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II. Törvények

2022. évi LXV. törvény
a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások eljárási rendjéről*

Az Országgyűlés annak érdekében, hogy a Közös Agrárpolitika pénzügyi alapjaiból, valamint a nemzeti költségvetésből nyújtott 
agrártámogatások végrehajtásával összefüggő alapelveket, egységes intézményi, információs és eljárási kereteket megállapítsa, 
a következő törvényt alkotja:

1. A törvény alapelvei

1. §  A támogató az  európai uniós és a  nemzeti forrásból folyósított támogatások igénybevételének és a  közös 
agrárpolitika egyéb, támogatás kifizetésével nem járó piacszabályozási intézkedéseiben (a  továbbiakban együtt: 
intézkedés) való részvételhez kapcsolódó információhoz való egyenlő hozzájutási esélyek biztosítása mellett 
megadja a  kedvezményezett részére a  vonatkozó nemzeti jogszabályok és európai uniós jogi aktusok, valamint 
egyéb rendelkezések megtartásához szükséges tájékoztatást, és lehetővé teszi az  intézkedésekben való részvétel 
európai uniós jogi aktusokon, nemzeti jogszabályokon és egyéb rendelkezéseken alapuló rendjének megismerését.

2. §  A támogató megkülönböztetés nélkül, az  adott intézkedésre vonatkozó európai uniós jogi aktusoknak és 
nemzeti hatáskörben kiadott jogszabályoknak, továbbá az  ezeken alapuló más rendelkezéseknek megfelelően, 
valamint a  támogatási cél megvalósítását és rendeltetését elősegítő módon jár el az e  törvény hatálya alá tartozó 
intézkedések során.

3. §  E törvényen alapuló eljárásban (a továbbiakban: eljárás) tilos minden olyan különbségtétel, kizárás vagy korlátozás, 
amelynek célja vagy következménye a törvény előtti egyenlő bánásmód megsértése, az eljárás bármely résztvevője 
e törvényben biztosított jogának csorbítása.

4. §  A támogató a  hatáskörének gyakorlásával nem élhet vissza, hatásköre gyakorlása során a  szakszerűség, 
az  egyszerűség és a  kedvezményezettel való együttműködés követelményeinek megfelelően köteles eljárni. 
A  támogató jóhiszeműen, a  jogszabály keretei között a  kedvezményezett jogát és jogos – ideértve gazdasági – 
érdekét szem előtt tartva, az eljárásban érintett kiskorú érdekeinek fokozott figyelembevételével jár el.

5. § (1) A  kedvezményezettet megilleti a  tisztességes eljáráshoz való jog. A  kedvezményezett jogainak gyakorlása és 
kötelezettségeinek teljesítése során köteles jóhiszeműen eljárni, valamint elősegíteni a  törvény végrehajtásában 
közreműködő szervek, szervezetek feladatainak végrehajtását. A  kedvezményezett magatartása nem 
irányulhat a  támogató megtévesztésére vagy a  döntéshozatal, illetve a  végrehajtás indokolatlan késleltetésére. 
A  kedvezményezett jóhiszeműségét az  eljárásban vélelmezni kell, a  rosszhiszeműség bizonyítása a  támogatót 
terheli.

 (2) A támogató eljárása során a kedvezményezett a támogatási feltétellel összefüggésben őt terhelő kötelezettség alól 
egyedi méltányosság alapján történő mentesítésének nincs helye.

6. §  Annak érdekében, hogy az  eljárások ténylegesen a  jogszabályokban vagy pályázati felhívásokban meghatározott 
célok megvalósítását szolgálják, a  támogató megteremti és biztosítja a  szabálytalanságok elleni hatékony 
fellépéshez szükséges feltételeket.

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. december 7-i ülésnapján fogadta el.
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7. §  A kedvezményezettek, a  támogató és a  törvény végrehajtásában közreműködő szervek, szervezetek kötelesek 
egymással, az  Európai Unió illetékes szerveivel, szervezeteivel együttműködni. Ez  az  együttműködés kiterjed 
az  egyes feladatok európai uniós jogi aktusokban, valamint a  jogszabályokban foglaltak szerint történő 
végrehajtására, az  együttműködő felek közötti, szükséges és célhoz kötött adatszolgáltatásra, az  ellenőrzések 
végrehajtásához szükséges feltételek megteremtésére.

