s

390002 Területtisztítás

41 Épületek építése

411 Épületépítési projekt szervezése

4110 Épületépítési projekt szervezése

411001 Épület építési beruházás szervezése

412 Lakó- és nem lakó épület építése
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4120 Lakó- és nem lakó épület építése

412001 Épületszerkezet felújítás

412002 Lakó- és nem lakóépület kivitelezése

412003
Előre gyártott (nem saját gyártású) épület helyszíni összeszerelése, felállítása kulcsra kész 
állapotban

412004 Műemlék építmény helyreállítása, restaurálása

412005 Saját gyártású faépület helyszíni összeszerelése, felállítása kulcsra kész állapotban

412006 Saját gyártású műanyag épület helyszíni összeszerelése, felállítása kulcsra kész állapotban

412007 Saját gyártású fém épület helyszíni összeszerelése, felállítása kulcsra kész állapotban

42 Egyéb építmény építése

421 Út, vasút építése

4211 Út, autópálya építése

421101 Útépítés

421103 Útburkolati jelek festése

421104 Repülőtéri kifutópálya-építés

421105 Útfelújítás, karbantartás

4212 Vasút építése

421201 Vasút építése

421202 Városi kötöttpályás vasút építése

4213 Híd, alagút építése

421301 Hídépítés

421302 Alagút építés

422 Közműépítés

4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

422101 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése m.n.s.

422102 Vízi-csatorna közműépítés

422103 Gáz és egyéb energia csővezeték építése

422104 Automata öntözőrendszer telepítése

422105 Kútfúrás

422106 Kútásás

4222 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése

422202 Elektromos közmű építése

422203 Távközlési, telekommunikációs hálózat építés

422204 Erőmű építése

429 M.n.s. egyéb építmény építése

4291 Vízi létesítmény építése

429101 Vízi létesítmény építése

4299 Egyéb m.n.s. építés

429901 Egyéb m.n.s. építés

429904 Sportpályák építése

43 Speciális szaképítés

431 Bontás, építési terület előkészítése

4311 Bontás

431101 Bontás kézi erővel

431102 Robbantással végzett épületbontás

431103 Bontás géppel

4312 Építési terület előkészítése
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431201 Gépi földmunkák végzése

431202 Kézi földmunka végzése

431203 Építési terület előkészítése m.n.s.

4313 Talajmintavétel, próbafúrás

431301 Talajmintavétel, próbafúrás

432 Épületgépészeti szerelés

4321 Villanyszerelés

432101 Egyéb villanyszerelés

432102
Vagyonvédelmi, riasztóberendezések, épületfelügyelet felszerelése, gyengeáramú hálózat 
kiépítése, javítása

432103 Antennaszerelés (helyhez kötött)

432104 Napelem szerelése

432105 Közúti, vasúti világítási és elektromos jelzőrendszer, biztosítóberendezések szerelése

4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés

432201 Gázvezeték szerelés

432202 Központi fűtés és csőhálózat szerelése (nem elektromos)

432203 Szennyvízcsatorna-, vízvezetékszerelés

432204 Szellőző-, légkondicionáló berendezés szerelése

432205 Napkollektor szerelése

432206 Gázkészülék szerelés

432207 Beépített tűzoltóberendezés szerelése

432208 Fűtőberendezés szerelése

432209 Gázszállító rendszerek szerelése

4329 Egyéb épületgépészeti szerelés

432901 Egyéb m.n.s. épületgépészeti szerelés

432902 Felvonó, mozgólépcső beépítése, üzembe helyezése

432903 Épületlakatos szerkezet szerelés, kerítés, rács felszerelése

432904 Felvonó, mozgólépcső karbantartás, -javítás

432906 Hang- és hőszigetelés

432907 Árnyékoló, napellenző, ponyvatető, árnyékolástechnika felszerelése, javítása

432908 Épületszerkezetek tűzállóvá tétele

433 Befejező építés

4331 Vakolás

433101 Vakolás m.n.s.

433102 Gipsz- és terrakottaszobrászat (helyszínen végezve)

433103 Gipszkartonszerelés, száraz építészet

4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése

433202 Redőny, reluxa felszerelése, javítása

433203 Nyílászáró beszerelése

433204 Álmennyezet-, álpadló-szerelés

433206 Beépített bútor beszerelése, javítása

433207 M.n.s. egyéb épületasztalos szerkezet szerelése, javítása

4333 Padló-, falburkolás

433301 Épületburkoló-ipari munkák

433302 Melegburkolás és parkettázás

433303 Mozaik díszítés, márvány, gránit és palamunka

433305 Tapétázás
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433307 Térburkolás

433308 Hidegburkolás

4334 Festés, üvegezés

433401 Festés, mázolás

433402 Üvegezés

433403 Építmény, faszerkezet gomba, kártevő és korrózió elleni védelme

433404 Acélszerkezetek korrózióvédelme

4339 Egyéb befejező építés m.n.s.

433901 Egyéb befejező építés m.n.s.

433902 Sírkő felállítása, javítása, felújítása, tisztítása, bontása helyszínen

433903 Betonfúrás és -vágás, szögbelövés

439 Egyéb speciális szaképítés

4391 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés

439101 Tetőfedés, héjalás

439102 Bádogozás

439103 Tetőszerkezet-építés (ácsolás)

4399 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

439901 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

439902 Vízszigetelés

439903 Állványozás

439904 Kőművesmunka

439905 cserépkályha- és kandallóépítés

439906 Vasbetonszerelés

439907 Kazán és kemence kőművesmunkái

439908 Gázkéményszerelés

439909 Építményfelújítás, karbantartás ipari alpinista módszerrel

439910 Zsaluzás, dúcolás

439911 Saját gyártású fémszerkezet helyszíni szerelése

439913 Épületszobrászat, kőfaragás (helyszínen)

439915 Építmény acélszerkezetének összeszerelése

439916 Előre gyártott építmények összeszerelése és felállítása

439918 Mélyalapozás

45 Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása

451 Gépjármű-kereskedelem

4511 Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem

451101 Személygépjármű-, könnyűgépjármű nagykereskedelme

451102 Használt személygépjármű, könnyűgépjármű kiskereskedelme

451103 Személygépjármű, könnyűgépjármű kiskereskedelme

451104 Személygépjármű, könnyűgépjármű külkereskedelme

451105 Személygépjármű, könnyűgépjármű ügynöki kereskedelme

4519 Egyéb gépjármű-kereskedelem

451901 Egyéb gépjármű nagykereskedelme

451902 Használt egyéb gépjármű kiskereskedelme

451903 Egyéb gépjármű kiskereskedelme

451904 Egyéb gépjármű külkereskedelme

451905 Egyéb gépjármű ügynöki kereskedelme

452 Gépjárműjavítás, -karbantartás
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4520 Gépjárműjavítás, -karbantartás

452001 Személygépkocsi általános karbantartás, -javítás

452002 Gumiabroncs, -tömlő javítás, centírozás

452003 Gépjárműkarosszéria-, tartozék-javítás

452004 Egyéb gépjármű javítása és karbantartása

452005 Gépjármű elektromos rendszerének javítása

452006 Gépjárműmosás

452007
Szélvédő helyszíni karcmentesítése, rendszám gravírozása a gépkocsi szélvédőjére vagy más 
részeire

452008 Gépjármű részegység és alkatrész javítás

453 Gépjárműalkatrész-kereskedelem

4531 Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem

453101 Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem m.n.s.

453102 Gépjárműalkatrész-külkereskedelem

453103 Gépjárműalkatrész ügynöki nagykereskedelem

4532 Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem

453201 Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem m.n.s.

453202 Gépjárműalkatrész ügynöki kiskereskedelem

454 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása

4540 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása

454001 Motorkerékpár nagykereskedelme

454002 Motorkerékpár-külkereskedelem

454003 Motorkerékpár ügynöki kereskedelme

454004 Motorkerékpár kiskereskedelme (új)

454005 Motorkerékpár kiskereskedelme (használt)

454006 Motorkerékpár-javítás, -karbantartás

454007 Motorkerékpár alkatrész kereskedelme

454008 Motorkerékpár részegység és alkatrész javítása

46 Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)

461 Ügynöki nagykereskedelem

4611 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme

461101 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme 

4612 Tüzelő- és üzemanyag, érc, fém és vegyipari alapanyag ügynöki nagykereskedelme

461201 Tüzelő- és üzemanyag, érc, fém és vegyipari alapanyag ügynöki nagykereskedelme

461202 Befektetési arany ügynöki nagykereskedelme

4613 Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme

461301 Fa, építési anyag ügynöki nagykereskedelme

4614 Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme

461401 Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme

4615 Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme

461501 Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme

4616 Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme

461601 Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme

4617 Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme

461701 Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme

4618 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme

461801 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme m.n.s.
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461802 Gyógyszerközvetítés

4619 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem

461901 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem m.n.s.

461902 Anyagbeszerzés

462 Mezőgazdasági nyersanyag, élőállat nagykereskedelme

4621 Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme

462101 Gabona-, vetőmag-, takarmány- és egyéb növényiszaporítóanyag-nagykereskedelem

462102 Feldolgozatlan dohány nagykereskedelme

462103 Mezőgazdasági növény, gyógynövény, egyéb m.n.s. mezőgazdasági nyersanyag felvásárlása

462104 Feldolgozatlan dohány külkereskedelem

462105 Gabona, vetőmag, takarmány külkereskedelem

4622 Dísznövény nagykereskedelme

462201 Dísznövény-nagykereskedelem

462202 Dísznövény-külkereskedelem

4623 Élőállat nagykereskedelme

462301 Élőállat nagykereskedelme m.n.s.

462302 Mezőgazdasági állatfelvásárlás

462303 Élőállat-külkereskedelem

4624 Bőr nagykereskedelme

462401 Bőr nagykereskedelme (új és használt)

462402 Bőr külkereskedelme

463 Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelme

4631 Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem

463101 Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem m.n.s.

463102 Zöldség-, gyümölcs-külkereskedelem

463103 Borszőlő nagykereskedelme

4632 Hús-, húskészítmény nagykereskedelme

463201 Hús-, húskészítmény nagykereskedelme m.n.s.

463202 Hús-, húskészítmény külkereskedelme

4633 Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme

463301 Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme m.n.s.

463302 Tejtermék, tojás, zsiradék külkereskedelme

4634 Ital nagykereskedelme

463401 Ital nagykereskedelme m.n.s.

463402 Ital külkereskedelme

463403 Szőlőbor nagykereskedelme

4635 Dohányáru nagykereskedelme

463501 Dohányáru nagykereskedelme

463502 Dohányáru külkereskedelme

4636 cukor, édesség nagykereskedelme

463601 cukor, édesség, nagykereskedelme m.n.s.

463602 cukor, édesség, kenyér, pékáru külkereskedelme

463603 Kenyér-, pékáru-nagykereskedelem

4637 Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem

463701 Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem m.n.s.

463702 Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-külkereskedelem

4638 Egyéb élelmiszer nagykereskedelme
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463801 Egyéb m.n.s. élelmiszer-nagykereskedelem

463802 Egyéb élelmiszer-felvásárlás

463803 Egyéb m.n.s. élelmiszer külkereskedelem

463804 Malomipari termékek nagykereskedelme

463805 Malomipari termékek külkereskedelme

4639 Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme

463901 Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme m.n.s.

463902 Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes külkereskedelme

464 Háztartási cikk nagykereskedelme

4641 Textil-nagykereskedelem

464101 Textil-nagykereskedelem m.n.s.

464102 Textil-külkereskedelem

4642 Ruházat, lábbeli nagykereskedelme

464201 Ruházat, lábbeli nagykereskedelme m.n.s.

464202 Ruházat, lábbeli külkereskedelme

4643 Elektromos háztartási cikk nagykereskedelme

464301 Elektromos háztartási cikk nagykereskedelme

464302 Elektromos háztartási cikk külkereskedelme

4644 Porcelán-, üvegáru-, tisztítószer-nagykereskedelem

464401 Háztartási célú tisztítószer-nagykereskedelem

464402 Porcelán, üvegáru nagykereskedelem

464403 Háztartási célú tisztítószer-külkereskedelem

464404 Porcelán, üvegáru külkereskedelem

4645 Illatszer nagykereskedelme

464501 Illatszer nagykereskedelme m.n.s.

464502 Illatszer külkereskedelme

4646 Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme

464601 Gyógyszer nagykereskedelme

464602 Gyógyászati termék nagykereskedelme

464603 Gyógyászati termék külkereskedelme

4647 Bútor, szőnyeg, világítóberendezés nagykereskedelme

464701 Bútor, szőnyeg, világító berendezés nagykereskedelme m.n.s.

464702 Bútor, szőnyeg, világító berendezés külkereskedelme

4648 Óra-, ékszer-nagykereskedelem

464801 Óra-, ékszer-nagykereskedelem m.n.s.

464802 Óra-, ékszer-külkereskedelem

4649 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.

464901 Evőeszköz és fém háztartási cikk nagykereskedelem

464902 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.

464903 Egyéb háztartási cikk külkereskedelme m.n.s.

464904 Sportfelszerelés nagykereskedelme (ideértve a kerékpárt is)

465 Információtechnológiai, híradás-technikai termék nagykereskedelme

4651 Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme

465101 Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme m.n.s.

465102 Számítógép, periféria, szoftver külkereskedelme

4652 Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme

465201 Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme m.n.s.
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465202 Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei külkereskedelme

466 Egyéb gép, berendezés, tartozék nagykereskedelme

4661 Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme

466101 Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme m.n.s.

466102 Mezőgazdasági gép, berendezés külkereskedelme

4662 Szerszámgép-nagykereskedelem

466201 Szerszámgép-nagykereskedelem m.n.s.

466202 Szerszámgép-külkereskedelem

4663 Bányászati-, építőipari gép nagykereskedelme

466301 Bányászati-, építőipari gép nagykereskedelme m.n.s.

466302 Bányászati-, építőipari gép külkereskedelme

4664 Textilipari gép, varró-, kötőgép nagykereskedelme

466401 Textilipari gép, varró-, kötőgép nagykereskedelme m.n.s.

466402 Textilipari gép, varró-, kötőgép külkereskedelme

4665 Irodabútor-nagykereskedelem

466501 Irodabútor-nagykereskedelem

466502 Irodabútor-külkereskedelem

4666 Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme

466601 Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme m.n.s.

466602 Egyéb irodagép, -berendezés külkereskedelme

4669 Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme

466901 Egyéb m.n.s. gép-, berendezés nagykereskedelme

466902 Egyéb ipari, kereskedelmi, navigációs gép nagykereskedelme

466903 Egyéb m.n.s. gép-, berendezés külkereskedelme

466904 Egyéb ipari, kereskedelmi, navigációs gép külkereskedelme

467 Egyéb szakosodott nagykereskedelem

4671 Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme

467101 Tüzelőanyag-nagykereskedelem

467102 Gépjárműüzemanyag-nagykereskedelem

467103 Tüzelőanyag-külkereskedelem

467104 Gépjárműüzemanyag-külkereskedelem

4672 Fém-, érc-nagykereskedelem

467201 Fém-, érc-nagykereskedelem m.n.s.

467202 Fém-, érc-külkereskedelem

467203 Befektetési arany nagykereskedelme

4673 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem

467301 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem m.n.s.

467302 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-külkereskedelem

467303 Tapéta-nagykereskedelem

4674 Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme

467401 Fémáru-, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme m.n.s.

467402 Fémáru-, szerelvény, fűtési berendezés külkereskedelme

4675 Vegyi áru nagykereskedelme

467501 Vegyi áru külkereskedelme (kivéve: tisztítószer)

467502 Vegyi áru nagykereskedelme

467503 Növényvédőszer-nagykereskedelem

467504 Műtrágya nagykereskedelem
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4676 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme

467601 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme m.n.s.

467602 Egyéb termelési célú termék külkereskedelme

467603 Műanyag és gumi alapanyag nagykereskedelme

4677 Hulladék-nagykereskedelem

467701 Hulladék-nagykereskedelem m.n.s.

467702 Hulladék-külkereskedelem

467703 Üveg- és palackvisszagyűjtő (bolti tevékenységtől elkülönülten végezve)

469 Vegyestermékkörű nagykereskedelem

4690 Vegyestermékkörű nagykereskedelem

469001 Vegyestermékkörű nagykereskedelem m.n.s.

469002 Vegyestermékkörű külkereskedelem

47 Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)

471 Nem szakosodott bolti vegyes kiskereskedelem

4711 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

471101 Vegyes-kiskereskedelem élelmiszer jelleggel, élelmiszer diszkont

4719 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

471901 Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem m.n.s.

471902 Általános áruházi kiskereskedelem

472 Élelmiszer-, ital-, dohányáru kiskereskedelme

4721 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme

472101 Zöldség-, gyümölcs-kiskereskedelem m.n.s.

472102 Gyümölcskereskedelem (résztevékenység)

472103 Savanyúság-kiskereskedelem

4722 Hús-, húskészítmény kiskereskedelme

472201 Hús-, húskészítmény kiskereskedelme m.n.s.

472202 Vadhús kiskereskedelem

472203 Vágott baromfi-kiskereskedelem

4723 Hal kiskereskedelme

472301 Hal kiskereskedelme m.n.s.

4724 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem 

472401 Kenyér-, pékáru-kiskereskedelem m.n.s.

472402 Édesség-kiskereskedelem

4725 Ital-kiskereskedelem 

472501 Ital-kiskereskedelem m.n.s.

472502 Szőlőbor kiskereskedelme

4726 Dohányáru-kiskereskedelem 

472601 Dohányáru-kiskereskedelem m.n.s.

4729 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem 

472901 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem m.n.s.

472902 Tej- és tejtermék-kiskereskedelem

472903 Kávé-, tea-kiskereskedelem

472904 Tojás, zsiradék kiskereskedelem

472905 Gyógynövény-kiskereskedelem

473 Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem 

4730 Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem 

473001 Gépjármű üzemanyag kiskereskedelem m.n.s.
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473002 Egyéb kőolajszármazék kiskereskedelem

474 Információs, híradás-technikai termék kiskereskedelme 

4741 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme 

474101 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme 

4742 Telekommunikációs termék kiskereskedelme

474201 Telekommunikációs termék kiskereskedelme

4743 Audio-, videoberendezés kiskereskedelme

474301 Audio-, videoberendezés kiskereskedelme

475 Egyéb háztartási cikk kiskereskedelme 

4751 Textil-kiskereskedelem 

475101 Egyéb textil-kiskereskedelem

475102 Méteráru-kiskereskedelem

475103 Rövidáru-, fonal-kiskereskedelem

475104 Kézimunka-kiskereskedelem

475105 Népi iparművészeti és iparművészeti, háziipari textil-kiskereskedelem

4752 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem 

475201 Vasáru, szerszám, szerelvény, barkácsáru kiskereskedelem

475202 Festék-kiskereskedelem

475203 Építőanyag és szaniteráru kiskereskedelme

475205 Épületfa kiskereskedelme

475206 Mezőgazdasági eszköz kiskereskedelme

4753 Szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme

475301 Függöny, textil lakberendezési cikk kiskereskedelme

475302 Népművészeti szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme

475303 Tapéta-kiskereskedelem

475304 Szőnyeg-kiskereskedelem

4754 Villamos háztartási készülék kiskereskedelme 

475401 Villamos háztartási készülék kiskereskedelme 

4759 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme

475901 Egyéb háztartási termék kiskereskedelme m.n.s.

475902 Finomacéláru kiskereskedelem

475903 Lakásfelszerelési cikkek kiskereskedelme

475904 Háztartási üveg-, porcelán-kiskereskedelem

475905 Műanyag-, háztartási cikk kiskereskedelme

475906 Nem elektromos műszaki cikkek kiskereskedelme

475907 Világítástechnikai termékek kiskereskedelme

475908 Egyéb bútor, lakberendezési tárgy kiskereskedelme

475909 Hangszer-kiskereskedelem

475910 Zenemű (kotta)-kiskereskedelem

475911 Irodabútor kiskereskedelem

475912 Népművészeti bútor és díszműáru kiskereskedelme

476 Kulturális, szabadidős cikk bolti kiskereskedelme

4761 Könyv-kiskereskedelem 

476101 Könyv-kiskereskedelem 

4762 Újság-, papíráru-kiskereskedelem 

476202 Hírlap, folyóirat, időszaki kiadvány kiskereskedelme

476203 Papír-, írószer-, irodaszer- és nyomtatvány-kiskereskedelem
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4763 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme

476301 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme

4764 Sportszer-kiskereskedelem 

476401 Sportáru-, sporthorgászati- és kempingcikk-kiskereskedelem

476402 Vadászati cikkek kiskereskedelme

4765 Játék-kiskereskedelem 

476501 Játék-kiskereskedelem 

477 Egyéb m.n.s. áru kiskereskedelme

4771 Ruházat kiskereskedelem 

477101 Egyéb ruházati kiskereskedelem

477102 Felsőruházati, munkaruha-kiskereskedelem

477103 Bőr-, szőrmeruházati-kiskereskedelem

477105 Kötöttáru-kiskereskedelem

477106 Fehérnemű-kiskereskedelem

477107 Gyermekruházati kiskereskedelem

477108 Ruházati kiegészítők kiskereskedelme

477109 Népművészeti ruházati kiskereskedelem

4772 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem 

477201 Lábbeli-kiskereskedelem

477202 Bőrdíszműáru-kiskereskedelem

477203 Népművészeti lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem

477204 Bőr nyergesáru, lószerszám kiskereskedelem

4773 Gyógyszer-kiskereskedelem 

477301 Gyógyszer-kiskereskedelem m.n.s.

477302 Állatgyógyászati készítmény kiskereskedelme

4774 Gyógyászati termék kiskereskedelme 

477401 Gyógyászati segédeszköz kiskereskedelme (egészségügyi szolgáltatásként)

477402 Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme

4775 Illatszer-kiskereskedelem 

477501 Egyéb illatszer-kiskereskedelem

477503 Fodrászati cikk kiskereskedelme

4776 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme

477601 Virág-, koszorú-, dísznövény-kiskereskedelem

477602 Hobbiállat, -eledel és takarmány kiskereskedelme

477603 Dísznövényi szaporítóanyag kiskereskedelem

477604 Műtrágya és agrokémiai termék kiskereskedelem

477607 Díszállat- és díszhal-kiskereskedelem

4777 Óra-, ékszer-kiskereskedelem 

477701 Óra-, ékszer-kiskereskedelem 

4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme

477801 Egyéb m.n.s. iparcikk kiskereskedelme

477802 Toll-kiskereskedelem

477803 Népművészeti ajándéktárgy-kiskereskedelme

477804 Háztartási vegyiáru kiskereskedelme

477806 Pincegazdasági és felszerelési cikk kiskereskedelme

477807 Mezőgazdasági felhasználású anyagok kiskereskedelme

477808 Fotó-, optikai cikk kiskereskedelme
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477809 Bélyegkereskedelem

477810 Zsák-, zsineg-, ponyva-kiskereskedelem

477811 Képző-, iparművészeti termék kiskereskedelme

477813 Ajándéktárgy-kiskereskedelem

477814 Mutatványoskellék-áru kiskereskedelme

477815 Művirág-kiskereskedelem

477817 Kegytárgy-kiskereskedelem

477818 Tüzelőanyag-kiskereskedelem

477819 Tüzelőolaj-kiskereskedelem

477820 Érmekereskedelem

477821 Szemléltetőeszköz kiskereskedelem

477822 Szexuális áru kiskereskedelem

477823 Termény-, takarmány-, egyéb mezőgazdasági termék kiskereskedelme

477824 Palackosgáz-kiskereskedelem

477826 Pirotechnikai termékek kiskereskedelme

477827 Látszerészek tevékenysége

477828 Fegyver kiskereskedelem

477829 Képkeretezés

4779 Használtcikk bolti kiskereskedelme

477901 Egyéb használtcikk-kiskereskedelem

477902 Használtruha-, lábbeli-kiskereskedelem

477903 Használtbútor kiskereskedelem

477904 Antikvárium

477905 Régiség-kereskedelem

477906 Használtiparcikk-kiskereskedelem

477907 Zálogtárgy-kereskedelem

478 Piaci kiskereskedelem

4781 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme

478101 Élelmiszer, ital piaci kiskereskedelme

478102 Élelmiszer, ital kiskereskedelmi értékesítése közterületen

4782 Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme

478201 Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme

4789 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme

478901 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme

478902 Egyéb áruk értékesítése közterületen

479 Nem bolti, piaci kiskereskedelem

4791 csomagküldő, internetes kiskereskedelem

479102 csomagküldő, internetes kiskereskedelem

4799 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

479903 Értékesítés automatán keresztül

479904 Üzleten kivüli kiskereskedelem

479906 Tüzelőanyag üzleten kívüli kiskereskedelme

49 Szárazföldi, csővezetékes szállítás

493 Egyéb szárazföldi személyszállítás

4931 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás

493101 Autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás

4932 Taxis személyszállítás
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493201 Taxis személyszállítás

493203
Személygépkocsival nem menetrendszerű személyszállításként végzett taxis gépjárművezetői 
szolgáltatás engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére

493205 Személygépkocsis személyszállító szolgáltatás

493206 Önálló diszpécser szolgálat

4939 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

493901 Egyéb m.n.s. szárazföldi személyszállítás

493903 Nem menetrend szerinti autóbuszos közúti személyszállítás

493904 Személyszállítás emberi vagy állati vontatású járművel

493905 Autóbusszal végzett menetrend szerinti távolsági személyszállítás

493906
Autóbusszal nem menetrendszerű személyszállításként végzett gépjárművezetői szolgáltatás 
engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére

493907
Autóbusszal nem menetrendszerű személyszállításként végzett gépjárművezetői szolgáltatás nem 
engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére

493908
Személygépkocsival nem menetrendszerű személyszállításként végzett személygépkocsis 
személyszállító gépjárművezetői szolgáltatás engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére

493909 Sofőrszolgálat

493910 Különcélú menetrend szerinti közúti személyszállítás

494 Közúti áruszállítás, költöztetés

4941 Közúti áruszállítás

494101 Közúti teherszállítás

494102 Szekérfuvarozás (lófogatú)

494104 Autómentés rakfelülettel rendelkező járművel

494106
Személygépkocsival végzett kisteherszállító gépjárművezetői szolgáltatás engedélyes közúti 
közlekedési szolgáltató részére

494107
Személygépkocsival végzett kisteherszállító gépjárművezetői szolgáltatás nem engedélyes közúti 
közlekedési szolgáltató részére

494108
Tehergépjárművel végzett  teherszállító gépjárművezetői szolgáltatás engedélyes közúti 
közlekedési szolgáltató részére

494109
Tehergépjárművel végzett teherszállító gépjárművezetői szolgáltatás nem engedélyes közúti 
közlekedési szolgáltató részére

4942 Költöztetés

494201 Költöztetés

495 csővezetékes szállítás

4950 csővezetékes szállítás

495001 csővezetékes szállítás

50 Vízi szállítás

501 Tengeri személyszállítás

5010 Tengeri személyszállítás

501001 Tengeri személyszállítás

502 Tengeri áruszállítás

5020 Tengeri áruszállítás

502001 Tengeri áruszállítás

503 Belvízi személyszállítás

5030 Belvízi személyszállítás

503001 Belvízi személyszállítás m.n.s.

503002 Kompközlekedés

504 Belvízi áruszállítás
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5040 Belvízi áruszállítás

504001 Belvízi áruszállítás

51 Légi szállítás

511 Légi személyszállítás

5110 Légi személyszállítás

511001 Menetrendszerű légi személyszállítás

511002 Nem menetrendszerű légi személyszállítás

511003 Légiutas-kisérő

512 Légi áruszállítás

5121 Légi áruszállítás

512101 Menetrendszerű légi áruszállítás

512102 Nem menetrendszerű légi teherszállítás

52 Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység

521 Raktározás, tárolás

5210 Raktározás, tárolás

521001 Nem jövedéki termék tárolása, raktározása

521002 Jövedéki termék tárolása, raktározása

521003 Hűtőházban történő tárolás, raktározás

522 Szállítást kiegészítő tevékenység

5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

522101 Szárazföldi szállítást segítő tevékenység m.n.s.

522102 Parkolási szolgáltatás

522103 Közlekedési vonaljegyek ügynöki árusítása

522104 Autómentés (rakfelület nélküli járművel vagy vontatással)

522105 Túlméretes járművek szakkísérése

5222 Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás

522201 Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás

5223 Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás

522301 Légi szállítást segítő tevékenység m.n.s.

522302 Repülőterek üzemeltetése, légiforgalmi szolgáltatás

5224 Rakománykezelés

522401 Rakománykezelés

522402 Nem közforgalmú, egyéb áruszállítás

522403 Belső üzemi kötöttpályás teherszállítás

522404 Anyagmozgatás kézi erővel

522405 Anyagmozgatás géppel

5229 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás

522901 Szállítmányozás

522902 Vámközreműködés

522903 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás

53 Postai, futárpostai tevékenység

532 Egyéb postai, futárpostai tevékenység

5320 Egyéb postai, futárpostai tevékenység

532001 Futárpostai tevékenység

532002 Áru házhozszállítása (kivéve étel)

532003 Közreműködés postai szolgáltatás ellátásában

532004 Bejelentéshez kötött egyéb postai szolgáltatás
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532005 Étel házhozszállítása

532006 Újság, folyóirat terjesztése

55 Szálláshely-szolgáltatás

551 Szállodai szolgáltatás

5510 Szállodai szolgáltatás

551001 Szállodai szolgáltatás m.n.s.

551002 Panzió szolgáltatás

552 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

552001 Közösségi szálláshely-szolgáltatás

552003 Üdülőháztelep szolgáltatás

552004 Gyermeküdültetés (nem utazási csomagként)

552006 Szálláshely-szolgáltatás m.n.s.

552007 Közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: üdülő 

552008 Közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: gyermek- és ifjúsági tábor

552009 Közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: hegyi menedékház

552010 Közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: vendégszállás

552011 Falusi szálláshely-szolgáltatás

552012 Közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: munkásszállás

552013 Közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: diákotthon, kollégium

552014 Magánszálláshely szolgáltatás

553 Kempingszolgáltatás

5530 Kempingszolgáltatás

553001 Kempingszolgáltatás

553002 Közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: nomád táborhely

553003 Közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: bivakszállás

553004 Szabadidős és nyaralótáboroztatás

559 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 

5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 

559001 Nem üdülési, nem turisztikai egyéb szálláshely-szolgáltatás

559007 Szoba bérbeadása

56 Vendéglátás

561 Éttermi, mozgó vendéglátás

5610 Éttermi, mozgó vendéglátás

561002 Pecsenye és más húsalapú készítmény sütése

561003 Palacsinta-, lángos-, pizzasütés

561004 Egyéb üzlethez nem kötött vendéglátás

561005 Falatozó (büfé), melegkonyhás büfé

561006 Falatozó (büfé), hidegkonyhás büfé szolgáltatás

561007 Sörözői vendéglátás (melegkonyhás)

561008 Kávéház, teaház (melegkonyhás)

561009 Éttermi vendéglátás

561010 cukrászda, fagylaltozó

561011 Kürtőskalács sütés

562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás

5621 Rendezvényi étkeztetés

562101 Rendezvényi étkeztetés m.n.s.
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562102 családi rendezvényszolgálat

562103 Falusi vendégasztal szolgáltatás

5629 Egyéb vendéglátás

562901 Munkahelyi étkeztetés

562902 Nem melegkonyhás munkahelyi büfé, kantin

562903 Közétkeztetés

562904 M.n.s. egyéb vendéglátás

562905 Szociális étkeztetés

563 Italszolgáltatás

5630 Italszolgáltatás

563001 Zenés szórakozóhely (mulató, varieté, bár, diszkó) működtetése

563002 Kocsmai, italbolti vendéglátás

563003 Sörbár  (nem melegkonyhás)

563004 Borozó (nem melegkonyhás)

563006 Kávézó, teázó  (nem melegkonyhás)

563007 Egyéb italszolgáltatás

58 Kiadói tevékenység

581 Kiadói tevékenység

5811 Könyvkiadás

581101 Könyv- és térképkiadás

581103 Könyv kiadása lemezen, kazettán, más fizikai hordozón

581104 Könyv online-kiadása

5812 címtárak, levelezőjegyzékek kiadása

581201 címtárak, levelezőjegyzékek kiadása

581202 címtárak, levelezőjegyzékek online-kiadása

5813 Napilapkiadás

581301 Napilapkiadás m.n.s.

581302 Napilap online-kiadása

5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

581401 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása m.n.s.

581402 Folyóirat, időszaki kiadvány online-kiadása

5819 Egyéb kiadói tevékenység

581901 Egyéb kiadói tevékenység m.n.s.

581903 Egyéb online-kiadói tevékenység

582 Szoftverkiadás

5821 Számítógépes játék kiadása

582101 Számítógépes játék kiadása m.n.s.

582102 Számítógépes játék online-kiadása

5829 Egyéb szoftverkiadás

582901 Egyéb szoftverkiadás

59 Film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás

591 Film-, video-, televízióműsor-gyártás 

5911 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

591101 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

5912 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

591201 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

5913 Film-, video- és televízióprogram terjesztése
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591301 Film-, video- és televízióprogram terjesztése

5914 Filmvetítés

591401 Filmvetítés

592 Hangfelvétel készítése, kiadása

5920 Hangfelvétel készítése, kiadása

592001 Hangfelvétel-kiadás

592002 Nyomtatott zenemű kiadása

592003 Hangfelvétel-készítés (első példány, nyilvános közlésre)

592004 Rádióműsor-készítés

60 Műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás

601 Rádióműsor-szolgáltatás

6010 Rádióműsor-szolgáltatás

601001 Rádióműsor-szolgáltatás m.n.s.

601002 Közszolgálati rádióműsor-szolgáltatás

602 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

6020 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

602001 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása m.n.s.

602002 Közszolgálati televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

61 Távközlés

611 Vezetékes távközlés

6110 Vezetékes távközlés

611001 Vezetékes távközlés

612 Vezeték nélküli távközlés

6120 Vezeték nélküli távközlés

612001 Vezeték nélküli távközlés

613 Műholdas távközlés

6130 Műholdas távközlés

613001 Műholdas távközlés

619 Egyéb távközlés

6190 Egyéb távközlés 

619001 Egyéb távközlés m.n.s.

619002 Internet-hozzáférés biztosítása

62 Információ-technológiai szolgáltatás

620 Információ-technológiai szolgáltatás 

6201 Számítógépes programozás

620101 Egyedi szoftverfejlesztés

620102 Rendszerszervezési, -karbantartási tanácsadás

620103 Weblap tervezése (webdizájn)

620104 Számítógépes programozás m.n.s.

6202 Információ-technológiai szaktanácsadás

620201 Egyéb számítástechnikai szakértés, tanácsadás

620203 Hardver-szaktanácsadás

6203 Számítógép-üzemeltetés 

620301 Számítógép-üzemeltetés 

6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

620901 Egyéb számítástechnikai tevékenység

620902 Számítógép üzembe helyezése
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63 Információs szolgáltatás

631 Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás

6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

631101 Egyéb adatbázis-szolgáltatás

631102 Internetes hirdetési felület webgazda általi értékesítése

631104 Adatfeldolgozási szolgáltatás

631105 Weboldal üzemeltetés (webhosting)

6312 Világháló-portál szolgáltatás

631201 Világháló-portál szolgáltatás

639 Egyéb információs szolgáltatás

6391 Hírügynökségi tevékenység

639101 Hírügynökségi tevékenység

6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 

639901 Téma-, sajtófigyelés

66 Egyéb pénzügyi tevékenység

661 Pénzügyi kiegészítő tevékenység (kivéve: biztosítás, nyugdíjalap)

6612 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

661201 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység m.n.s.

6619 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

661901 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység m.n.s.