8. §  Az eljárás hivatalos nyelve a magyar. A magyar nyelvet nem ismerő kedvezményezett – a  fordítási és tolmácsolási 
költség előlegezése és viselése mellett – kérheti, hogy a hatóság bírálja el az anyanyelvén vagy valamely közvetítő 
nyelven megfogalmazott kérelmét.

9. §  A törvény és a  végrehajtására kiadott jogszabályok rendelkezéseit a  Közös Agrárpolitikára (a  továbbiakban: KAP) 
vonatkozó európai uniós jogi aktusokra figyelemmel kell alkalmazni és értelmezni.

2. Értelmező rendelkezések

10. § (1) E törvény alkalmazásában:
 1. adatkezelő: a  Nemzeti Irányító Hatóság, a  Nemzeti Kifizető Ügynökség, a  közreműködő szervezet valamint 

az együttműködő szervezet;
 2. agrártámogatási jogviszony: e törvény alapján a támogató és a kedvezményezett között létrejövő valamennyi 

jogviszony, ideértve a kifizetéssel nem járó intézkedéseket és az abban való részvételt is;
 3. állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság: a  közvetlen támogatásokhoz kapcsolódó intézkedések 

keretében a  kedvezményezett számára megállapított olyan vagyoni értékű jog, amelynek azonosítását és 
nyilvántartását jogszabály írja elő, és amely a támogatás igénybevételének szükséges feltétele;

 4. beruházás: a  számvitelről szóló törvény és a  személyi jövedelemadóról szóló törvény által befektetett 
eszközként aktiválhatónak minősített ráfordítások összessége, valamint az  erdőről, az  erdő védelméről 
és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 71.  § (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott 
tevékenységek és az  erdő faállományának minőségi javítását szolgáló törzsalakító nyesés, azzal, hogy 
a  társasági tulajdon, illetve szavazati jog megszerzésére fordított összeg csak abban az  esetben minősül 
beruházásnak, ha a támogatás igénybevételi feltételeit megállapító jogszabály ezt kifejezetten lehetővé teszi;

 5. egyéb szervezet: támogatásban nem részesülő, de az eljárásban részt vevő;
 6. feltételesség: a  közvetlen mezőgazdasági támogatások, valamint egyes vidékfejlesztési támogatások 

igénylése esetén betartandó, a  közös agrárpolitika keretében a  tagállamok által elkészítendő stratégiai 
tervhez (KAP stratégiai terv) nyújtott, az  Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az  Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok 
megállapításáról, valamint az  1305/2013/EU és az  1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
2021/2115/EU (2021. december 2.) európai parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: KAP I rendelet) 
12. cikke és III. melléklete, valamint a feltételességről szóló jogszabály szerinti egységes feltételrendszer;

 7. folyamatban lévő eljárás: a  kérelemre vagy hivatalból indult, véglegessé vált döntéssel még le nem zárt 
eljárás;

 8. hatáskörrel rendelkező hatóság: a  feltételesség körébe tartozó előírások és követelmények ellenőrzését, 
igazolását végző szerv;

 9. intézkedés: a  KAP Stratégiai Terv által tartalmazott egyes beavatkozások, valamint nemzeti hatáskörben 
nyújtott egyes agrártámogatások;

10. irat: a  köziratokról, a  közlevéltárakról és a  magánlevéltári anyag védelméről szóló törvény szerinti irat, 
ideértve a  polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti okirat, közokirat és magánokirat, illetve az  egyes 
intézkedésekkel kapcsolatban keletkezett egyéb iratok;

11. KAP Stratégiai Terv: a KAP I rendelet 104. cikke szerinti tagállami tervezési dokumentum;
12. kedvezményezett:

a) az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy 
amely támogatást igényel, támogatásra, intézkedésben való részvételre jogosult, valamint ezekkel 
összefüggésben befizetésre, adatszolgáltatásra kötelezett, illetve akit vagy amelyet a  támogató 
ellenőrzés alá vont;

b) az egyéb szervezet fogalomkörébe tartozó eljárásban részt vevő,
c) a (2) bekezdés szerinti nyilvántartás szempontjából a meghatalmazott;
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13. mezőgazdasági célú csekély összegű támogatások:
a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű 

támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU (2013. december 18.) bizottsági rendelet 
szerinti vidékfejlesztési, erdészeti vagy vadgazdálkodási célú általános csekély összegű támogatás,