662 Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység

6621 Kockázatértékelés, kárszakértés

662101 Biztosítási kockázatértékelés, kárszakértés

6622 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység

662201 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység

662202 Pénztári tag szervezése, pénztári ügynöki tevékenység

6629 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége 

662901 Biztosítási állomány kezelése, adminisztrációja

68 Ingatlanügyletek

681 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

681001 Egyéb ingatlan forgalmazása

681002 Lakóingatlan és földterület forgalmazása

682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

682001 Lakóingatlan bérbeadás

682002 Gazdasági építmény bérbeadása

682003 Földterület bérbeadás

682004 Oktatást szolgáló építmény és önálló rendeltetési egység rendeltetésének megfelelő bérbeadása

682005 Sportlétesítmény, sporttelep és önálló rendeltetési egység rendeltetésének megfelelő bérbeadása

682006
Művelődési ház és művelődést szolgáló önálló rendeltetési egység rendeltetésének megfelelő 
bérbeadása

682007 Üzlethelyiség bérbeadása

682008 Saját tulajdonú vagy bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése m.n.s.

683 Ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás

6831 Ingatlanügynöki tevékenység

683101 Lakóingatlan, földterület közvetítése



8112	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	197.	szám	

683102 Ingatlan-értékbecslés

683103 Egyéb ingatlan közvetítése

683104 Igazságügyi szakértés lakásügyi területen

6832 Ingatlankezelés

683201 Ingatlankezelés m.n.s.

683202 Lakóingatlan kezelése

69 Jogi, számviteli, adószakértői tevékenység

691 Jogi tevékenység

6910 Jogi tevékenység

691001 Jogi, ügyvédi szolgáltatás

691002 Iparjogvédelmi ügyek intézése

691003 Közjegyzői szolgáltatás

691004 Önálló bírósági végrehajtói tevékenység

691005 Szabadalmi ügyvivő

691006 Permegelőző, konfliktuskezelő közvetítés (kivéve: büntető ügyekben)

691007 Permegelőző, konfliktuskezelő közvetítés büntető ügyekben

692 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

692001 Adószakértés, adó-szaktanácsadás

692002 Könyvvizsgálat (audit)

692003 Könyvelés

692006 Egyéb számviteli szolgáltatás, bérszámfejtés

692007 Pénzügyi ellenőr

692008 Jövedéki ügyintézés

692009 Termékdíj ügyintézés

70 Üzletvezetési, vezetői tanácsadás

702 Üzletviteli tanácsadás

7021 PR, kommunikáció

702101 PR, kommunikáció m.n.s.

702102 Lobbitevékenység

7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

702201 Általános üzletviteli tanácsadás

702202 Pénzügyi, társadalombiztosítási és marketing üzletviteli tanácsadás

702203 Humánpolitikai üzletviteli tanácsadás

702204 Egyéb üzletviteli tanácsadás, gazdasági szakmai szakértés 

702205 Egyéb projektvezetési szolgáltatás, kivéve építési projekt

702206 Közbeszerzési tanácsadás

702207 Belső ellenőrzés

71 Mérnöki és építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés

711 Mérnöki és építészmérnöki tevékenység; műszaki tanácsadás

7111 Építészmérnöki tevékenység

711101 Építészeti tervezés

711104 Táj- és kertépítészeti tervezés

711105 Építészeti műszaki rajzolás

711106 Technikusi tevékenység építészeti, kertészeti területen

711107 Építésügyi műszaki szakértő (építészmérnök)

711108 Településrendezés tervezés
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711109 Vidéktervezés

711110 Területrendezési tervezés

711111 Településrendezési szakértő

711112 Igazságügyi szakértés településrendezési területen

7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

711201 Építészeti műszaki tervezés (kivéve: építészmérnökök)

711202 Ipari folyamatirányító rendszer tervezése

711203 Geológiai, geofizikai szolgáltatás

711204 Földmérés, térképészet

711206 Beruházás lebonyolítói tevékenység

711207 Felelős műszaki vezetés

711208 Műszaki rajzolás (kivéve: építészeti)

711209 Ipari tevékenységhez kapcsolódó mérnöki tervezés, szakértés

711210 Technikusi tevékenység (kivéve építészet)

711212 Építési műszaki ellenőrzés

711213 Építésügyi műszaki szakértő (kivéve: építészmérnökök)

711214 Tűzvédelmi tervező tevékenység

711215 Igazságügyi szakértés építésügyi területen

711216 Építési műszaki ellenőrzés (technikus)

711217 Felelős műszaki vezetés (technikus)

711218 Ipari tevékenységhez kapcsolódó technikusi tevékenység

711219 Távérzékelés

712 Műszaki vizsgálat, elemzés

7120 Műszaki vizsgálat, elemzés

712001 Műszaki vizsgálat, elemzés, tesztelés

712002 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata

712003 Energetikai tanúsító tevékenység

712004 Gáz csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálata

72 Tudományos kutatás, fejlesztés

721 Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

7211 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés

721101 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés

7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

721901 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

722 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

722001 Társadalomtudományi kutatás, fejlesztés

722002 Humán kutatás, fejlesztés

73 Reklám, piackutatás

731 Reklám

7311 Reklámügynöki tevékenység

731101 Reklámtervezés, -készítés, -elhelyezés

7312 Médiareklám

731202 Reklámfelület ügynöki értékesítése

732 Piac-, közvélemény-kutatás

7320 Piac-, közvélemény-kutatás

732001 Piac-, közvélemény-kutatás
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74 Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

741 Divat-, formatervezés

7410 Divat-, formatervezés

741001 Divattervezés, formatervezés, grafika, kirakatrendezés

741002 Lakberendezés-tervezés, -tanácsadás

741003 Belsőépítészeti-tervezés, -tanácsadás

741004 Dekorációs falfestés

742 Fényképészet

7420 Fényképészet

742001 Fényképészet m.n.s.

742002 Videofelvétel-készítés

742003 Fotóriporteri szolgáltatás

743 Fordítás, tolmácsolás

7430 Fordítás, tolmácsolás

743001 Szakfordítás

743002 Nyelvi lektorálás

743003 Tolmácsolás

743004 Jeltolmácsolás

749 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

749001 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

749002 Közvetítési, ügynöki szolgáltatás

749003 Értékbecslő igazságügyi szakértés

749004 Becsüs (kivéve: ingatlan-, biztosításikár-szakértés)

749005 Mezőgazdasági, vadgazdálkodási szakmai tervezés, szakértés

749007
Kereskedelmi, szálláshely-szolgáltatási, vendéglátási, szállítási, raktározási, postai, távközlési 
szakmai tervezés, szakértés

749008 Kulturális és egyéb társadalmi szakmai tervezés, szakértés

749009 Egészségügyi tervezés, szakértés, módszertani feladatok végzése

749010 Környezetvédelmi szakmai tervezés, szaktanácsadás

749011 Egyéb, gazdasági, társadalmi tevékenységet segítő szakmai tervezés, szakértés

749012 Munka-, tűzvédelmi szakértés, szabályzat kidolgozása

749014 Igazságügyi szakértés tűzvédelmi, személy- és vagyonvédelmi területeken

749015 Minőségbiztosítási ügyintézés, tanácsadás

749016 Igazságügyi szakértés környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi területen

749024 Igazságügyi szakértés kulturális területen

749029 Igazságügyi szakértés orvosi, egyes pszichológiai és biológiai területen

749031 Haszonállatok törzskönyvezése

749032 Igazságügyi szakértés kriminalisztikai területen

749033 M.n.s. egyéb igazságügyi szakértő

749035 Műszaki tanácsadás

749036 Hobbiállatok törzskönyvezése (kivéve: munkaeb pl. vakvezető eb, rendőreb)

749037 Lektorálás (nem nyelvi)

749038 Meteorológiai szolgáltatás

749039 Igazságügyi állategészségügyi szakértés

749040 Gombaszakértés

749042 Igazságügyi szakértés munkabiztonsági területen
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749043 Igazságügyi szakértés közlekedési és ipari területeken (kivéve: élelmiszeripar)

749044 Igazságügyi szakértés informatikai és hírközlési területen

749045 Igazságügyi szakértés gyógypedagógiai és egyes pszichológiai területen

749046 Igazságügyi szakértés közgazdaság, vám- és egyes pénzügyi területen

749047 Igazságügyi idegenforgalmi szakértés

749048 Igazságügyi szakértés az audiovizuális média területén

749049 Igazságügyi szakértés mező- és erdőgazdálkodási, élelmiszer-ipari  területen

749054 Ipari hűtőgép kezelés

749055 Felvonó- és mozgólépcső ellenőri tevékenység

749056 Közlekedésbiztonsági vizsgálat

749057 Igazságügyi szakértés titokvédelmi területen

749058 Szociálpolitikai szakértés

749059 Gyermekvédelmi szakértés

749060 Növényvédelmi szakértés

749061 Szántóföldi növénytermesztéshez kapcsolódó szaktanácsadás

749062 Kertészethez kapcsolódó szaktanácsadás

749063 Precíziós gazdálkodáshoz kapcsolódó szaktanácsadás

749064 Ökológiai gazdálkodáshoz kapcsolódó szaktanácsadás

749065 Öntözésfejlesztéshez kapcsolódó szaktanácsadás

749066 Állattenyésztéshez kapcsolódó szaktanácsadás

749067 Állategészségügyhöz kapcsolódó szaktanácsadás

749068 Élelmiszer-előállításhoz, -feldolgozáshoz kapcsolódó szaktanácsadás

749069 Takarmányozáshoz, takarmány-előállításhoz kapcsolódó szaktanácsadás

749070 Földügyekhez kapcsolódó szaktanácsadás 

75 Állat-egészségügyi ellátás

750 Állat-egészségügyi ellátás

7500 Állat-egészségügyi ellátás

750001 Állatorvosi tevékenység

77 Kölcsönzés, operatív lízing

771 Gépjárműkölcsönzés

7711 Személygépjármű kölcsönzése

771101 Gépkocsikölcsönzés

771103 M.n.s. személygépjármű kölcsönzése

7712 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)

771201 Járműkölcsönzés

772 Személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése

7721 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése

772101 Szabadidős és sporteszköz kölcsönzése

7722 Videokazetta, lemez kölcsönzése

772201 Videokazetta-, LD-, DVD-lemez kölcsönzése

7729 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése

772901 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése m.n.s.

772902 Barkácseszköz kölcsönzése

772903 Esküvői ruha, jelmez, egyéb ruházati termék kölcsönzése

772904 Oktatást szolgáló szemléltetőeszköz és bemutató taneszköz kölcsönzése

772905 Televízió-, rádió-, videokészülék kölcsönzése

772906 Háztartási eszköz, bútor kölcsönzése
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772907 Hangszerkölcsönzés

772908 Gyógyászati segédeszköz kölcsönzése

773 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

7731 Mezőgazdasági gép kölcsönzése

773101 Mezőgazdasági gép kölcsönzése

7732 Építőipari gép kölcsönzése

773201 Építőipari gép, berendezés kölcsönzése

7733 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) 

773301 Irodagép-kölcsönzés

773302 Számítástechnikai berendezések kölcsönzése

7734 Vízi szállítóeszköz kölcsönzése

773401 Vízi szállítóeszköz kölcsönzése

7735 Légi szállítóeszköz kölcsönzése

773501 Légi szállítóeszköz kölcsönzése

7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

773901 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

773902 Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése

773903 Gazdasági haszonállatok kölcsönzése

774 Immateriális javak kölcsönzése

7740 Immateriális javak kölcsönzése

774001 Immateriális javak kölcsönzése

78 Munkaerőpiaci szolgáltatás

781 Munkaközvetítés

7810 Munkaközvetítés

781001 Munkaközvetítés

79 Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás 

791 Utazásközvetítés, utazásszervezés

7911 Utazásközvetítés

791101 Utazásközvetítés 

791102 Menetjegy foglalása, ügynöki értékesítése

791103 Egyéb közlekedési eszköz foglalása, ügynöki értékesítése

791104 Szálláshely-foglalása, ügynöki értékesítése (nem utazási csomagban)

791105 Utazás foglalása, ügynöki értékesítése (nem utazási csomagban)

7912 Utazásszervezés

791201 Utazásszervezés m.n.s.

799 Egyéb foglalás 

7990 Egyéb foglalás

799001 Idegenvezetés

799002 Jegyértékesítő ügynöki tevékenység

799003 Turistatájékoztatás

799005 Egyéb foglalás m.n.s.

80 Biztonsági, nyomozói tevékenység

801 Személybiztonsági tevékenység

8010 Személybiztonsági tevékenység

801001 Személybiztonsági tevékenység

802 Biztonsági rendszer szolgáltatás

8020 Biztonsági rendszer szolgáltatás
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802001 Biztonsági rendszer szolgáltatás

803 Nyomozás

8030 Nyomozás

803001 Magánnyomozás

81 Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés

811 Építményüzemeltetés

8110 Építményüzemeltetés

811001 Házfelügyelői szolgáltatás

811002 Kazánfűtői tevékenység

811003 Építményüzemeltetés m.n.s. (nem saját és nem bérelt ingatlan esetén)

812 Takarítás

8121 Általános épülettakarítás

812101 Általános épülettakarítás

812102 Takarítás, tisztítás háztartásnál

8122 Egyéb épület-, ipari takarítás

812201 Egyéb épület-, ipari takarítás m.n.s.

812202 Kéménytisztítás, -vizsgálat, -ellenőrzés, tüzeléstechnikai szolgáltatás 

812203 Ablaktisztítás

8129 Egyéb takarítás

812901 Egyéb takarítás m.n.s.

812902 Egyéb tisztítás

812904 Egészségügyi kártevők elleni védekezés (rovar- és rágcsálóírtás)

812905 Köz- és egyéb területek tisztítása, hó- és jégmentesítése

813 Zöldterület-kezelés

8130 Zöldterület-kezelés

813001 Zöldterület-kezelés

813002 Házikertgondozás

82 Adminisztratív, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás

821 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás

8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás

821101 Összetett adminisztratív szolgáltatás

8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

821901 Egyéb irodai szolgáltatás m.n.s.

821902 Fénymásolás, sokszorosítás

822 Telefoninformáció

8220 Telefoninformáció

822001 Telefoninformáció

823 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

823001 Kereskedelmi bemutató, vásár szervezése

823003 Falusi rendezvények szervezése, szálláshely-szolgáltatás nélkül

823004 Konferencia-, kongresszusszervezés 

829 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység 

8291 Követelésbehajtás

829101 Követelésbehajtás m.n.s.

829102 Díjbeszedés

8292 csomagolás
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829201 csomagolás

8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 

829901 Jegyzőkönyvi, gyorsírásos feljegyzés készítése

829902 M.n.s. egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás

829903 Aukció, árverés

829905 Építésügyi igazgatási szakértő

84 Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás

8424 Közbiztonság, közrend

842401 Trafipax működtetése

85 Oktatás

851 Iskolai előkészítő oktatás

8510 Iskolai előkészítő oktatás

851001 Iskolai előkészítő oktatás

852 Alapfokú oktatás

8520 Alapfokú oktatás

852001 Alapfokú oktatás m.n.s.

852002 Alapfokú művészetoktatás

852003 Alapfokú felnőttoktatás

853 Középfokú oktatás

8531 Általános középfokú oktatás

853101 Általános középfokú oktatás m.n.s.

853102 Általános középfokú felnőttoktatás

8532 Szakmai középfokú oktatás

853201 Szakmai középfokú oktatás

853203 Szakmai középfokú felnőttképzés

853204 Hivatásos járművezető oktatás

854 Felső szintű oktatás

8541 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás

854101 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás m.n.s.

854102 Érettségire épülő szakmai felnőttképzés

854103 Felső szintű, nem felsőfokú iskolarendszerű szakképzés

8542 Felsőfokú oktatás

854201 Főiskolai és egyetemi oktatás, alapképzés és mesterképzés

854203 Egyéb felsőfokú továbbképzés

855 Egyéb oktatás

8551 Sport, szabadidős képzés

855101 Sport és szabadidős képzés

8552 Kulturális képzés

855201 Iskolarendszeren kívüli alapfokú művészetoktatás

855202 Kulturális képzés szakkör keretében

855203 Táncoktatás 

8553 Járművezető-oktatás

855301 Járművezető-oktatás

8559 M.n.s. egyéb oktatás 

855901 M.n.s. egyéb oktatás

855903 Nyelvi magánoktatás

855907 Általános képzési célú felnőttképzés
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855909 Informatikai oktatás

855911 Általános és szaknyelvi felnőttképzés

855912 Házi korrepetálás

856 Oktatást kiegészítő tevékenység

8560 Oktatást kiegészítő tevékenység

856001 Oktatási, nevelési, módszertani tanácsadás, szakmai tervezés, szakértés

856002 Iskolarendszerű nevelési, oktatási és más köznevelési intézmény alapítása és fenntartása

856004 Vizsgáztatás

856005 Iskolarendszeren kívüli tanulmányi verseny, tanfolyam szervezése

856006 Gyógypedagógiai ellátás, konduktív pedagógia

856007 Oktatást kiegészítő tevékenység m.n.s.

86 Humán-egészségügyi ellátás

861 Fekvőbeteg-ellátás

8610 Fekvőbeteg-ellátás

861001 Szakorvosi tevékenység fekvőbeteg-ellátásban

861002 Szabadfoglalkozású szakorvosi tevékenység fekvőbeteg-ellátásban

861005 Hospice ellátás a fekvőbeteg gyógyintézeti szakellátásban

861006
Szabadfoglalkozású szakdolgozói (nem orvosi) egészségügyi tevékenység 
fekvőbeteg-szakellátásban

861007 Szakdolgozói fekvőbeteg szakellátás

862 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás

8621 Általános járóbeteg-ellátás

862101 Egészségügyi alapellátás

862102 Szabadfoglalkozású orvosi tevékenység alapellátásban

8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás

862201 Szakorvosi tevékenység járóbeteg-ellátásban

862202 Szabadfoglalkozású szakorvosi tevékenység járóbeteg-ellátásban

8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás

862301 Fogorvosi járóbeteg-ellátás m.n.s.

862302 Szabad foglalkozású egészségügyi tevékenység fogorvosi szakellátásban

869 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

869001 Egyéb egészségügyi tevékenység (kivéve: orvosok, fogorvosok)

869002 Gyógyszerész (nem saját gyógyszertárban)

869003
Szabadfoglalkozású egészségügyi tevékenység egyéb humán-egészségügyi ellátásban (kivéve: 
orvosok, fogorvosok) 

869004 Védőnői és ápolói szolgáltatás

869005 Természetgyógyászati ellátás

869006 Mentál-egészségügyi ellátás

869007 Mentál-egészségügyi ellátás (nem egészségügyi szolgáltatásként)

869009 Hospice ellátás a beteg otthonában

869010 Lovasterápia

869011 Humánkineziológiai szolgáltatás

869012 Dúlai szolgáltatás

87 Bentlakásos, nem kórházi ápolás

871 Bentlakásos, nem kórházi ápolás

8710 Bentlakásos, nem kórházi ápolás
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871001 Bentlakásos, nem kórházi ápolás m.n.s.

872 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása

8720 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása

872001 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása m.n.s.

873 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

873001 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása m.n.s.

879 Egyéb bentlakásos ellátás

8790 Egyéb bentlakásos ellátás

879001 Egyéb bentlakásos ellátás

879007 Önálló helyettes szülői tevékenység

879008 Helyettes szülői hálózat működtetése

879009 Gyermekek átmeneti otthonának működtetése

879010 családok átmeneti otthonának működtetése

879011 Nevelőszülői hálózat működtetése

879012 Gyermek- és lakásotthon működtetése

879013 Különleges gyermek- és lakásotthon működtetése

879014 Speciális gyermek- és lakásotthon működtetése

879015 Utógondozó otthon működtetése

88 Szociális ellátás bentlakás nélkül

881 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

8810 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

881001 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

881003 Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás

881004 Házi segítségnyújtás

881005 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

881006 Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás

889 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

8891 Gyermekek napközbeni ellátása

889105 Alternatív napközbeni ellátás

889106 Gyermekfelügyelet, a gyermekvédelmi törvény hatályán kívüli szolgáltatásként

889108 családi bölcsőde

889109 Napközbeni gyermekfelügyelet

8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

889901 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

889907 Utcai szociális munka

889909 családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás

889910 Közösségi ellátás

90 Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység

900 Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység

9001 Előadó-művészet

900101 Előadó-művészeti tevékenység (prózai)

900102 Előadó-művészeti tevékenység (zenei)

900103 Táncművészeti tevékenység

900104 Amatőr előadóművész tevékenység

900105 Népzenei, magyarnóta-énekesi előadóművészet

900106 Statisztálás
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900107 Egyéb színpadi előadóművészeti tevékenység

900108 cirkuszi előadóművészeti tevékenység

900110 Vándorcirkuszi előadóművészeti tevékenység

900111 Előadó-művészet m.n.s.

9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

900204 Színpadi látványtechnika biztosítása

900205 Hangosítás

900206 Színpadi rendezői, produceri tevékenység

900207 Jelmez- és díszlettervezés

900208 M.n.s. előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

9003 Alkotóművészet

900301 Egyéb alkotóművészeti tevékenység m.n.s.

900302 Írói, költői tevékenység

900303 Művészi tűzzománc képek készítése

900304 Képzőművészeti alkotások és védett kulturális javak restaurálása

900305 Független újságírói tevékenység

900306 Képzőművészeti tevékenység (képzőművészeti alkotások készítése)

900307 Műfordítás

9004 Művészeti létesítmények működtetése

900401 Művészeti létesítmények működtetése

91 Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység

910 Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység

9101 Könyvtári, levéltári tevékenység

910101 Könyvtári tevékenység

910102 Levéltári tevékenység

9102 Múzeumi tevékenység

910201 Múzeumi tevékenység

910202 Múzeumi tárgyak és védett kulturális javak állagmegőrzése, konzerválása

9103 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése m.n.s.

910302 Helyi népművészeti, néprajzi, kézműves, építészeti és kulturális értékek, örökségek bemutatása

9104 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése

910401 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése

92 Szerencsejáték, fogadás

920 Szerencsejáték, fogadás

9200 Szerencsejáték, fogadás

920001 Szerencsejáték-szolgáltatás

920002 Szerencsejáték-szelvény saját számlás értékesítése

920003 Szerencsejáték-szelvény ügynöki értékesítése

93 Sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység

931 Sporttevékenység

9311 Sportlétesítmény működtetése

931101 Sportlétesítmény működtetése

9313 Testedzési szolgáltatás 

931302 Fitneszklub, kondicionálóterem működtetése; aerobic

9319 Egyéb sporttevékenység

931901 Sportrendezvény szervezése, lebonyolítása
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931902 Egyéb m.n.s. sporttevékenység

931903 Sport- és szabadidős horgászat szervezése

931904 Sport- és szabadidős vadászat szervezése

931905 Sport- és szabadidős lovagoltatás

931906 Sportszakemberek tevékenysége

932 Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

9321 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység

932101 Vásári, vidámparki szórakoztatás

932102 Vándor vidámparki szolgáltatás

9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

932901 Máshova nem sorolható, egyéb szabadidős tevékenység

932902 Játékautomata-üzemeltetés (nem pénznyerő)

932903 Strandfürdő szolgáltatás

932904 Táncrendezvény szolgáltatás

932905
Falusi élethez, környezethez és munkakultúrához kapcsolódó hagyományok, tevékenységek 
bemutatása

932906 Helyi gazdálkodási módok, termelési szokások bemutatása

932907 Vegyes szórakoztatás

932908 Szabadidős közlekedési eszközhöz kapcsolódó létesítmények üzemeltetése (pl. sporthajókikötő)

95 Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása

951 Számítógép, kommunikációs eszköz javítása

9511 Számítógép, -periféria javítása

951102 Számítógép, -periféria javítása

9512 Kommunikációs eszköz javítása

951201 Mobiltelefon javítása

951202 Kommunikációs eszközök javítása m.n.s.

952 Személyi, háztartási cikk javítása

9521 Szórakoztatóelektronikai cikk javítása

952101 Szórakoztatóelektronikai cikk javítása

9522 Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása

952201 Háztartási villamos készülék üzembe helyezése

952202 Mosógép javítása

952203 Hűtőgép javítása

952204 Egyéb háztartási villamos készülékek, cikkek javítása

952205 Nem villamos működtetésű háztartási, kerti eszköz javítása

9523 Lábbeli, egyéb bőráru javítása

952301 Lábbelijavítás

952302 Bőráru javítása

9524 Bútor, lakberendezési tárgy javítása

952401 Egyéb m.n.s. bútorjavítás

952402 Konyhabútor-javítás

952403 Irodabútor-javítás

952404 Ülőbútor újrakárpitozása

952405 Ülőbútor-javítás

9525 Óra-, ékszerjavítás

952501 Órajavítás

952502 Ékszerjavítás
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9529 Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása

952901 Egyéb háztartási és közszükségleti cikkek javítása

952902 Gravírozás hozott anyagra nem a gyártás során

952903 Kulcsmásolás

952905 Vegyes javítás

952906 Késélezés, köszörülés, evőeszköz javítása

952907 Mechanikus varrógép javítás

952908 Kerékpárjavítás

952910 Hangszerjavítás

952911 Ruházati és egyéb konfekcionált termékek javítása

952912 Töltőtolljavítás

952913 Öngyújtótöltés, javítás

952914 Házaló javító szolgáltatás

952915 Patentozás, riglizés, szegecselés

952917 Háztartási célú fotó és optikai eszközök javítása

952918 Professzionális sportberendezés javítása

952919 Kempingcikk, vitorlavászon javítása

952920 Gyógyászati segédeszköz javítása

96 Egyéb személyi szolgáltatás

960 Egyéb személyi szolgáltatás

9601 Textil, szőrme mosása, tisztítása

960101 Mosás, vegytisztítás, vasalás

960102 Ruhafestés, -színezés

960103 Mosodai gyűjtőszolgálat

960104 Mosás, vasalás háztartásnál

9602 Fodrászat, szépségápolás

960201 Férfifodrászat

960202 Férfi-, női, gyermekfodrászat

960203 Kozmetika, szépségápolás

960204 Női fodrászat

960205 Hajmosás

960207 Fodrászat az ügyfél otthonában

960208 Kozmetika, szépségápolás az ügyfél otthonában

960210 Sminkelés, műszempilla-építés

960211 Sminkelés az ügyfél otthonában

960212 Hajfonás, hajhosszabbítás

960213 Lábápolás

960214 Lábápolás az ügyfél otthonában

960215 Speciális lábápolás 

960216 Speciális lábápolás az ügyfél otthonában

960217 Kéz ápolás, műkörömépítés

960218 Kézápolás és műkörömépítés az ügyfél otthonában

960219 Tartós smink készítése (sminktetoválás)

9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

960301 A temető fenntartása, üzemeltetése

960302 A temetés előkészítése, temetés, hamvasztás

9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
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960401 Frissítő, relaxáló masszázs

960402 Szoláriumkezelés

960403 Fürdő szolgáltatás

960404 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás m.n.s.

9609 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

960901 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

960902 Illemhely üzemeltetése

960903 Partnerközvetítés, társkeresés

960904 Grafológus szolgáltatás

960905 Ruhatáros, csomagmegőrző, kabinos szolgáltatás

960906 Asztrológiai, spiritiszta szolgáltatás

960908 Hordár szolgáltatás

960909 Hobbiállat-gondozás, -idomítás

960910 Kutyakiképzés biztonsági célra

960911 Állatkozmetika

960912 Tetoválás, testékszer-felhelyezés

960913 Hosztesz szolgáltatás

97 Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás

970 Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás

9700 Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás

970001 Háztartási és egyéb alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás, magánszemély

99 Területen kívüli szervezet

990 Területen kívüli szervezet

9900 Területen kívüli szervezet

990001 Külföldi képviseletet ellátó személy
”
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 335/2022. (XI. 30.) KE határozata
miniszter kinevezéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés c)  pontja és 16.  cikk (7)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök javaslatára –  
Lantos Lajos Csabát 2022. december 1-jei hatállyal energiaügyi miniszterré kinevezem.

Budapest, 2022. november 29.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. november 29.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/7583-3/2022.

A köztársasági elnök 336/2022. (XI. 30.) KE határozata
miniszter feladatköri megnevezése módosulásának megállapításáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés c)  pontja és 16.  cikk (7)  bekezdése alapján, figyelemmel a  Magyarország 
minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény 3.  §-ának a  Magyarország minisztériumainak 
felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2022. évi  
XLIII. törvény általi módosítására, a  miniszterelnök javaslatára megállapítom, hogy Lázár Jánosnak a miniszterek 
kinevezéséről szóló 186/2022. (V. 24.) KE határozat szerinti építési és beruházási miniszteri feladatköri megnevezése  
2022. december 1-jei hatállyal építési és közlekedési miniszteri feladatköri megnevezésre módosul.

Budapest, 2022. november 29.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. november 29.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/7599-2/2022.
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A köztársasági elnök 337/2022. (XI. 30.) KE határozata
közigazgatási államtitkár felmentéséről és közigazgatási államtitkár kinevezéséről

 1.  Az  Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés j)  pontja, valamint a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi cXXV. törvény  
233.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök javaslatára – dr. Gazsó Balázs Lászlót, a  Technológiai és Ipari 
Minisztérium közigazgatási államtitkárát e tisztségéből 2022. november 30-ai hatállyal felmentem.

 2.  Az  Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés j)  pontja, valamint a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi cXXV. törvény 
229.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök javaslatára – dr. Czepek Gábort 2022. december 1-jei hatállyal 
az Energiaügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárává kinevezem.

Budapest, 2022. november 29.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. november 29.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/7599-3/2022.

A köztársasági elnök 338/2022. (XI. 30.) KE határozata
államtitkár megbízatása megszűnése időpontjának megállapításáról, államtitkár felmentéséről és 
államtitkárok kinevezéséről

 1.  Az  Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés j)  pontja, valamint a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi cXXV. törvény 
203.  § (1)  bekezdés b)  pontja, továbbá 204.  § (1) és (2) bekezdése alapján – a  miniszterelnök javaslatára – 
megállapítom, hogy dr. György Lászlónak, a  Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkárának e  megbízatása  
– lemondására tekintettel – 2022. november 30-ai hatállyal megszűnik.

 2.  Az  Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés j)  pontja, valamint a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi cXXV. törvény 
205. § (1) és (4) bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára – dr. Kutnyánszky zsolt Krisztiánt, a Technológiai és 
Ipari Minisztérium államtitkárát e megbízatása alól 2022. november 30-ai hatállyal felmentem.

 3.  Az  Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés j)  pontja, valamint a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi cXXV. törvény 
202. § (2) bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára – 2022. december 1-jei hatállyal 

Ágh Pétert az Építési és Közlekedési Minisztérium,
dr. Czomba Sándort a Miniszterelnöki Kabinetiroda és
dr. Hankó Balázs zoltánt a Kulturális és Innovációs Minisztérium

államtitkárává kinevezem.
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 4.  Az  Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés j)  pontja, valamint a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi cXXV. törvény 
202.  § (2)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök javaslatára – 2022. december 7-ei hatállyal Fábián Gergelyt 
a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkárává kinevezem.

Budapest, 2022. november 29.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. november 29.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/7599-4/2022.

A Kormány 1582/2022. (XI. 30.) Korm. határozata
Magyarország Nemzeti Digitalizációs Stratégiájának (2022–2030) elfogadásáról

A Kormány elfogadja a  részére bemutatott  Nemzeti Digitalizációs Stratégiát, és elrendeli annak a  kormányzati 
portálon való közzétételét.

Felelős: Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1583/2022. (XI. 30.) Korm. határozata
a 2023. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről

 1.  A  Kormány a  határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésének kormányzati feladatairól szóló  
190/2000. (XI. 14.) Korm. rendelet 2.  § (1)  bekezdése alapján engedélyezi az  1.  melléklet szerinti,  
2023. évi gyakorlatokhoz, kiképzésekhez és egyéb katonai tevékenységekhez (a továbbiakban együtt: gyakorlat) 
kapcsolódó határátlépéssel járó csapatmozgásokat.

 2.  Az 1. pont szerinti engedély a Magyar Honvédség gyakorlaton való részvételének, a gyakorlaton részt vevő külföldi 
fegyveres erők államhatáron való átlépésének és az ország területén történő átvonulásának, illetve átrepülésének 
engedélyezését is jelenti, ha az engedélyezés feltételei egyébként fennállnak.

 3.  Az  1.  mellékletben megjelölt, a  Magyar Honvédséghez és a  külföldi fegyveres erőkhöz tartozó kontingensek 
küldése, fogadása, illetve átvonulása – az adott gyakorlaton való részvételhez szükséges és indokolt mennyiségű –  
saját rendszeresített gép- és harcjárműveikkel, híradó és kommunikációs eszközeikkel, fegyverzetükkel, lőszer- és 
robbanóanyag-ellátmányukkal, felszerelésükkel és a szállításukhoz szükséges járművekkel történhet.

 4.  Ha a gyakorlat jellege azt indokolja, az 1. pont szerinti engedély az 1. mellékletben meghatározott időtartamokon 
belül, a  résztvevők – a  vonatkozó összlétszám kereteit meg nem haladó – váltása érdekében történő, többszöri 
határátlépésére is vonatkozik.

 5.  A  Kormány hozzájárul ahhoz, hogy az  1.  melléklet 1.  pontjában foglalt táblázat 19., 20., 21., 59. sora, valamint 
az  1.  melléklet 2.  pontjában foglalt táblázat 6., 16., 30., 31., 44., 78. sora szerinti nemzetközi gyakorlat Magyarország 
területén – a  vagyonkezelővel vagy a  tulajdonossal való előzetes megállapodás függvényében – a  Honvédelmi 
Minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlanon kívül is végrehajtható.

 6.  Ez a határozat 2023. január 1-jén lép hatályba.
 7.  Hatályát veszti a  2022. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1880/2021. (XII. 7.)  

Korm. határozat.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1583/2022. (XI. 30.) Korm. határozathoz

1. A Magyar Honvédség részvételével tervezett, külföldi fegyveres erők átvonulásával is járó NATO, EU gyakorlatok és kiképzési rendezvények

A B c D E F G H

1. A gyakorlat megnevezése Felelős A gyakorlat jellege

A gyakorlat tervezett 

helye  

(ország)

A gyakorlat 

tervezett 

időpontja

(negyedév)

Külföldi helyszín 

esetén a Magyar 

Honvédség 

létszáma 

legfeljebb

(fő)

Magyarországi helyszín 

esetén részt vevő 

külföldi fegyveres erő 

létszáma legfeljebb

(fő)

Magyarországi 

áthaladás esetén 

áthaladó külföldi 

fegyveres 

erő létszáma 

legfeljebb

(fő)

2.
AIR FIELD MANAGEMENT/ 

KERESZTKISZOLGÁLÁS 
MHP HSZ LE

(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX

NATO- és
EU-tagállamok

I–IV. 50 100 –

3. AIR DEFENDER
MHP HSZ LE

(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX
Németország II. és III. 90 – –

4. ARcTIc cHALLENGE
MHP HSZ LE

(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX

Norvégia, 
Svédország, 
Finnország

II. és III. 90 – –

5. ARRcADE GLOBE
MH TTP/ 

MH GEOSZ
térképész gyakorlat

NATO-,
EU-tagországok

II. és III. 10 – –

6.
BLAcK SEA OPERATIONAL 

INTEGRATION Table Top 
Exercise (BSOI TTX)

MHP HDMcSF
térképen végrehajtott 

gyakorlat
Románia/Bulgária I–IV. 5 – –

7. BRAVE BEDUIN 
MH TTP/MH 

GAVIK
cBRN törzsvezetési 

gyakorlat
Dánia II. 5 – –

8. cASUALTY MOVE MH EK egészségügyi gyakorlat
NATO- és

EU-tagállamok 
(Észtország)

I. és II. 30 – –

9.
cEDc-tagországok felkészítési 

és kiképzési rendezvényei, 
gyakorlatai

MHP KIKcSF felkészítés, kiképzés cEDc-tagországok I–IV. 65 – –
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10. cYBER cOALITION KNBSZ kibervédelmi gyakorlat

Németország, 
Hollandia, 
Észtország, 

Magyarország

I–IV. 12 20 –

11.
cRISIS MANAGEMENT 

EXERcISE 
Short Notice Exercise

KNBSZ
Hadászati szintű 
törzsgyakorlás

NATO- és
EU-tagállamok

III. és IV. 30 – –

12. cROSSED SWORDS MHP KIKcSF, NKE
kibervédelmi gyakorlat

NATO-tagállamok I–IV. 10 – –

13. cYBER EUROPE KNBSZ
kibervédelmi gyakorlat

EU-tagállamok III. és IV. 20 – –

14. cYBER gyakorlatok KNBSZ kibervédelmi gyakorlat
NATO- és

EU-tagállamok, 
Magyarország

I–IV. 6 – –

15. cYBER PHALANX KNBSZ kibervédelmi gyakorlat
NATO- és

EU-tagállamok
I–IV. 10 – –

16. cYBER TESLA KNBSZ kibervédelmi gyakorlat

NATO- és
EU-tagállamok,  

Szerbia, 
Magyarország

I–IV. 20 – –

17. cZEcH LION MHP HSZ SZF
Többnemzeti harcászati 

gyakorlat (V4)
csehország I–IV. 120 – –

18.
DEcI tagországok felkészítési, 

kiképzési rendezvényei
MHP KIKcSF

Harcászati szintű 
gyakorlat

NATO- és  
EU-tagállamok

I–IV. 90 – –

19.
EDA Helikopteres kiképzések 
(Helicopter Tactical Instructor 

course)

MHP HSZ LE
(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX

Magyarország és 
NATO- és  

EU-tagállamok
I–IV. – 500 –

20.
EDA Helicopter Exercise 

Program
MHP HSZ LE

(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX

Magyarország és 
NATO- és

EU-tagállamok
I–IV. 50 50 –

21.
EDA Multinational Helicopter 

Training centre
MHP HSZ LE

(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX

Magyarország és 
NATO- és

EU-tagállamok
I–IV. 50 50 –

22. EDA MilcERT KNBSZ kibervédelmi gyakorlat EU-tagállamok I–IV. 8 – –
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23.

EU Közös Biztonság- és 
Védelempolitikai Program 

felkészítési, kiképzési 
rendezvényei és gyakorlatai

MHP KIKcSF felkészítés, kiképzés
Magyarország,
EU-tagállamok

I–IV. 50 250 500

24. EU MILEX MHP KIKcSF
törzsvezetési gyakorlat

Belgium III. és IV. 10 – –

25. EU Multilayer MHP KIKcSF válságkezelési gyakorlat
NATO-,

EU-tagállamok
I. és II. 10 – –

26.

European Defence Agency 
(EDA)

HOT BLADE
helikopter gyakorlat

MHP HSZ LE
(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX
Portugália II. és III. 90 – –

27.