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  mezőgazdasági ágazatban 
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1408/2013/EU (2013. december 18.) 
bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű támogatás;

c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  halászati és 
akvakultúraágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 717/2014/EU 
(2014. június 27.) bizottsági rendelet szerinti halászati csekély összegű támogatás;

14. mezőgazdasági üzem: a KAP I rendelet 3 cikk 2. pontja szerinti fogalomnak megfelelő gazdálkodási egység;
15. mezőgazdasági vagyoni értékű jog: közvetlen támogatási intézkedésekhez kapcsolódó átmeneti nemzeti 

támogatások keretében a  kedvezményezett számára megállapított olyan vagyoni értékű jog, melynek 
feltételeit, azonosítását és nyilvántartását jogszabály írja elő, és amely a  támogatás igénybevételének 
szükséges feltétele;

16. monitoring: a  KAP I rendelet 7.  cikk szerint meghatározott mutatókra vonatkozóan végrehajtott, 
az  intézkedések megkezdésekor, valamint a  célokhoz, mérföldkövekhez viszonyított előrehaladásának, 
hatásának rendszeres vizsgálata és értékelése, figyelemmel a KAP I rendelet 132. cikkében foglaltakra;

17. monitoring-adatgyűjtés: a KAP I rendelet 7. cikke szerint meghatározott mutatókra vonatkozóan végrehajtott, 
az  intézkedések megkezdésekor, valamint a  célokhoz, mérföldköveihez viszonyított előrehaladásának, 
hatásának mérésére szolgáló a 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a KAP stratégiai tervek 
értékelése, valamint a  monitoringhoz és értékeléshez szükséges információnyújtás tekintetében történő 
végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2022/1475/EU (2022. szeptember 6.) 
bizottsági rendelet szerinti adatok rendszeres gyűjtése;

18. monitoringrendszer: a  monitoringtevékenység folytatása céljából létrehozott intézmények, szervezetek, 
eszközök és eljárásrendek, valamint ezek együttes működtetése érdekében folytatott eljárások összessége;

19. szabálytalanság: a  közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint 
az  1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2021/2116/EU (2021. december 2.) európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: KAP II rendelet) 2.  cikk a)  pontja szerint megállapított 
tényállás;

20. szociális feltételesség: a KAP I rendelet 14. cikke szerinti követelmény;
21. támogató:

a) az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap tekintetében a  jogi szabályozás során a  Nemzeti Irányító 
Hatóság, az eljárás során a Nemzeti Kifizető Ügynökség,

b) az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap egyes piaci és a  KAP II rendelet 5.  cikk (2)  bekezdés 
b)  pontja szerinti ágazatokra vonatkozó egyes intézkedései tekintetében a  jogi szabályozás 
és az  intézkedésben való részvételre jogosultág megállapítása során, valamint támogatás 
megállapítása esetén a  támogatási döntés meghozataláig a  Nemzeti Irányító Hatóság, az  eljárás 
során a Nemzeti Kifizető Ügynökség,

c) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap tekintetében a  támogatási döntés meghozataláig 
a Nemzeti Irányító Hatóság, ezt követően a Nemzeti Kifizető Ügynökség,

d) a kizárólag nemzeti hatáskörben nyújtott támogatások tekintetében a  jogi szabályozás során 
az agrárpolitikáért felelős miniszter, az eljárás során a Nemzeti Kifizető Ügynökség;

22. területi monitoring: a KAP II rendelet 65. cikk (4) bekezdés b) pontja szerinti eljárás.
 (2) A Kedvezményezetti Nyilvántartási Rendszer (a továbbiakban: KNYR) az eljárásokban részt vevő kedvezményezettek 

törzsadatainak, elérhetőségük és működésük ellenőrzésére szolgáló adatainak nyilvántartási rendszere, amely 
tekintetében e törvény alkalmazásában:
a) törzsadat: a 21. § (1) bekezdés szerinti adatok;
b) támogatási azonosító: a KNYR keretében megállapított, a kedvezményezett beazonosítását szolgáló szám;
c) kérelemre nyilvántartásba vett kedvezményezett: a  KNYR-ben beazonosított és támogatási azonosítóval 

rendelkező kedvezményezett, aki, vagy amely kérte a nyilvántartásba vételét;
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d) hivatalból nyilvántartásba vett kedvezményezett: a  KNYR-ben beazonosított és támogatási azonosítóval 
rendelkező személy, akit, vagy amelyet a  KNYR-t kezelő szerv nem kérelemre indult eljárás során vett 
nyilvántartásba, továbbá akinek, vagy amelynek KNYR-ben való nyilvántartásba vétele a  nem kérelemre 
induló eljárás során a jogszabályban meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges.