EUROPEAN DEFENcE 
AGENcY_PERSONNEL 

REcOVERY-EDUcATION & 
TRAINING cOURSES

MHP HSZ LE
(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX

NATO-,
EU-tagállamok,
Magyarország

I–IV. 50 50 –

28.
JLSG HQ törzsmegerősítő 

tartalék kiképzés
MHP LGcSF logisztikai kiképzés

Németország, 
Olaszország, 
csehország

I–IV. 10 – –

29.
Joint Project Optic Windmill 

(JPOW)
légierő gyakorlat

MHP HSZ LE
(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX

Hollandia, 
Németország

I. és II. 30 – –

30. LION EFFORT
MHP HSZ LE

(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX

Svédország, 
csehország

II. és III. 90 – –

31. LOcKED SHIELDS KNBSZ kibervédelmi gyakorlat
Észtország, 

Magyarország
I–IV. 15 – –

32.
MATc (Multinational Aviation 

Training centre)
légierő gyakorlatok 

MHP HSZ LE
(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX/SIMEX

NATO- és
EU-tagállamok

I–IV. 70 – –
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33.

MEDEVAc gyakorlatok és 
kiképzések 

(”Emergency Medical 
Multinational Team” 

összekovácsoló gyakorlat)

MH EK
MEDEVAc helikopter 

gyakorlat

Belgium, 
Németország, 

Hollandia, 
Olaszország, 

Magyarország, 
Egyesült Királyság

I–IV. 30 50 –

34. MEDIcAL MAN MH EK
többnemzeti 

egészségügyi gyakorlat
csehország I–IV. 18 – –

35.
MISTRAL NATO cAPEVAL

képességellenőrző gyakorlat
MHP HSZ LE

(MH LEP)
képességellenőrző 

gyakorlat
Magyarország II. és III. – 200 –

36.
Mobil Biológiai Laboratórium 
(MBL) NATO Response Force 

MH EK
(NRF) minősítő 

gyakorlat
NATO-tagállamok III. 15 – –

37. MOVcON MILU  MHP HSZ LOG
szállítás tervezői 

gyakorlat
NATO-,

EU-tagállamok
I–IV. 5 – –

38.
Multidomain Operations 

in Urban Environment 
Wargaming exercise

MH TP hadijáték Olaszország I. 8 – –

39.
MULTINATIONAL AIR GROUP 
légierő harcászati gyakorlat 

MHP HSZ LE
(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX
Németország I–IV. 90 – –

40.

NATINAMDS gyakorlatok 
(RAMSTEIN AMBITION, 

TORREJON ADVANTAGE, 
KALKAR SKY, DEU JFAc 

felajánlás) 

MHP HSZ LE
(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX/cAX/cPX

NATO- és
EU-tagállamok

I–IV. 250 – –

41.
NATO c-IED felkészítési 

rendezvények, gyakorlatok

MHP HDMcSF/ 
MHP HSZ SZF/ 

MH AA

improvizált 
robbanóeszközök elleni 

felkészítések

NATO- és
EU-tagállamok,  
Magyarország

I–IV. 25 30 –

42.
NATO coalition Warrior 

Interoperability Exercise 
(cWIX) 

MHP IIcSF
interoperabilitási 

gyakorlat
Lengyelország II. 60 – –

43. NATO METOc Seminar 
MH TTP/ 

MH GEOSZ
meteorológiai gyakorlat Belgium II. 5 – –
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44.
NATO Response Force (NRF) 

cBRN felkészítés
MH TTP/ 

MH GAVIK
cBRN felkészítés

Németország,  
NATO-,

EU-tagállamok
I–IV. 30 – –

45.

NATO Response Force 
(NRF) Különleges Művelet 

készenléti szolgálatok 
felkészülései, gyakorlatai

MHP HSZ KM
különleges műveleti 

gyakorlat
NATO- és

EU-tagállamok
I–IV. 150 – –

46.

NATO Response Force (VJTF/
NRF 2023 DEU JFAc/SOATG 
(HQ)) Légierő felkészülései, 

gyakorlatai

MHP HSZ LE
(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX/cAX/cPX

NATO- és
EU-tagállamok

I–IV. 150 – –

47.

NATO Response Force (VJTF/
NRF) 2024-ben szolgálatba 
lépő állomány felkészítési, 

kiképzési rendezvényei

MHP HDMcSF
Felajánlott erők 

felkészítése
NATO- és  

EU-tagállamok
I–IV. 90 – –

48.
NATO TIGER MEET

légierő harcászati gyakorlat
MHP HSZ LE

(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX
Olaszország I. és II. 90 – –

49.
NATO–szerb gyakorlat 

(RESOLVE)

MHP KIKcSF/MH 
TTP/MH 2. TVE harcászati gyakorlat Szerbia III. és IV. 60 – –

50. NcO Winter/Summer Training MHP vez. zls. altiszti kiképzés
Szlovénia, 

Horvátország
I–III. 5 – –

51. NEWFIP (RAMSTEIN GUARD)
MHP HSZ LE

(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX

Magyarország, 
Szlovénia és 

NATO-tagállamok
I. és II. – 300 50

52.
NOBLE/BRILLIANT  BLUEPRINT

Table Top Exercise
MHP HDMcSF törzsvezetési gyakorlat NATO-tagállamok II. és III. 25 – –

53.
NOBLE JUMP

SOcc 
MHP HSZ KM

NRF 23 telepíthetőséget 
ellenőrző gyakorlat

Olaszország, 
Szardínia

I. 30 – –

54. NORTHERN STRIKE MHP HSZ KM
Sarkvidéki 

környezetben 
végrehajtott gyakorlat

USA II. 20 – –
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55.

NORTHERN SPIRIT 
Kísérleti / parancsnoki/ 

KNBSZ
kísérleti, parancsnoki 

törzsvezetési gyakorlat
Izland, Hollandia I–IV. 10 – –

56.
RAVENS cHALLENGE

amerikai tűzszerész eljárások 
megismerése, gyakorlása

MHP HSZ SZF
tűzszerész harcászati 

gyakorlat
USA II. és III. 5 – –

57.

Sampling and Identification 
of Biological chemical and 

Radiological Agents (SIBcRA) 
gyakorlat

MH TTP/MH 
GAVIK

SIBcRA gyakorlat
Olaszország, 

Hollandia
I–IV. 20 – –

58. SMART DEFENcE 1.29 
MH TTP/MH 

GAVIK
cBRN gyakorlat

Lengyelország, 
Szlovákia, 

Olaszország, 
csehország

I–IV. 10 – –

59.
SOATU nemzetközi 

kiképzések
MHP HSZ LE

(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX/cAX/cPX

NATO- és
EU-tagállamok,
Magyarország 

I–IV. 50 50 –

60. STEADFAST cOBALT NFIU HUN cIS gyakorlat Lengyelország II. 5 – –

61. STEADFAST FLOW
NFIU HUN/ MH 

TTP/MH KKK

NATO, stratégiai, 
mozgástervező, cAX 

gyakorlat
Törökország III. 10 – –

62. STEADFAST FOUNT
NFIU HUN/ MH 

TTP/MH KKK

NATO, stratégiai, 
mozgástervező, cAX 

gyakorlat
Belgium II. 10 – –

63. STEADFAST INTEREST
KNBSZ/ MHP 

HSZ SZF

valós erőkkel 
végrehajtott felderítő 

gyakorlat

Lengyelország, 
Románia, 

Spanyolország
II. és III. 40 – –

64. STEADFAST JUPITER I–II

MHP HSZ SZF/ 
NFIU HUN/MH 

GAVIK/ MH TTP/
MHP HSZ LE/HQ 
MND-c/MH MI/

MHP HSZ KIB

összhaderőnemi NATO 
Response Force (NRF) 

minősítő gyakorlat

NATO-tagállamok, 
Norvégia és  
a Baltikum

II. és III. 150 – –

65. SWEEPSTAKES KNBSZ
interoperabilitási 

gyakorlat

NATO- és
EU-tagállamok,  

Szlovénia
III. 5 – –
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66.
SWINGING SWORD 
légvédelmi rakéta 

éleslövészet

MHP HSZ LE
(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX
Lengyelország II. és III. 150 – –

67.

TAcTIcAL LEADERSHIP 
PROGRAM (TLP21)

harcászati szintű nemzetközi 
repülő képzés

MHP HSZ LE
(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX/cAX/cPX
Spanyolország I–IV. 50 – –

68. UNIFIED VISION KNBSZ

Többnemzeti, 
többszintű, 

számítógéppel 
támogatott gyakorlat

NATO- és
EU-tagállamok, 
Magyarország

I. és II. 10 5 –

69.
V4 EU BG 2023. állománya 

felkészítési, kiképzési 
rendezvényei

MHP HDMcSF/ 
MHP KIKcSF

Felajánlott erők 
felkészítése

NATO- és
EU-tagállamok

I–IV. 200 – –

2. A Magyar Honvédség és külföldi fegyveres erők részvételével tervezett, külföldi fegyveres erők átvonulásával is járó két- és többoldalú 
megállapodásokon alapuló gyakorlatok és kiképzések

A B c D E F G H

1. A gyakorlat megnevezése Felelős A gyakorlat jellege
A gyakorlat tervezett 

helye (ország)

A gyakorlat 

tervezett 

időpontja

(negyedév)

Külföldi helyszín 

esetén a Magyar 

Honvédség 

létszáma

legfeljebb

(fő)

Magyarországi helyszín 

esetén részt vevő 

külföldi fegyveres erő 

létszáma legfeljebb

(fő)

Magyarországi 

áthaladás esetén 

áthaladó külföldi 

fegyveres 

erő létszáma 

legfeljebb

(fő)

2. ADAPTIVE INTERAcTION MHP HSZ KIB
cIMIc törzsvezetési 

gyakorlat
Olaszország II. és III. 10 – –

3.
ADRIATIc STRIKE, (JTAc/cAS) 

gyakorlat
MHP HSZ LE

(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX/cAX/cPX
Szlovénia II. 70 – –
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4. AGILE SPIRIT MHP KIKcSF

többnemzeti 
számítógéppel 

támogatott 
parancsnoki és 
törzsvezetési 

gyakorlat/ 
LIVEX

Georgia II. és III. 20 – –

5.
Air to Air Refueling 

Recurrency Training
légi utántöltési gyakorlat

MHP HSZ LE
(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX

Magyarország, 
NATO- és

EU-tagállamok
I–IV. 30 30 –

6.
AIR WOLF HUNTING 

Regionális Légi Kutató-mentő 
gyakorlás

MHP HSZ LE
(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX
Magyarország III. – 120 –

7. ALLIED SPIRIT
MH TP, MH 

TTP/MHP HSZ 
KIB/MH KIMK

többnemzeti terepen 
végrehajtott gyakorlat

Németország I. 60 – –

8.

AMPLE STRIKE 
Közvetlen légi támogatás 

(close Air Support, 
cAS) előkészítésének és 

végrehajtásának gyakorlása

MHP HSZ LE
(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX
csehország III. 20 – –

9.
ANAKONDA/ 

DRAGON gyakorlat MHP HSZ SZF harcászati gyakorlat Lengyelország I–III. 50 – –

10.
ANATOLIAN EAGLE/PHOENIX

légierő gyakorlat
MHP HSZ LE

(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX
Törökország I–III. 50 – –

11. ARDENT DEFENDER MHP HSZ SZF tűzszerész gyakorlat Kanada III. 5 – –

12.
ATP-45 manuális értékelő 

felkészítő nemzetközi 
felkészítés

MH TTP/MH 
GAVIK

ABV kiképzés Magyarország II. – 25 –

13. BEDROcK MHP LOGcSF
valós befogadó nemzeti 
támogatást megvalósító 

gyakorlat

A DE23 tervezése 
szerint NATO-, 

EU-tagországok
I–IV. 150 80 –
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14. Belga térítéses gyakorlat
MHP HSZ SZF/

MH TP
térítéses gyakorlat Magyarország I–IV. – 200 –

15. BISON cOUNTER 
MHP HDMcSF/
MHP HSZ SZF/

MH AA

többnemzeti c-IED 
gyakorlat

NATO- és
EU-tagállamok,  
Magyarország

IV. 30 50 –

16. BLAcK SWAN/JAcKAL cAVE MHP HSZ KM
különleges műveleti 

gyakorlat

Magyarország, 
NATO-,

EU-tagállamok
II. és III. 70 300 120

17. BLASTING cAP MHP HSZ SZF
Amerikai–Magyar 
tűzszerész közös 

kiképzés

Németország, 
Magyarország, 

NATO-,
EU-tagállamok

I–IV. 20 10 –

18.
BLUE HORIZON

légierő törzsvezetési 
gyakorlat

MHP HSZ LE
(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / cAX/

cPX
Magyarország IV. – 80 –

19.
BOLD QUEST, (DAcAS) JTAc 

gyakorlat
MHP HSZ LE

(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX

NATO- és
EU-tagállamok, 

Ausztrália
II. és IV. 20 – –

20. BRAVE WARRIOR
MHP HSZ SZF/

HQ MND-c

szárazföldi harcászati 
gyakorlat 

eVA BG gyakorlata

Magyarország, 
Szlovákia

I–IV. – 1 100 –

21. BREAKTHROUGH MHP HSZ SZF

többnemzeti 
éleslövészettel 

egybekötött harcászati 
gyakorlat

Magyarország I–III. – 500 –

22.

Brit–Magyar–amerikai közös 
légierő felkészítés 
(HUNGARY PUMA,  

cENTRAL HAWK
cARPATHIAN HAWK

FLYING SWORD
MAGYAR–BRIT REPÜLŐ 
HARcÁSZATI REPÜLŐ 

KIKÉPZÉS)

MHP HSZ LE
(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX

USA, Egyesült 
Királyság, 

Magyarország
I–IV. 50 500 –
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23. BROKEN WING
MHP HSZ LE 
MHP KIKcSF

légiközlekedés 
vészhelyzeti 

gyakorlat
Szlovénia II. és III. 5 – –

24.
Bulk Fuel Installation (BFI) 
kiképzések, felkészítések

MH TTP/MH ARB közös kiképzés
Németország, 
Magyarország

I–IV. 50 45 –

25. cETATEA 
MHP HSZ SZF/

MHP IIcSF

vezetés-irányítási 
(Federated Mission 
Network) gyakorlat

Románia III. és IV. 40 – –

26. cLEAN cARE MH EK
ABV egészségügyi 

gyakorlat
NATO-,

EU-tagállamok
I. és II. 10 – –

27. cLEARANcE DIVER MHP HSZ SZF búvárgyakorlat
Horvátország, 
Magyarország

I–IV. 10 10 –

28.
combined Joint European 

Exercise (cJEX)
NKE törzsvezetési gyakorlat

Olaszország, 
Franciaország, 
Spanyolország, 
Németország, 

Anglia

II. 45 – –

29. common Joint Effort Exercise NKE
számítógéppel 

támogatott nemzetközi 
törzsvezetési gyakorlat

Szlovákia, 
Lengyelország, 

Észtország, 
Németország

I–III. 15 – –

30.
cROSS LANDING 

román–magyar légi 
kutató-mentő gyakorlat

MHP HSZ LE
(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX

Magyarország, 
Románia

I–IV. 30 50 –

31.

DEFENDER EUROPE 23 
gyakorlat sorozat (SWIFT 
RESPONSE, IMMEDIATE 

RESPONSE, SABER 
GUARDIAN, JAcKAL STONE, 

ASTRAL KNIGHT)

MHP KIKcSF harcászati gyakorlat
NATO- és

EU-tagállamok
II–IV. 250 800 1 500

32. DIGITAL SHIELDS MHP HSZ KIB
többnemzeti, 

kibervédelmi gyakorlat
Magyarország I. – 10 –

33. DIGITÁLIS cSAPÁS MHP HSZ KIB
többnemzeti 

kiberműveleti gyakorlat
Magyarország III. és IV. – 10 –
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34.
The contribution of 

cyber in Hybrid conflict 
törzsgyakorlás

MHP HSZ KIB kiber törzsgyakorlás Finnország I. és II. 2 – –

35. DYNAMIc FRONT MHP HSZ SZF
tüzér törzsvezetési 

gyakorlat
Németország, 

Dánia
I–III. 60 – –

36. EFES 
MHP HSZ LE

(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX/cAX/cPX
Törökország I–IV. 25 – –

37.
Ejtőernyős nemzetközi 

kiképzések
MHP HSZ LE

(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX

NATO- és
EU-tagállamok, 
Magyarország

I–IV. 100 180 –

38. FLINTLOcK MHP HSZ KM
többnemzeti KM 

gyakorlat

NATO- és
EU-tagállamok, 

Afrika
I–III. 35 – –

39. FOURLOG NKE logisztikai gyakorlat
Ausztria, 

Magyarország, 
cseh Köztársaság

I. 40 20 –

40.

Haderőfejlesztési és 
Honvédelmi Programhoz 

kapcsolódó kiképzési 
felkészítési rendezvények

Leopard-2, PZH-2000; LYNX, 
felderítő eszközök, H145M, 

H225M, NASAMS, ELM-2084, 
Kc-390, KM vízi eszközök, 

kezelőszemélyzetek, 
alegységek, ejtőernyős 
nemzetközi felkészítése

MHP KIKcSF 
MHP HSZ SZF
MHP HSZ LE

MHP HSZ LOG
MHP HSZ KM 

KNBSZ

terepen valós 
erőkkel végrehajtott 

gyakorlatok, felkészítési, 
kiképzési rendezvények

NATO-,
EU-tagállamok, 
Magyarország

I–IV. 500 50 –

41.
Holland térítéses  

gyakorlat I–II.
MHP HSZ SZF/

MH TP
térítéses gyakorlat Magyarország I–IV. 800 – –

42.
Horvát–Szlovák–Magyar KM 

búvár kiképzés
MHP HSZ KM búvárkiképzés

Horvátország/ 
Szlovákia/ 

Magyarország
III. és IV. 15 10 –
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43.

HUN–USA közös kiképzés 
többnemzeti részvétellel 
(STEPPE ARcHER, TURUL 

PARTNER)

MHP HSZ LE /
HSZ SZF

Harcászati gyakorlat / 
LIVEX

Magyarország I–IV. – 600 –

44. IANUS KNBSZ
valós erőkkel, terepen 

végrehajtott harcászati 
gyakorlat

Magyarország II. és III. – 50 –

45.

INFORMATIONSLEHRÜBUNG/ 
AUSBILDUNGLEHRÜBUNG 

(ILÜ/ALÜ)
logisztikai demonstrációs 

gyakorlat

MHP HSZ LOG logisztikai gyakorlat Németország III. 100 – –

46.
INTERcEPTOR

Air Policing gyakorlat
MHP HSZ LE

(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX

Magyarország, 
Románia

I–IV. 15 15 –

47.
International Survey 
Networking Exercise

MH TTP
többnemzeti, 

kibervédelmi gyakorlat
Ausztria II. és III. 5 – –

48.
IRON cAT

szerb–magyar közös flottilla 
gyakorlat

MHP HSZ SZF harcászati gyakorlat
Szerbia, 

Magyarország
III. 35 35 –

49.