3. A törvény hatálya

11. § (1) E törvény hatálya kiterjed:
a) az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (a továbbiakban: EMGA),
b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a  továbbiakban: EMVA), [a továbbiakban a) és b)  pont 

együtt: KAP Alapok], és
c) az Európai Unió általános költségvetéséből
2023–2027 programozási időszakban finanszírozott intézkedésekkel összefüggő eljárásokra, beleértve egyes, 
kifizetéssel nem járó EMGA piaci intézkedéseket is.

 (2) E  törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a  nemzeti költségvetésből finanszírozott intézkedésekkel összefüggő 
eljárásokra.

 (3) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni
a) exportbizonyítvány kiállítása iránti kérelem,
b) másik tagállamban kiállított exportbizonyítvány alapján export-visszatérítés iránti kérelem,
c) export-visszatérítés megállapítására szolgáló eljárás keretében ajánlat, valamint
d) intervenciós felvásárlási, tárolási vagy értékesítési eljárás során ajánlat
benyújtásával kezdeményezett eljárásra.

 (4) Ha törvény másként nem rendelkezik, a vámszabad területre is e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. KAP Alapok szervezete

12. § (1) A  Nemzeti Irányító Hatóság a  KAP I rendelet 123.  cikke szerinti feladatot ellátó agrárpolitikáért felelős miniszter 
(a továbbiakban: miniszter). A Nemzeti Irányító Hatóság feladatait, felelősségének fenntartása mellett közreműködő 
szervezetnek, jogszabályban meghatározottak szerint átadhatja.

 (2) Az illetékes hatóság a KAP II rendelet 8. cikke szerinti akkreditációs feladatot ellátó miniszter.
 (3) A  Nemzeti Kifizető Ügynökség a  KAP II rendelet 9.  cikke szerinti feladatot ellátó szervezet. A  Nemzeti Kifizető 

Ügynökség feladatait, felelősségének fenntartása mellett jogszabályban és megállapodásban rögzítettek szerint 
együttműködő szervezetnek átruházhatja.

 (4) A tanúsító szerv a KAP II rendelet 12. cikke szerinti feladatot ellátó szervezet.
 (5) A Nemzeti KAP-hálózat a KAP I rendelet 126. cikke szerinti feladatot jogszabályban foglaltak szerint ellátó szervezet.
 (6) A Nemzeti KAP Monitoring Bizottság a KAP I rendelet 124. cikke szerint létrehozott és működő bizottság, amelynek 

összetételére és működési rendjére vonatkozó részletes szabályokat jogszabály állapítja meg.

5. Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer

13. § (1) A  támogatói feladatok ellátásához a  Nemzeti Kifizető Ügynökség az  intézkedésekhez kapcsolódó támogatási 
adatok kezelésére, ellenőrzésére és a kérelmek egységes benyújtására Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszert 
(a továbbiakban: IIER) működtet, amelyen belül – az adatátadás biztosítása mellett – a következő nyilvántartásokat 
hozza létre
a) KNYR,
b) Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (a továbbiakban: MePAR),
c) intervenciós raktárregiszter,
d) mezőgazdasági célú csekély összegű támogatások rendszere,
e) monitoringadat-nyilvántartási rendszer,
f ) képzettségi nyilvántartás,
g) az intézkedések kezelésére szolgáló nyilvántartási és ellenőrzési rendszer.
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 (2) Az  IIER az  abban rögzített – más közhiteles nyilvántartásban nem nyilvántartott – adatok, valamint fényképek, 
kép- és hangfelvételek, ezek metaadatai, valamint ezek készítésének helyére, idejére, valamint irányára vonatkozó 
adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak, a benne keletkezett elektronikus irat hiteles elektronikus 
dokumentumnak minősül. Az ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy ezek az adatok fennállnak és valósak.

 (3) Az intézkedések hatékony végrehajtása érdekében az intézkedések végrehajtása során kezelt adatokból elkülönült 
nyilvántartásokat lehet létrehozni.

 (4) Az  (1)  bekezdés szerinti adatok nyilvántartásának szükségességét – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – 
háromévente felül kell vizsgálni.

6. Adatkezelés

14. § (1) Az adatkezelő az eljárás során
a) a kedvezményezett természetes személy természetes személyazonosító adatait, lakcímadatait, támogatási 

azonosítóját,
b) a kedvezményezettre vonatkozóan keletkezett adatokat,
c) a monitoringadatokat, valamint
d) a kedvezményezett ellenőrzése során harmadik személyről nyert – személyes adatként az  a)  pont 

szerinti – adatokat
[az a)–d)  pontok a  továbbiakban együtt: támogatási adat] az  adott intézkedésre vonatkozóan a  végrehajtásához 
való jog elévüléséig kezelheti.

 (2) Az  adatkezelő a  törvényben meghatározott más szerv, illetve szervezet nyilvántartásából átvett adatot csak 
a  kedvezményezett személyazonosításához, a  támogatáshoz való jogosultság megállapításához, valamint 
ellenőrzéshez használhatja fel.

15. § (1) Támogatási titoknak minősül valamennyi, az  adatkezelő eljárásában készített vagy rögzített, a  (3)  bekezdésben 
meghatározott adatkörön kívüli adat.

 (2) Az  (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó, a  kifizető ügynökségekkel 
és más szervekkel, a  pénzgazdálkodással, a  záróelszámolással, az  ellenőrzésekkel, a  biztosítékokkal és 
az  átláthatósággal kapcsolatos szabályok megállapításáról szóló, 2021. december 21-i (EU) 2022/128 bizottsági 
rendelet 58. cikk (2) bekezdése alapján, az abban meghatározott intézkedések tekintetében a (3) bekezdés e) pontja 
támogatási titoknak minősül.

 (3) Közérdekből nyilvános adatként nem minősül támogatási titoknak – a  (2)  bekezdésben foglaltak kivételével – 
az  adatkezelő által kezelt támogatási adatok közül az  e  törvény alapján az  adatkezelő által folyósított, a  központi 
költségvetésből, illetve a KAP Alapokból finanszírozott támogatásban részesülő kedvezményezett
a) természetes személy családi és utóneve,
b) nem természetes személy megnevezése,
c) a támogatás elnevezése, a várható vagy tényleges eredményei,
d) a támogatás célja,
e) a támogatás megvalósításának kezdőnapja, befejezésének várható vagy tényleges dátuma,
f ) a folyósított támogatás összege,
g) az érintett forrás,
h) a teljes költség, valamint a társfinanszírozási arány,
i) a megvalósulás helye szerinti település neve,
j) a beavatkozás típusa,
k) az érintett egyedi célkitűzés, valamint
l) a jogosulatlan részvétel, vagy szabálytalanság miatt visszafizetendő támogatás összege.

 (4) Az adatkezelő szerv alkalmazottja, volt alkalmazottja, az ellenőrzésbe vagy az eljárásba bevont szakértő és minden 
más személy, akinek az  adatszolgáltatás, -nyilvántartás, -feldolgozás, az  ellenőrzés, a  támogatás megállapítása, 
tartozásbeszedés, végrehajtás, illetve statisztikai célú felhasználás során feladataival összefüggésben feladataihoz 
kapcsolódó támogatási titok vagy törvény által védett adat jut a tudomására, köteles azt megőrizni.

 (5) A  (4)  bekezdésben megjelölt személy megsérti a  titoktartási kötelezettséget, ha az  adatkezelő szerv által kezelt 
támogatási titkot illetéktelen személy részére hozzáférhetővé tesz, felhasznál vagy közzétesz.
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16. § (1) A támogatási titok az adatkezelőn kívüli más szerv vagy személy által csak a következő alapos okkal használható fel:
a) a támogatás ellenőrzése,
b) az IIER folyamatos informatikai fejlesztése, vagy
c) a (3)–(5) bekezdésben megjelöltek tájékoztatása.

 (2) Az  egyes intézkedésekben való részvétellel összefüggő adatot az  adatkezelő statisztikai célra felhasználhatja, 
ha a  titoktartási kötelezettség megtartását a  feldolgozás során biztosítják és azt a  későbbi egyedi azonosításra 
alkalmatlanná teszi.

 (3) Az egyes intézkedésekben való részvétellel összefüggő adatot a hivatalos statisztikai szolgálathoz tartozó szervek 
hivatalos statisztikai célra, egyedi azonosításra alkalmas módon felhasználhatják, és azt a  hivatalos statisztikáról 
szóló törvény szerint kezelhetik.