JOLLY VIHAR 
magyar–amerikai közös 
helikopter fedélzetéről 

negyedévente végrehajtott 
éleslövészet és cSAR 

gyakorlat

MHP HSZ LE
(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX, harci 
Kutató-mentő

Magyarország I–IV. – 300 –

50. JOINT cOOPERATION MHP HSZ KIB
többnemzeti terepen 

végrehajtott cIMIc 
gyakorlat

Németország II. és III. 8 – –

51.
JTAc/SOTAc/TAcP előretolt/

harcászati repülésirányító 
kiképzés

MHP HSZ LE
(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX

Magyarország, 
NATO- és

EU-tagállamok
I–IV. 100 100 –
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52.

Kadét csapatgyakorlat 
Saint cyr-i Katonai 

Akadémiával történő 
együttműködés keretében 

cserekiképzés

MHP HSZ SZF közös kiképzés Magyarország I. – 10 –

53. KHAAN QUEST MHP KIKcSF
többnemzeti harcászati 

gyakorlat
Mongólia II. és III. 15 – –

54.
Különleges Műveleti 

mesterlövész kiképzések
MHP HSZ KM mesterlövész kiképzés

Magyarország, 
NATO- és

EU-tagállamok
I–IV. 35 45 –

55.
LORD MOUNTAIN 

szlovén–magyar helikopter 
kiképzés

MHP HSZ LE
(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX
Szlovénia I–III. 30 – –

56. MADRIGAL HQ MND-c
számítógéppel 

támogatott törzsvezetési 
gyakorlat

Horvátország I. 50 – –

57. MAGLITE NKE
többnemzeti logisztikai 

kiképzés
Nagy-Britannia, 
Magyarország

II. és IV. 30 30 –

58.
Magyar–amerikai  

különleges műveleti
közös kiképzés és felkészítés

MHP HSZ KM
különleges műveleti 

kiképzés
NATO- és

EU-tagállamok
I–IV. 120 50 –

59.
Magyar–belga KM/RL

közös kiképzés és felkészítés
MHP HSZ KM

különleges műveleti 
kiképzés

NATO- és
EU-tagállamok

I–IV. 50 50 –

60.
MH hajózó állomány 

magashegyi kondicionáló és 
túlélő kiképzése

MMHP KIKcSF
MHP HSZ KM

túlélő kiképzés Bulgária I. és II. 60 – –

61. NEIGHBOURS MHP HSZ SZF
magyar–szerb–

amerikai szakasz szintű 
cserekiképzés

Szerbia, 
Magyarország

II–IV. 30 30 –

62.
Nemzetközi logisztikai 

törzsfelkészítések és 
gyakorlatok 

MHP LGcSF törzsfelkészítés

Belgium, 
Hollandia, 

Törökország, 
Németország

I–IV. 10 – –
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63. NEW BASTION HQ MND-c törzsgyakorlás
Magyarország,

Szlovákia,
Horvátország

I–IV. 120 150 –

64.
 Olasz helikopteres térítéses 

gyakorlat
MHP HSZ LE

(MH LEP)
térítéses gyakorlat Magyarország I–IV. – 300 –

65.
OHANG Kc-135 

FAMILIARIZATION TRAINING 
MHP HSZ LE

(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX
Magyarország I–IV. – 100 –

66. Operation Resolute castle MH HSZ SZF
amerikai-magyar közös 

műszaki gyakorlat
Magyarország I–IV. – 50 –

67.

részvétel a többnemzeti 
együttműködés keretében 
a pakisztáni fegyveres erők 

szervezésében végrehajtásra 
kerülő kiképzési 
rendezvényeken

MHP KIKcSF közös kiképzés
Pakisztán/ 

Magyarország
I–IV. 30 20 –

68. PLATINUM WOLF MH TTP
békeműveleti harcászati 

gyakorlat
Szerbia  II. és III. 50 – –

69. POWERFUL WORLD KIBSZ harcászati törzsgyakorlás csehország IV. 5 – –

70. PUMA MHP HSZ SZF
V4 összhaderőnemi 

gyakorlat
Lengyelország I–IV. 200 – –

71. PURPLE FIELD MHP HSZ SZF cBRN gyakorlat Szerbia II. és III. 50 – –

72. SAFETY FUEL
MHP TTP/MH 

ARB
logisztikai gyakorlat

Németország az 
AIR DEFENDER 

23 gyakorlat 
keretében

II. és III. 30 50 –

73. SAFETY TRANSPORT MHP HSZ LOG logisztikai gyakorlat
Németország, 
Magyarország, 
Horvátország

I–III. 130 150 –

74. SÁRARANY MEZŐ MHP HSZ SZF vegyivédelmi gyakorlat Szlovákia I. és II. 50 – –

75. SAVA STAR MH TTP
többnemzeti (tartalékos) 

harcászati gyakorlat

Horvátország, 
Szerbia, Egyesült 

Királyság, 
Magyarország

I–III. 300 150 –
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76. SHARP LYNX MH TTP

terepen végrehajtásra 
tervezett éleslövészettel 
egybekötött harcászati 

gyakorlat

V4-tagországok III. és IV. 20 60 200

77. SLOVAK SHIELD MHP HSZ SZF V4 harcászati gyakorlat
Szlovákia/ 

Magyarország
I. és II. 120 110 –

78. SOFT cAPS MHP HSZ KIB
nemzetközi cIMIc, Kiber 

és PSYOPS gyakorlat
Magyarország II. – 80 –

79. SOTAc (JTAc) MHP HSZ KM
többnemzeti különleges 

műveleti kiképzés
NATO- és 

EU-tagállamok
I–IV. 10 – –

80. STRONG BASTION
HQ MND-c/
MHP KIKcSF

Közép-európai 
Többnemzeti 
Hadosztály-

parancsnokság minősítő 
gyakorlata

Magyarország/
Horvátország, 

Szlovákia
II. 150 150 200

81. STRONG WILL KNBSZ

Harcászati 
szintű, mélységi/ 
csapatfelderítő 

szakasz/század szintű, 
nemzetközi gyakorlat

Magyarország III. és IV. – 180 –

82.
SUMMER REcONNAISSANcE 

TRAINING GROUPING 
KNBSZ

terepen végrehajtott 
harcászati gyakorlat Lengyelország II. 50 – –

83.
SZLOVÁK/HORVÁT 

MAGASHEGYI HELIKOPTERES 
KIKÉPZÉSEK

MHP HSZ LE
(MH LEP)

Légierő / Harcászati 
szintű gyakorlat / LIVEX/ 

AIREX

Szlovákia/ 
Horvátország

I–III. 50 – –

84.
Szlovák–Magyar közös búvár 

kiképzés
MHP HSZ SZF közös búvárkiképzés

Szlovákia, 
Magyarország

I–III. 12 15 –

85.
TIMRAc  

cBRN gyakorlat
HP HSZ SZF cBRN gyakorlat Ausztria II. és III. 10 – –

86.
TOXIc LANcE

vegyivédelmi gyakorlat
MHP HSZ SZF vegyivédelmi gyakorlat Szlovákia II. 45 – –

87. TOXIc VALLEY gyakorlat MHP HSZ SZF
SIcA/SIBcRA

vegyivédelmi gyakorlat
Szlovákia III. 40 – –
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88.  FORT, FLINTLOcK, KOBRA MHP HSZ KM
Többnemzeti harcászati 

különleges műveleti 
gyakorlatok

NATO- és
EU-tagállamok, 

Afrika 
Lengyelország, 

Szenegál

I–IV. 200 – –

89.

Többnemzeti Szárazföldi 
Kötelék (Multinational Land 
Force – MLF) gyakorlatai és 

kiképzési rendezvényei 
(cLEVER FERRET) 

MHP HSZ SZF/
NKE

harcászati gyakorlat
Szlovénia, 

Olaszország, 
Magyarország 

I–IV. 120 250 –

90. TRIGLAV STAR
HSZ SZF/HSZ 

KM, KNBSZ

terepen végrehajtott 
harcászati gyakorlat Szlovénia III. és IV. 50 – –

91. Tűzszerész felkészítés MHP HSZ SZF tűzszerész felkészítés
NATO-,

EU-tagállamok
I–IV. 25 10 –

92. US OHNG gyakorlat
MHP HDMcSF/

MH TTP
katasztrófavédelmi 

gyakorlat
USA, 

Magyarország
I–IV. 150 80 –

93.
US OHNG Erők Védelme (FP) 

felkészítés
MHP HDMcSF/ harcászati kiképzés USA II–IV. 20 – –

94. VALIANT LYNX HQ MND-c
számítógéppel 

támogatott törzsvezetési 
gyakorlat

Magyarország, 
Spanyolország

IV. 80 600 –

95. V4 kiképzési rendezvények MHP KIKcSF harcászati gyakorlat
EU, 

V4-tagországok
I–IV. 120 330 –

96. V4 JLSG HQ felkészítések MHP LGcSF logisztikai kiképzések
NATO-,

EU-tagországok 
(V4-nemzetek)

I–IV. 20 – –

97. V4 Mapping MH TTP térképész gyakorlat Magyarország IV. 5 – –

98. VIKING MHP HSZ KIB

számítógéppel 
támogatott törzsvezetési 

gyakorlat 
(cIMIc)

Svédország I–IV. 2 – –



M
A
G
Y
A
R
	K

Ö
Z
L
Ö
N
Y
	•	2022.	évi	197.	szám

 
8145

99.

WISE FORESIGHT  
román–magyar 

békefenntartó zászlóalj 
gyakorlata

MHP HSZ SZF harcászati gyakorlat
Magyarország és 

Románia
III. és IV. 35 45 –

100. YGGDRASIL MHP HSZ KIB PSYOPS gyakorlat Dánia I. és II. 8 – –

3. Külföldi fegyveres erők átvonulása

A B c

1. A tevékenység megnevezése

A feladat tervezett 

időpontja

(negyedév)

Engedélyezett 

létszám

(egyidejűleg 

legfeljebb, 

főben 

meghatározva)

2.
Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépés 
keretében történő áthaladások

I–IV. 1 000

3. NATO Iraki Missziója (NMI) keretében történő áthaladások I–IV. 1 000

4. NATO KFOR misszió keretében történő áthaladások I–IV. 1 000

5. EUFOR misszió keretében történő áthaladások I–IV. 1 000

6. EUTM Mali misszió keretében történő áthaladások I–IV. 200

7. EUTM Somalia misszió keretében történő áthaladások I–IV. 200

8. UNIFIL békefenntartó misszió keretében történő áthaladások I–IV. 500

9. UNFIcYP misszió keretében történő áthaladások I–IV. 1 000

10. MINURSO Nyugat-Szahara misszió keretében történő áthaladások I–IV. 200

11.
DEFENDER 23 gyakorlatsorozat keretében történő áthaladások és 
gyakorlatok

I–IV. 3 000

12. EU SOF misszió I–IV. 500

13. NATO-, EU-tagállamok nigeri szerepvállalásával összefüggő csapatmozgások I–IV. 1 000

14. MINUScA Közép-afrikai Köztársaság misszió keretében történő áthaladások I–IV. 500

15. MFO békefenntartó misszió keretében történő áthaladások I–IV. 1 000

16. EUTM RcA Közép-afrikai Köztársaság misszió keretében történő áthaladások I–IV. 500

17. EUMM Georgia misszió keretében történő áthaladások I–IV. 200

18. Szövetséges felderítő légijárművek áthaladása a magyar légtérben I–IV. –
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19.

Joint combined Exchange Training szövetségesi gyakorlatokra történő 
áthaladások

I–IV. 1 000

20.
NATO Response Force (NRF), Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) és 
NATO Readiness Initiative (NRI) áthaladási gyakorlatok

I–IV. 1 000

21.
NATO 2023. évi Katonai Kiképzési és Gyakorlat Programban szereplő 
rendezvényeken részt vevő erők áthaladása

I–IV. 500

22.
EU 2023. évi Gyakorlat Programban szereplő rendezvényeken részt vevő 
erők áthaladása 

I–IV. 500

23.
Az Európában Települő Amerikai Erők Parancsnoksága által 2023. évben 
végrehajtásra tervezett gyakorlatokon részt vevő erők áthaladása

I–IV. 1 000

4. Magyarországon települő nemzetközi katonai szervezetekkel kapcsolatos csapatmozgások

A B c

1. A tevékenység megnevezése

A feladat tervezett 

időpontja

(negyedév)

Külföldi 

fegyveres erő 

létszáma

(egyidejűleg 

legfeljebb, 

főben 

meghatározva)

2.
A Pápán települő Stratégiai Légiszállítási Képességgel kapcsolatos katonai 
szállítás jellegű csapatmozgások

I–IV. 1 000

3.

A Pápán települő Stratégiai Légiszállítási Képességgel (SAc) kapcsolatos, 
a magyar felségjelű légijárművekhez kötődő kiképzési jellegű 
csapatmozgások, ideértve a SAc nemzetekhez tartozó legfeljebb  
10 légijármű részvételét

I–IV. 500

4. DcM-E csapatmozgások I–IV. –

5. DcM-E által szervezett magyarországi gyakorlatok I–IV. 300

6. NFIU HUN csapatmozgások I–IV. –

7. NFIU HUN által szervezett magyarországi gyakorlatok I–IV. 300

8. HQ MND-c csapatmozgások I–IV. –

9. HQ MND-c által szervezett magyarországi gyakorlatok I–IV. 500
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2. melléklet az 1583/2022. (XI. 30.) Korm. határozathoz

Az 1. melléklet 1. és 2. pontja szerinti felelős szervek rövid megjelölése

 1. HQ MND-c: Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság
 2. KNBSZ: Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
 3. MH 2. TVE: Magyar Honvédség 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred
 4. MH AA: Magyar Honvédség Altiszti Akadémia
 5. MH ARB: Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis
 6. MH EK: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
 7. MH GAVIK: Magyar Honvédség Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ
 8. MH GEOSZ: Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat
 9. MH KIMK: Magyar Honvédség Kiber- és Információs Műveleti Központ
10. MH KKK: Magyar Honvédség Katonai Közlekedési Központ
11. MH LEP: MH Légierő Parancsnokság
12. MH MI: MH Modernizációs Intézet
13. MH TP: Magyar Honvédség Transzformációs Parancsnokság
14. MH TTP: Magyar Honvédség Tartalékképző és Támogató Parancsnokság
15. MHP HDMcSF: Magyar Honvédség Parancsnoksága Hadműveleti csoportfőnökség
16. MHP HSZ KIB: Magyar Honvédség Parancsnoksága Haderőnemi Szemlélőség (Kibervédelmi)
17. MHP HSZ KM: Magyar Honvédség Parancsnoksága Haderőnemi Szemlélőség (Különleges Műveleti)
18. MHP HSZ LE: Magyar Honvédség Parancsnoksága Haderőnemi Szemlélőség (Légierő)
19. MHP HSZ LOG: Magyar Honvédség Parancsnoksága Haderőnemi Szemlélőség (Logisztikai)
20. MHP HSZ SZF: Magyar Honvédség Parancsnoksága Haderőnemi Szemlélőség (Szárazföldi)
21. MHP IIcSF: Magyar Honvédség Parancsnoksága Infokommunikációs és Információvédelmi csoportfőnökség
22. MHP KIKcSF: Magyar Honvédség Parancsnoksága Kiképzési csoportfőnökség
23. MHP LGcSF: Magyar Honvédség Parancsnoksága Logisztikai és Gazdálkodási csoportfőnökség
24. MHP vez. zls.: Magyar Honvédség Parancsnoksága Vezénylő Zászlós
25. NFIU HUN: NATO Force Integration Unit Hungary (Magyarországon települő NATO Erőket Integráló Elem)
26. NKE: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
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A Kormány 1584/2022. (XI. 30.) Korm. határozata
egyes nemzetpolitikai célú kormányhatározatok módosításáról

 1. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, 
a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet címrendjének kiegészítéséről, a 2017. évi költségvetési 
maradványok átcsoportosításáról, egyes kormányhatározatok módosításáról és a  szociális hozzájárulási adóhoz 
kapcsolódó 2018. évi megtakarítások kezeléséről szóló 1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat 1.  pont b)  alpontjában 
a „2022. december 31.” szövegrész helyébe a „2023. december 31.” szöveg lép.

 2. A Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről és a  szükséges 
források biztosításáról szóló 1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat 4.  pontjában a „2022. december 31.” szövegrész 
helyébe a „2022. december 31., a  Bethlen Gábor Alap fejezet javára biztosított 3 312 200 000 forint tekintetében 
2023. december 31.” szöveg lép.

 3. A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból 
történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról 
szóló 1348/2020. (VI. 30.) Korm. határozat 1.  pont b)  alpontjában a  „2022. december 31.” szövegrész helyébe 
a  „2022.  december 31., a  Bethlen Gábor Alap fejezet javára biztosított 782 391 000 forint tekintetében 
2023. december 31.” szöveg lép.

 4. A központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a  Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a  Központi 
Maradványelszámolási Alapból, a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, fejezetek 
közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról 
szóló 1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozat 1.  pont e)  alpontjában a  „2022. december 31.” szövegrész helyébe 
a  „2022.  december 31., a  Bethlen Gábor Alap fejezet javára biztosított 2 562 870 000 forint tekintetében 
2023. december 31.” szöveg lép.

 5. A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a  Központi Maradványelszámolási Alapból és a  rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, 
továbbá kormányhatározat módosításáról szóló 1664/2020. (X. 15.) Korm. határozat 1.  pont d)  alpontjában 
a  „2022.  december 31.” szövegrész helyébe a  „2022. december 31., a  XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 1. célelőirányzatok alcím, 81. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési 
feladatok jogcímcsoport javára biztosított 83 041 500 forint tekintetében 2023. december 31.” szöveg lép.

 6. A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból, a  Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek 
közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozat 6. pontjában 
a „2022. december 31.” szövegrész helyébe a „2022. december 31., a  Bethlen Gábor Alap fejezet javára biztosított 
1 440 720 000 forint tekintetében 2023. december 31.” szöveg lép.

 7. A címrendi kiegészítésről, a  Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a  rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint 
kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről szóló 1565/2021. (VIII. 6.) Korm. határozat 
d) pontjában a „2022. december 31.” szövegrész helyébe a „2022. december 31., a Bethlen Gábor Alap fejezet javára 
biztosított 941 000 000 forint tekintetében 2023. december 31.” szöveg lép.

 8. A címrendi kiegészítésről, a  Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a  rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint 
kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről szóló 1565/2021. (VIII. 6.) Korm. határozat 
1.  pont d)  alpontjában a „2022. december 31.” szövegrész helyébe a „2022. december 31., a  Bethlen Gábor Alap 
fejezet javára biztosított 713 356 500 forint tekintetében 2023. december 31.” szöveg lép.