 (4) A  miniszter irányítása alatt álló, gazdasági elemzésekkel foglalkozó intézet megállapodásban rögzített ütemterv 
szerint jogosult szakpolitikai és gazdaságelemzési feladatainak ellátása céljából, a  feladatainak ellátásához 
szükséges mértékben, egyedi azonosításra alkalmas módon, az  agrárgazdasági tevékenységgel össze nem függő 
személyes adatok kivételével támogatási titok átvételére és kezelésére.

 (5) Az  adatkezelő az  intézkedésben való jogosulatlan részvétel végrehajtásához való jogra vonatkozó elévülési időn 
belül kérelemre tájékoztatja az adó- és vámhatóságot a támogatási titokról, ha az adó-, vám és egyéb terhek, illetve 
vámhiány vagy adóhiány feltárását, behajthatóságának megállapítását szolgálja, továbbá vám-, illetve adóigazgatási 
eljárás lefolytatásához szükséges.

 (6) Az adatkezelő tájékoztatja a támogatási titokról – közfeladatának ellátásához szükséges mértékben –:
a) a bíróságot;
b) az ügyészséget;
c) a nyomozó hatóságot;
d) az illetékes nemzetbiztonsági szerv által engedélyezett megkeresés alapján a  törvényben meghatározott 

feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálatot;
e) az Állami Számvevőszéket, a  Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szervezetet, az  Európai Csalás Elleni 

Hivatalt (OLAF), a tanúsító szervet, az adó- és vámhatóságot, ha a tájékoztatás az ellenőrzéshez szükséges;
f ) az Európai Bizottságot, az Európai Számvevőszéket, az Európai Bíróságot;
g) az illetékes hatóságot;
h) a költségvetési fejezetet irányító szervet, ha a  tájékoztatás az  államháztartásról szóló törvény szerinti belső 

ellenőrzéshez szükséges;
i) a hatáskörrel rendelkező hatóságot;
j) a Magyar Államkincstár által működtetett monitoringrendszert;
k) az utólagos ellenőrzések végrehajtásáért felelős hatóságot, ha az  a  kedvezményezett intézkedésben való 

részvételének utólagos ellenőrzésére irányul;
l) egyéb közfeladatot ellátó szervet, jogszabályban meghatározott, kizárólag a  támogatási titok megismerése 

útján elvégezhető közfeladat ellátása céljából, az e cél eléréséhez feltétlenül szükséges mértékben.

17. § (1) Az  adatkezelő részére az  intézkedések végrehajtása során a  vonatkozó feltételek, illetve kötelezettségek 
betartásának ellenőrzése, továbbá a  kedvezményezettek azonosítása céljából adatokat kell átadni az  alábbi 
nyilvántartásokból:
 1. az adó- és vámhatóság által kezelt vámadatbázisból,
 2. a nemzeti külkereskedelmi államigazgatási szerv által kezelt importengedély-nyilvántartásból,
 3. a szőlőültetvény-kataszterből,
 4. az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerből,
 5. az Országos Erdőállomány Adattárból,
 6. a védett és védelemre tervezett természeti területek nyilvántartásából,
 7. a 16. § (6) bekezdés j) pontja szerinti monitoringrendszerből,
 8. a jogszabály szerint elismert ökológiai termelést ellenőrző szervezet által vezetett, az  ökológiai 

gazdálkodással összefüggő nyilvántartásból,
 9. a vetőmag-nyilvántartási rendszerből,
10. a személyek azonosítására a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból,
11. a cégnyilvántartásból,
12. az ingatlan-nyilvántartásból,
13. a földhasználati nyilvántartásból,
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14. az Országos Halászati Adattárból,
15. a foglalkoztatásfelügyeleti és munkavédelmi hatóság adatbázisából,
16. az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését ellenőrző közigazgatási szerv által kezelt 

adatbázisból,
17. az operatív programok információs rendszeréből,
18. az adó- és vámhatóságtól az  adózókra vonatkozó adóazonosító nyilvántartásból, továbbá az  adó- és 

vámhatóság által kezelt gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerére (TEAOR’ 08), és 
a kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó adatbázisból, valamint a köztartozás miatt végrehajtási eljárás alatt álló 
személyekre vonatkozó adatbázisból,