 9. A címrendi kiegészítésről, a  Központi Maradványelszámolási Alapból, a  Gazdaság-újraindítási programok 
előirányzatból, a  Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a  rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, 
kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat 
módosításáról szóló 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat 1. pont e) alpontjában a „2022. december 31.” szövegrész 
helyébe a „2022. december 31., a  Bethlen Gábor Alap fejezet javára biztosított 1 050 324 900 forint tekintetében 
2024. március 30.” szöveg lép.

 10. A címrendi kiegészítésről, a  Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a  Beruházás Előkészítési Alapból, 
a  Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból történő és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, 
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valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1034/2022. (II. 1.) Korm. határozat 1. pont c) alpontjában 
a „2022. december 31.” szövegrész helyébe a „2022. december 31., a  Bethlen Gábor Alap fejezet javára biztosított 
801 020 000 forint tekintetében 2023. december 31.” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1585/2022. (XI. 30.) Korm. határozata
a pénzügyi szektor digitalizációs fejlődésének elősegítéséről

A Kormány
 1.  felhívja a  gazdaságfejlesztési minisztert, hogy az  igazságügyi miniszter és a  Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető 

miniszter bevonásával – a  digitális fejlődés biztosítása és a  versenyképesség növelése érdekében – vizsgálja meg 
és dolgozza ki az írásbeliség jogszabályi háttere módosításának lehetőségét, és készítsen előterjesztést a Kormány 
részére;

Felelős: gazdaságfejlesztési miniszter 
igazságügyi miniszter 
Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter

Határidő: 2023. március 31.
 2.  felhívja az  igazságügyi minisztert, hogy – a  digitális fejlődés biztosítása érdekében – vizsgálja meg a  közjegyzői 

okiratszerkesztéshez kapcsolódó kioktatási, tájékoztatási és felolvasási gyakorlatra vonatkozó szabályozást, valamint 
gyakorlatot és a vizsgálat eredményéről, tapasztalatairól készítsen előterjesztést a Kormány részére;

Felelős: igazságügyi miniszter
Határidő: 2023. március 1.

 3.  felhívja a  gazdaságfejlesztési minisztert, hogy az  igazságügyi miniszter és a  Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető 
miniszter bevonásával – a digitális fejlődés biztosítása, valamint a versenyképesség növelése érdekében – vizsgálja 
meg a  biztonságos kézbesítési szolgáltatáshoz kapcsolódó tárhelyen keresztül történő elektronikus kézbesítésre 
vonatkozó szabályozást, és készítsen előterjesztést az alkalmazási kör bővítése érdekében a Kormány részére;

Felelős: gazdaságfejlesztési miniszter 
igazságügyi miniszter 
Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter

Határidő: 2023. március 1.
 4.  felhívja a  Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztert, hogy a  Digitális Magyarország Ügynökség Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság útján vizsgálja meg az  Azonosításra Visszavezetett Dokumentum Hitelesítés funkció 
teljes körű alkalmazhatóságát a pénzügyi szektorban felmerülő jogviszonyok során;

Felelős: Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
Határidő: 2023. március 1.

 5.  felhívja a  gazdaságfejlesztési minisztert, hogy az  igazságügyi miniszter bevonásával vizsgálja meg a  hatályos 
részvénykönyv-vezetési szabályokat annak érdekében, hogy azok a  nyomdai úton előállított részvények mellett 
a dematerializált részvények esetében is aggálytalanul alkalmazhatóak legyenek.

Felelős: gazdaságfejlesztési miniszter 
igazságügyi miniszter

Határidő: 2023. március 1.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1586/2022. (XI. 30.) Korm. határozata
az EFOP-2.2.0-16-2016-00005 azonosító számú, „A pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése 
keretében a szakellátások minőségének és hozzáférésének javítása” című kiemelt projekt összköltségének 
növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének 
megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

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

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés f )  pontjában foglalt 
feladatkörében eljárva egyetért az EFOP-2.2.0-16-2016-00005 azonosító számú, „A pszichiátriai ellátórendszer 
strukturált fejlesztése keretében a  szakellátások minőségének és hozzáférésének javítása” című projekt 
(a továbbiakban: Projekt) összköltségének 1. melléklet szerinti növelésével,

b) egyetért a  Projekt 1.  melléklet szerinti többlettámogatásának az  Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 
Program 2. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,

c) az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A.  §-ában foglalt jogkörében eljárva 
úgy határoz, hogy a  Projekt keretemelése és annak végrehajtása során a  Kormányrendelet 5.  §-át nem kell 
alkalmazni,

d) felhívja a  területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  Projekt támogatási szerződésének 1.  melléklet 
szerinti módosításáról.
Felelős: területfejlesztési miniszter
Határidő: az e határozat közzétételét követő 30 napon belül

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

Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat D:43b mezőjében a „2,74” szövegrész helyébe a „3,37” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1586/2022. (XI. 30.) Korm. határozathoz

A B c D E F G H I J

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Kedvezményezett 

neve

Eredeti 

támogatás/

összköltség

(bruttó forint)

Hatályos 

támogatás

összeg

(bruttó forint)

Hatályos 

összköltség 

(bruttó forint)

EFOP 2. prioritás 

terhére történő 

többletforrás 

legfeljebb

(bruttó forint)

Projekt 

megnövelt 

támogatási 

összege

legfeljebb

 (bruttó forint)

Projekt 

megnövelt 

összköltsége 

legfeljebb

(bruttó forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
EFOP-2.2.0-16-

2016-00005

Pszichiátriai 

ellátórendszer 

strukturált 

fejlesztése – 

szakellátások 

minőségének és 

hozzáférésének 

javítása

Országos 

Kórházi 

Főigazgatóság

2 300 000 000 2 734 355 075 3 189 776 435 628 725 274 3 363 080 349 3 818 501 709

A projekt célja a pszichiátriai és addiktológiai szakellátások 

minőségének, valamint az azokhoz való hozzáférés javítása és ezáltal 

a lakosság mentális egészségi állapotának fejlesztése, összhangban 

az Egészséges Magyarország 2014−2020 egészségügyi ágazati 

stratégia célkitűzéseivel. Speciális célok továbbá: pszichiátriai és 

addiktológiai betegek lakossághoz közeli egészségügyi ellátásához 

való hozzáférésének javítása, a pszichiátriai és addiktológiai 

fekvőbeteg-szakellátás lehetséges lerövidítése, kiváltása,  

a gondozóintézeti gondozás ellátási minőségének és 

hatékonyságának javítása, valamint a humán kompetenciák 

fejlesztése.
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A Kormány 1587/2022. (XI. 30.) Korm. határozata
az Energia-veszélyhelyzeti Operatív Törzsről szóló 1336/2022. (VII. 15.) Korm. határozat és a Kormány 
ügyrendjéről szóló 1352/2022. (VII. 21.) Korm. határozat módosításáról

 1. Az Energia-veszélyhelyzeti Operatív Törzsről szóló 1336/2022. (VII. 15.) Korm. határozat
a) 3. pontjában az „a Miniszterelnökséget vezető” szövegrész helyébe az „az energiaügyi” szöveg,
b) 4. pont f ) alpontjában az „a technológiai és ipari” szövegrész helyébe az „az energiaügyi” szöveg,
c) 6. pontjában az „a Miniszterelnökséget vezető” szövegrész helyébe az „az energiaügyi” szöveg
lép.

 2. A  Kormány ügyrendjéről szóló 1352/2022. (VII. 21.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1352/2022. (VII. 21.) 
Korm. határozat] 101. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„101. A Gazdasági Kabinet állandó tagja
a) a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter,
b) a Miniszterelnökséget vezető miniszter,
c) az energiaügyi miniszter,
d) az építési és közlekedési miniszter,
e) a gazdaságfejlesztési miniszter,
f ) a tárgyalt napirendi pont tekintetében az előterjesztő (jelentés esetén a benyújtó) miniszter vagy miniszterek.”

 3. Az 1352/2022. (VII. 21.) Korm. határozat 105. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„105. A Növekedési és Versenyképességi Kabinet állandó tagja
a) a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter,
b) a Miniszterelnökséget vezető miniszter,
c) a külgazdasági és külügyminiszter,
d) a pénzügyminiszter,
e) az energiaügyi miniszter,
f ) az építési és közlekedési miniszter,
g) a területfejlesztési miniszter,
h) a tárgyalt napirendi pont tekintetében az előterjesztő (jelentés esetén a benyújtó) miniszter vagy miniszterek.”

 4. Az 1352/2022. (VII. 21.) Korm. határozat 96. pont d) alpontjában a „beruházási” szövegrész helyébe a „közlekedési” 
szöveg lép.

 5. Ez a határozat 2022. december 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozata
címrendi kiegészítésről, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Rezsivédelmi Alap központi 
kiadása előirányzatból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő  
előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes 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 
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
aa) XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 9. Központi kezelésű előirányzatok címének  

az  1. A  HM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcímmel, ezen belül 
az  1. A  HM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások jogcímcsoporttal, ezen belül  
az 1. A HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai jogcímmel és

ab) XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
35. Energetikai és fenntarthatósági ágazati feladatok alcímnek a 2. Víziközmű-szolgáltató társaságok 
integrációjának támogatása jogcímcsoporttal

 történő kiegészítését;
b) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 2 196 747 610 forint egyszeri átcsoportosítását 

rendeli el, az 1. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

c) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 153 368 872 741 forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi 
kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoport 
(a továbbiakban: GÚP előirányzat) terhére, a 2. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

d) a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 
814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Korm. rendelet) 8.  § (3)  bekezdése alapján jóváhagyja 
a  GÚP előirányzatnak a  c)  alpont szerinti átcsoportosítás alapján az  eredeti előirányzaton felül – az  eddig 
jóváhagyott összegen túl további – 153 368 872 741 forinttal történő túlteljesülését;

e) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 368 998 793 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el a Kvtv. 1. melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 1. Rezsivédelmi Alap központi kiadása cím terhére, 
a 3. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

f ) a Korm. rendelet 8/A.  § (7)  bekezdése alapján jóváhagyja a  Kvtv. 1.  melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 
1. Rezsivédelmi Alap központi kiadása címnek az  e)  alpont szerinti átcsoportosítás alapján az  eredeti 
előirányzaton felül – az eddig jóváhagyott összegen túl további – 368 998 793 forinttal történő túlteljesülését;

g) a Kvtv. 17.  §-a és 4.  mellékletében foglalt táblázat 2.  pontja alapján jóváhagyja a  Kvtv. 1.  melléklet 
XIV.  Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Szociális, gyermekvédelmi, 
gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok alcím, 1. Szociális 
célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport kiadási előirányzatának legfeljebb 
14 000 000 000 forint összeggel történő túllépését.
Felelős: belügyminiszter 

pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a  Központi Maradványelszámolási Alapból, 
a  Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról, címrendi módosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1146/2021. (III. 31.) 
Korm. határozat 1.3. pontjában a „2023. március 31.” szövegrész helyébe a „2023. november 30.” szöveg lép.

 3. A Békés Megyei Központi Kórház kiszolgáló infrastruktúrájának rekonstrukcióját, valamint többirányú hasznosítását 
célzó beruházás előkészítési feladataihoz szükséges forrás biztosításáról szóló 1873/2021. (XII. 3.) Korm. határozat
a) 2. pontjában az „a), c), e), j), n), o) és p) pontja” szövegrész helyébe az „a), c), e), n), o) és p) pontja” szöveg,
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b) 2. pontjában a „2022. július 31.” szövegrész helyébe a „2023. július 31.” szöveg,
c) 5. és 6. pontjában a „2022. október 31.” szövegrész helyébe a „2023. augusztus 31.” szöveg
lép.

 4. Az egyes gazdaságvédelmi célú források átcsoportosításának első üteméről és a  2022. év során történő 
biztosításáról szóló 1664/2021. (IX. 28.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1664/2021. (IX. 28.) Korm. határozat] 4. és 
5. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Kormány)
„4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon 10 080 000 000 forint többletforrás biztosításáról 
a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. célelőirányzatok alcím, 
3. Külügyi fejlesztési és kutatási programok jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 3 130 000 000 forint tekintetében a  2023. évi központi költségvetés végrehajtása során 

2023. február 15-ig
 6 950 000 000 forint tekintetében a  2023. évi központi költségvetés végrehajtása során 

2023. június 15-ig
5. az  Áht. 36.  § (4b) és (4c)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy a  külgazdasági 
és külügyminiszter az  1.  pontban meghatározott cél érdekében a  Kvtv. 1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és 
Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. célelőirányzatok alcím, 3. Külügyi fejlesztési és 
kutatási programok jogcímcsoporton biztosított előirányzaton felül 10 080 000 000 forint összegben kötelezettséget 
vállaljon;”

 5. Az 1664/2021. (IX. 28.) Korm. határozat a következő 7. és 8. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„7. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon 4 470 127 497 forint forrás biztosításáról a  2024. évi 
központi költségvetés XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet Külügyi fejlesztési és kutatási programok 
lebonyolítására szolgáló előirányzat javára;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a 2024. évi központi költségvetés tervezése során

8. az Áht. 36. § (4c) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy a külgazdasági és külügyminiszter 
az  1.  pontban meghatározott cél érdekében a  2024. évi központi költségvetés terhére a  XVIII. Külgazdasági és 
Külügyminisztérium fejezet Külügyi fejlesztési és kutatási programok lebonyolítására biztosított előirányzaton felül 
4 470 127 497 forint összegben kötelezettséget vállaljon.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- 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

294502 1 Miniszterelnökség igazgatása
K1 Személyi juttatások -623 959 159
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -84 659 541
K3 Dologi kiadások -120 000 000

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok 
1 Célelőirányzatok

31 Nemzetiségi célú költségvetési támogatások
386317 1 Nemzetiségi szakmai támogatások

K5 Egyéb működési célú kiadások 10 000 000
XIII. Honvédelmi Minisztérium

21 Sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok
387017 6 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása 

K5 Egyéb működési célú kiadások 25 000 000
XIV. Belügyminisztérium

9 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331651 1 Országos Kórházi Főigazgatóság

K3 Dologi kiadások -811 870 023
K6 Beruházások -3 459 502

233507 14 Országos Vérellátó Szolgálat
K3 Dologi kiadások -4 938 391

002950 11 Nemzeti Népegészségügyi Központ
K3 Dologi kiadások -8 165 865

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Köznevelési feladatok támogatása

244234 1 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás
K5 Egyéb működési célú kiadások -6 058 000

XV. Pénzügyminisztérium
000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

K3 Dologi kiadások 843 215 702
K6 Beruházások 3 855 208

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
386273 6 Nemzetközi és egyéb kötelezettségek

K5 Egyéb működési célú kiadások -25 000 000
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

348695 6

K5 Egyéb működési célú kiadások -10 000 000
XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok

243634 1 EU támogatások felhasználáshoz szükséges technikai segítségnyújtás
K1 166 814 159
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25 185 841
K3 120 000 000

3 Központi kezelésű előirányzatok
391562 10 Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF)

K8  Egyéb felhalmozási célú kiadások 516 618 700
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium

354406 6 Szakképzési Centrumok
K1 Személyi juttatások 4 256 637
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 553 363

227942 7 Egyetemek, főiskolák
K1 Személyi juttatások 333 628
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 43 372

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
12 Felsőoktatási feladatok

386340 1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 871 000

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
388740 3 Nemzeti Koncessziós Iroda

K3 Dologi kiadások -18 637 129
21 Központi kezelésű előirányzatok

3 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
377062 2 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 470 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10 000 000

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

9 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok
360239 1 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat

K3 Dologi kiadások -2 286 518
K5 Egyéb működési célú kiadások -274 498 123
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -203 215 359

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- 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
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
9 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok

360239 1 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -212 278 076

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- 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

294502 1 Miniszterelnökség igazgatása -828 618 700
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok 

1 Célelőirányzatok
31 Nemzetiségi célú költségvetési támogatások

386317 1 Nemzetiségi szakmai támogatások 10 000 000
XIII. Honvédelmi Minisztérium

21 Sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok
387017 6 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása 25 000 000

XIV. Belügyminisztérium
9 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei

331651 1 Országos Kórházi Főigazgatóság -815 329 525
233507 14 Országos Vérellátó Szolgálat -4 938 391
002950 11 Nemzeti Népegészségügyi Központ -8 165 865

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Köznevelési feladatok támogatása

244234 1 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás -6 058 000
XV. Pénzügyminisztérium

000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 847 070 910
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

386273 6 Nemzetközi és egyéb kötelezettségek -25 000 000
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

348695 6 -10 000 000

XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
243634 1 EU támogatások felhasználáshoz szükséges technikai segítségnyújtás 312 000 000

XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
354406 6 Szakképzési Centrumok 4 810 000
227942 7 Egyetemek, főiskolák 377 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
12 Felsőoktatási feladatok 871 000

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
388740 3 Nemzeti Koncessziós Iroda -18 637 129

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

9 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok
360239 1 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat -267 721 924

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
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 2 196 747 610 2 196 747 610

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

Személyi juttatások

Dologi kiadások

Külgazdasági és külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok 
támogatása

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

K I A D Á S O K 

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

Magyar Államkincstár 1 példány

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Külgazdasági és külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok 
támogatása

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 
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XI. Miniszterelnökség
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- 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

294502 1 Miniszterelnökség igazgatása
K1 Személyi juttatások -623 959 159
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -84 659 541
K3 Dologi kiadások -120 000 000

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok 
1 Célelőirányzatok

31 Nemzetiségi célú költségvetési támogatások
386317 1 Nemzetiségi szakmai támogatások

K5 Egyéb működési célú kiadások 10 000 000
XIII. Honvédelmi Minisztérium

21 Sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok
387017 6 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása 

K5 Egyéb működési célú kiadások 25 000 000
XIV. Belügyminisztérium

9 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331651 1 Országos Kórházi Főigazgatóság

K3 Dologi kiadások -811 870 023
K6 Beruházások -3 459 502

233507 14 Országos Vérellátó Szolgálat
K3 Dologi kiadások -4 938 391

002950 11 Nemzeti Népegészségügyi Központ
K3 Dologi kiadások -8 165 865

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Köznevelési feladatok támogatása

244234 1 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás
K5 Egyéb működési célú kiadások -6 058 000

XV. Pénzügyminisztérium
000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

K3 Dologi kiadások 843 215 702
K6 Beruházások 3 855 208

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
386273 6 Nemzetközi és egyéb kötelezettségek

K5 Egyéb működési célú kiadások -25 000 000
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

348695 6

K5 Egyéb működési célú kiadások -10 000 000
XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok

243634 1 EU támogatások felhasználáshoz szükséges technikai segítségnyújtás
K1 166 814 159
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25 185 841
K3 120 000 000

3 Központi kezelésű előirányzatok
391562 10 Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF)

K8  Egyéb felhalmozási célú kiadások 516 618 700
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium

354406 6 Szakképzési Centrumok
K1 Személyi juttatások 4 256 637
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 553 363

227942 7 Egyetemek, főiskolák
K1 Személyi juttatások 333 628
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 43 372

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
12 Felsőoktatási feladatok

386340 1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 871 000

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
388740 3 Nemzeti Koncessziós Iroda

K3 Dologi kiadások -18 637 129
21 Központi kezelésű előirányzatok

3 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
377062 2 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 470 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10 000 000

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

9 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok
360239 1 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat

K3 Dologi kiadások -2 286 518
K5 Egyéb működési célú kiadások -274 498 123
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -203 215 359

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- 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
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
9 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok

360239 1 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -212 278 076

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- 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

294502 1 Miniszterelnökség igazgatása -828 618 700
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok 

1 Célelőirányzatok
31 Nemzetiségi célú költségvetési támogatások

386317 1 Nemzetiségi szakmai támogatások 10 000 000
XIII. Honvédelmi Minisztérium

21 Sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok
387017 6 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása 25 000 000

XIV. Belügyminisztérium
9 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei

331651 1 Országos Kórházi Főigazgatóság -815 329 525
233507 14 Országos Vérellátó Szolgálat -4 938 391
002950 11 Nemzeti Népegészségügyi Központ -8 165 865

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Köznevelési feladatok támogatása

244234 1 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás -6 058 000
XV. Pénzügyminisztérium

000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 847 070 910
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

386273 6 Nemzetközi és egyéb kötelezettségek -25 000 000
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

348695 6 -10 000 000

XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
243634 1 EU támogatások felhasználáshoz szükséges technikai segítségnyújtás 312 000 000

XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
354406 6 Szakképzési Centrumok 4 810 000
227942 7 Egyetemek, főiskolák 377 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
12 Felsőoktatási feladatok 871 000

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
388740 3 Nemzeti Koncessziós Iroda -18 637 129

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

9 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok
360239 1 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat -267 721 924

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
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 2 196 747 610 2 196 747 610

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

Személyi juttatások

Dologi kiadások

Külgazdasági és külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok 
támogatása

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

K I A D Á S O K 

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

Magyar Államkincstár 1 példány

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Külgazdasági és külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok 
támogatása

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 
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2. melléklet az 1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- 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

348617 57 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére
K3 Dologi kiadások 2 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 000 000 000

XII. Agrárminisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Földügyi, öntözési és erdészeti feladatok
386217 3 Erdő-, vad- és halgazdálkodási feladatok

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 200 000 000
XIII. Honvédelmi Minisztérium

9 Központi kezelésű előirányzatok 
1 A HM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

1 A HM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
399162 1 A HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadások 751 000 000
XIV. Belügyminisztérium

001580 7 Rendőrség
K3 Dologi kiadások 138 938 000

XV. Pénzügyminisztérium
000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

K3 Dologi kiadások 100 800 000
XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
302691 32 Közlekedési ágazati programok

K3 Dologi kiadások 6 219 911
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 12 439 821 223

35 Energetikai és fenntarthatósági ágazati feladatok
400762 2 Víziközmű-szolgáltató társaságok integrációjának támogatása

K3 Dologi kiadások 1 873 838
K5 Egyéb működési célú kiadások 3 747 676 000

21 Központi kezelésű előirányzatok
1 Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése

303868 1 A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 098 863 368

348273 2 Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése
K5 Egyéb működési célú kiadások 64 901 136 632

359595 5 Elővárosi közösségi közlekedés költségtérítése
K5 Egyéb működési célú kiadások 3 000 000 000

3 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
393184 1 TIM tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadások 155 710 000
399239 8 Egyéb társaságok forrásjuttatásai

K6 Beruházások 1 710 000 000
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 

004118 2 Külképviseletek igazgatása
K3 Dologi kiadások 1 924 300 000

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
255389 3 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések

K5 Egyéb működési célú kiadások 681 300 000
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium

016357 4 Egyéb kulturális intézmények
K1 Személyi juttatások 119 991 667
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 598 917
K3 Dologi kiadások 36 909 416
K6 Beruházások 2 500 000

354406 6 Szakképzési Centrumok
K1 Személyi juttatások 11 638 300
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 361 700
K3 Dologi kiadások 17 515 250

218672 11 Közgyűjtemények
K1 Személyi juttatások 1 198 825 832
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 161 275 333
K3 Dologi kiadások 717 661 835
K6 Beruházások 552 667 334
K7 Felújítások 16 666 667

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

K I A D Á S O K 
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218605 12 Művészeti intézmények

K1 Személyi juttatások 315 000 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 100 000 000
K3 Dologi kiadások 33 333 333

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

295268 7 Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 66 666 666

13 Művészeti tevékenységek
386473 1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 1 131 857 540
400340 17 Szakképzési többletfeladatok

K5 Egyéb működési célú kiadások 12 549 765
343451 48 Kincstári díj

K3 Dologi kiadások 6 275
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

379084 21 Nemzetközi tagdíjak
K5 Egyéb működési célú kiadások 17 399 909

256101 30 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez
K3 Dologi kiadások 1 482 358 539

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
1 Központi kezelésű előirányzatok

1 Központi tartalékok
385484 1 Gazdaság-újraindítási programok

K5 Egyéb működési célú kiadások -153 368 872 741
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

6 Gazdaság újraindítását szolgáló technológiai és ipari fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Közlekedési fejlesztések

386540 2 Vasúti fejlesztések
K3 Dologi kiadások 2 250 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 500 000 000

393451 6 Térségi közúti beruházások
K3 Dologi kiadások 2 375 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 750 000 000

395917 7 Országos közúthálózat felújítása
K3 Dologi kiadások 49 795
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 99 590 907

7 Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok
197524 1 Beruházás ösztönzési célelőirányzat

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 40 921 283 789
386162 2 Külügyi fejlesztési és kutatási programok

K5 Egyéb működési célú kiadások 221 900 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- 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

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- 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

348617 57 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére 4 002 000 000
XII. Agrárminisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Földügyi, öntözési és erdészeti feladatok

386217 3 Erdő-, vad- és halgazdálkodási feladatok 2 200 000 000
XIV. Belügyminisztérium

001580 7 Rendőrség 138 938 000
XV. Pénzügyminisztérium

000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 100 800 000
XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
302691 32 Közlekedési ágazati programok 12 446 041 134

35 Energetikai és fenntarthatósági ágazati feladatok
400762 2 Víziközmű-szolgáltató társaságok integrációjának támogatása 3 749 549 838

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 
004118 2 Külképviseletek igazgatása 1 924 300 000

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
255389 3 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 681 300 000

XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
016357 4 Egyéb kulturális intézmények 175 000 000
354406 6 Szakképzési Centrumok 30 515 250
218672 11 Közgyűjtemények 2 647 097 001
218605 12 Művészeti intézmények 448 333 333

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

295268 7 Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása 66 666 666
13 Művészeti tevékenységek

386473 1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása 1 131 857 540
400340 17 Szakképzési többletfeladatok 12 549 765
343451 48 Kincstári díj 6 275

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
379084 21 Nemzetközi tagdíjak 17 399 909
256101 30 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez 1 482 358 539

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

6 Gazdaság újraindítását szolgáló technológiai és ipari fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Közlekedési fejlesztések

386540 2 Vasúti fejlesztések 4 502 250 000
393451 6 Térségi közúti beruházások 4 752 375 000
395917 7 Országos közúthálózat felújítása 99 640 702

7 Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok
197524 1 Beruházás ösztönzési célelőirányzat 40 921 283 789
386162 2 Külügyi fejlesztési és kutatási programok 221 900 000

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 153 368 872 741 153 368 872 741

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

Magyar Államkincstár 1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

T Á M O G A T Á S 

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

B E V É T E L
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218605 12 Művészeti intézmények
K1 Személyi juttatások 315 000 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 100 000 000
K3 Dologi kiadások 33 333 333

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

295268 7 Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 66 666 666

13 Művészeti tevékenységek
386473 1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 1 131 857 540
400340 17 Szakképzési többletfeladatok

K5 Egyéb működési célú kiadások 12 549 765
343451 48 Kincstári díj

K3 Dologi kiadások 6 275
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

379084 21 Nemzetközi tagdíjak
K5 Egyéb működési célú kiadások 17 399 909

256101 30 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez
K3 Dologi kiadások 1 482 358 539

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
1 Központi kezelésű előirányzatok

1 Központi tartalékok
385484 1 Gazdaság-újraindítási programok

K5 Egyéb működési célú kiadások -153 368 872 741
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

6 Gazdaság újraindítását szolgáló technológiai és ipari fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Közlekedési fejlesztések

386540 2 Vasúti fejlesztések
K3 Dologi kiadások 2 250 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 500 000 000

393451 6 Térségi közúti beruházások
K3 Dologi kiadások 2 375 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 750 000 000

395917 7 Országos közúthálózat felújítása
K3 Dologi kiadások 49 795
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 99 590 907

7 Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok
197524 1 Beruházás ösztönzési célelőirányzat

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 40 921 283 789
386162 2 Külügyi fejlesztési és kutatási programok

K5 Egyéb működési célú kiadások 221 900 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- 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

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- 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

348617 57 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére 4 002 000 000
XII. Agrárminisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Földügyi, öntözési és erdészeti feladatok

386217 3 Erdő-, vad- és halgazdálkodási feladatok 2 200 000 000
XIV. Belügyminisztérium

001580 7 Rendőrség 138 938 000
XV. Pénzügyminisztérium

000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 100 800 000
XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
302691 32 Közlekedési ágazati programok 12 446 041 134

35 Energetikai és fenntarthatósági ágazati feladatok
400762 2 Víziközmű-szolgáltató társaságok integrációjának támogatása 3 749 549 838

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 
004118 2 Külképviseletek igazgatása 1 924 300 000

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
255389 3 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 681 300 000

XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
016357 4 Egyéb kulturális intézmények 175 000 000
354406 6 Szakképzési Centrumok 30 515 250
218672 11 Közgyűjtemények 2 647 097 001
218605 12 Művészeti intézmények 448 333 333

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

295268 7 Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása 66 666 666
13 Művészeti tevékenységek

386473 1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása 1 131 857 540
400340 17 Szakképzési többletfeladatok 12 549 765
343451 48 Kincstári díj 6 275

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
379084 21 Nemzetközi tagdíjak 17 399 909
256101 30 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez 1 482 358 539

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

6 Gazdaság újraindítását szolgáló technológiai és ipari fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Közlekedési fejlesztések

386540 2 Vasúti fejlesztések 4 502 250 000
393451 6 Térségi közúti beruházások 4 752 375 000
395917 7 Országos közúthálózat felújítása 99 640 702

7 Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok
197524 1 Beruházás ösztönzési célelőirányzat 40 921 283 789
386162 2 Külügyi fejlesztési és kutatási programok 221 900 000

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 153 368 872 741 153 368 872 741

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

Magyar Államkincstár 1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

T Á M O G A T Á S 

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

B E V É T E L
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3. melléklet az 1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozathoz

XIV. Belügyminisztérium
L. Rezsivédelmi Alap

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- 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
XIV. Belügyminisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
33 Egészségügyi ágazati előirányzatok

386706 1 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok
K5 Egyéb működési célú kiadások 368 998 793

L. Rezsivédelmi Alap
399017 1

K5 Egyéb működési célú kiadások -368 998 793

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- 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

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- 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
XIV. Belügyminisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
33

386706 1 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 368 998 793

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 368 998 793 368 998 793

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

K I A D Á S O K 

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

Magyar Államkincstár 1 példány

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Egészségügyi ágazati előirányzatok

Rezsivédelmi Alap központi kiadása

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
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A Kormány 1589/2022. (XI. 30.) Korm. határozata
kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 1.  A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi cXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 12. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva e határozat hatálybalépésétől a Kit. 219. § (3) bekezdése szerinti időtartamra  
Dr. György Lászlót gazdaságstratégiai feladatokban való szakmai közreműködésért és a Tanítsunk Magyarországért 
program koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.

 2.  A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében eljárva
a) a Kormány részére makrogazdasági előrejelzést készít, és ezeket negyedévente a Kormány részére bemutatja,
b) együttműködik a gazdaságstratégia cél-, eszköz- és intézményrendszerének kidolgozásában,
c) együttműködik a mikro-, kis- és középvállalkozások stratégiájának kidolgozásában,
d) együttműködik az iparfejlesztési stratégiák előkészítésében,
e) közreműködik az új közgazdasági gondolkodás elterjesztésében,
f ) koordinálja a Tanítsunk Magyarországért program minisztériumok közötti működését.

 3.  A kormánybiztos feladatkörével összefüggésben
a) a  tevékenységével összefüggésben személyektől, szervezetektől – személyes adatnak nem minősülő – 

adatokat, információkat kérhet,
b) a feladatellátásához kapcsolódó dokumentumokba – a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően –  

betekinthet,
c) az érintett állami szervek vezetői részére intézkedés megtételét javasolhatja.

 4.  A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök a gazdaságfejlesztési miniszter útján irányítja.
 5.  A kormánybiztos tevékenységét titkárság segíti.
 6. A  kormánybiztos tevékenységének ellátásáért a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és 

az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 31. § (2) bekezdése szerinti díjazásra és juttatásokra jogosult.
 7.  A Kormány felhívja az irányítása alatt álló szerveket, intézményeket, hogy az általános együttműködési kötelezettség 

keretében a  kormánybiztos feladatának ellátásához szükséges – személyes adatokat nem tartalmazó – adatokat, 
információkat, elemzéseket bocsássák a kormánybiztos rendelkezésére.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1590/2022. (XI. 30.) Korm. határozata
az ISD POWER Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye és telephelyei 
zavartalan villamosenergia-ellátásának biztosításáról

A Kormány
 1.  egyetért azzal, hogy az  ISD POWER Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: 

Társaság) székhelyén és telephelyein, továbbá a Társaság által ellátott hálózathasználónál (a továbbiakban együtt: 
telephely) a villamosenergia-ellátást mindaddig biztosítani kell, amíg a  telephely területén található legnagyobb 
kockázatot jelentő létesítmények szakszerű és biztonságos leállításához szükséges;

 2.  felhívja a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XcIII. törvény 53. § (1) bekezdése 
szerinti jogkörében eljárva a  Fejér Megyei Védelmi Bizottság elnökét, hogy – a  gazdaságfejlesztési miniszter 
bevonásával – gondoskodjon az  1.  pont szerinti telephely területén található legnagyobb kockázatot jelentő 
létesítmények szakszerű és biztonságos leállításához szükséges időtartamig a telephely zavartalan villamosenergia- 
ellátásának biztosításáról.

Felelős: Fejér Megyei Védelmi Bizottság elnöke
 gazdaságfejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 92/2022. (XI. 30.) ME határozata
a Biológiai Sokféleség Egyezményhez kapcsolódó, a genetikai erőforrásokhoz való hozzáférésről, valamint 
a hasznosításukból származó hasznok igazságos és méltányos megosztásáról szóló Nagojai Jegyzőkönyv 
részes feleinek találkozóján való magyar részvételről

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a természetvédelemért felelős miniszter és a külpolitikáért felelős miniszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek azzal, hogy a  Biológiai Sokféleség Egyezményhez kapcsolódó, a  genetikai erőforrásokhoz való 

hozzáférésről, valamint a hasznosításukból származó hasznok igazságos és méltányos megosztásáról szóló Nagojai 
Jegyzőkönyv részes feleinek találkozóján (a továbbiakban: találkozó) Magyarország Kormányát képviselő küldöttség 
vegyen részt;

 2. felhatalmazom a természetvédelemért felelős minisztert, hogy a találkozón részt vevő magyar küldöttség vezetőjét 
és tagjait a külpolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben esetenként kijelölje;

 3. felhívom a  külpolitikáért felelős minisztert, hogy a  küldöttség részére az  esedékes találkozón való részvételhez 
szükséges meghatalmazási okiratot az adott ülés előtt adja ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 93/2022. (XI. 30.) ME határozata
az Európai denevérfajok populációinak megőrzéséről szóló megállapodás (EUROBATS) részes feleinek 
találkozóján való magyar részvételről

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a természetvédelemért felelős miniszter és a külpolitikáért felelős miniszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek azzal, hogy a  vándorló vadon élő állatfajok védelméről szóló Bonni egyezményhez kapcsolódó, 

az Európai denevérfajok populációinak megőrzéséről szóló megállapodás (EUROBATS) részes feleinek találkozóján 
(a továbbiakban: találkozó) Magyarország Kormányát képviselő küldöttség vegyen részt;

 2. felhatalmazom a  természetvédelemért felelős minisztert, hogy a  konferencián részt vevő magyar küldöttség 
vezetőjét és tagjait a külpolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben esetenként kijelölje;

 3. felhívom a  külpolitikáért felelős minisztert, hogy a  küldöttség részére az  esedékes konferencián való részvételhez 
szükséges meghatalmazási okiratot az adott találkozó előtt adja ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 94/2022. (XI. 30.) ME határozata
helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozat módosításáról

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi cXXV. törvény 234. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, 
a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi cXXV. törvény 20.  § (5)  bekezdésében, valamint a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel az alábbi miniszterelnöki 
határozatokat

– 2022. november 22-ei hatállyal – akként módosítom, hogy

a helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról szóló 47/2022. (VI. 11.) 
ME határozattal módosított, a helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló 70/2018. (VI. 18.) ME határozatban

Érsek István és

a helyettes államtitkárok felmentéséről és helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló 48/2022. (VI. 11.) 
ME határozatban

dr. Kállai Éva

tekintetében a  „Technológiai és Ipari Minisztérium” megnevezés helyett az  „Építési és Beruházási Minisztérium” 
megnevezést kell érteni.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

A miniszterelnök 95/2022. (XI. 30.) ME határozata
helyettes államtitkárok felmentéséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi cXXV. törvény 228.  § (2)  bekezdés b)  pontja alapján – az  építési és 
beruházási miniszter javaslatára –

Érsek Istvánt és

dr. Kállai Évát,

az Építési és Beruházási Minisztérium helyettes államtitkárait e tisztségükből

2022. november 30-ai hatállyal

felmentem.

  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 miniszterelnök 96/2022. (XI. 30.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi cXXV. törvény 236.  § (1)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva 
– a kultúráért és innovációért felelős miniszter előterjesztésére – megállapítom, hogy

dr. Hankó Balázs Zoltánnak, a  Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkárának e  megbízatása 
a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi cXXV. törvény 228.  § (1)  bekezdés d)  pontja alapján, politikai 
felsővezetővé történő kinevezésére tekintettel

– 2022. november 30-ai hatállyal –

megszűnt.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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