19. a Tenyészet Információs Rendszerből,
20. a Baromfi Információs Rendszerből,
21. az Országos Állategészségügyi Információs Rendszerből,
22. a hatáskörrel rendelkező hatóság nyilvántartási rendszereiből,
23. a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásból az ügyfelek sajátjogú nyugellátásáról,
24. az egyéni vállalkozók nyilvántartásából,
25. az adó- és vámhatóság által kezelt jövedéki adatbázisból,
26. a repülőterek üzemeltetőiről, valamint az  engedélyköteles vagy bejelentéshez kötött vasúti szolgáltatás 

végzőiről vezetett nyilvántartásból,
27. a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által a  víziközmű-szolgáltatókról vezetett 

nyilvántartásból,
28. a rendezett munkaügyi kapcsolati adatokat tartalmazó adatbázisokból,
29. az őstermelők családi gazdaságáról vezetett nyilvántartásból,
30. az Országos Állattenyésztési Adatbázisból,
31. a Nemzeti Génbank Adatbázisból,
32. a köznevelés információs rendszerből,
33. az engedélyezett létesítmények nyilvántartási rendszeréből,
34. az elektronikus közúti áruforgalmi ellenőrző rendszerből,
35. az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerből (FELIR),
36. az országos lóinformációs rendszerből (OLIR),
37. szarvasmarha-információs rendszerből (SZIR),
38. az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerből (OKIR),
39. a termékenyítési rendszerből (TER),
40. a szőlőültetvények országos térinformatikai nyilvántartásából,
41. a Kármegállapítási Munkafolyamatokat Támogató Rendszerből (KMTR),
42. a vízjogi engedélyekkel és víztestek állapotával kapcsolatos adatbázisokból (OVF),
43. a Földmegfigyelési Információs Rendszerből (FIR),
44. az Elektronikus Gazdálkodási Naplóból (webGN),
45. a gyümölcsültetvény-kataszterből.

 (2) Az  elhunyt természetes személy támogatásával összefüggésben az  adatkezelő szerv megkeresésére a  hagyatéki 
leltározást végző szerv adatot szolgáltat a  hagyatéki leltár készítésének tényéről, valamint a  hagyatéki eljárást 
lefolytató közjegyző nevéről és székhelyéről, a  hagyatéki eljárást lefolytató közjegyző pedig tájékoztatja 
az  adatkezelő szervet az  azonosításukhoz szükséges természetes személyazonosító adatok feltüntetésével 
az örökösök személyéről vagy tájékoztatást ad a hagyatéki eljárás megszüntetéséről.

18. § (1) Az  adatkezelő a  személyiadat- és lakcímnyilvántartásból e  törvényben meghatározott feladata ellátása céljából 
a  KNYR-ben szereplő természetes személy természetes személyazonosító adatai, állampolgársága, lakóhelyének 
címe, elhalálozására vonatkozó adata igénylésére jogosult.

 (2) A  Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás vezetéséért felelős szerv az  adatkezelő megkeresésére annak 
törvényben rögzített feladatai ellátása érdekében elektronikus úton kapcsolati kód alkalmazásával megküldi 
az  elektronikus azonosítási szolgáltatás igénybevétele érdekében regisztráló vagy regisztrációjukat megszüntető 
személyek természetes személyazonosító adatait, állampolgárságára vonatkozó adatát, elektronikus levélcímét 
és egyedi azonosítóját, a  regisztráció és a  regisztráció megszüntetésének időpontját, továbbá – ha a  természetes 
személy a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás regisztrációhoz kapcsolódó tárhellyel rendelkezik – a tárhely 
létrehozásának tényére vonatkozó adatot.
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19. § (1) Az  elhunyt természetes személy támogatásával összefüggésben az  örökösök személyének felkutatása érdekében 
az adatkezelő megkeresésére a hagyatéki leltározást végző adatot szolgáltat a hagyatéki leltár készítésének tényéről, 
valamint a hagyatéki eljárást lefolytató közjegyző nevéről és székhelyéről.

 (2) Az  adatkezelő megkeresése alapján a  hagyatéki eljárást lefolytató közjegyző tájékoztatást ad az  azonosításukhoz 
szükséges természetes személyazonosító adatok feltüntetésével az  örökösökről vagy tájékoztatást ad a  hagyatéki 
eljárás megszüntetéséről.

7. Megkeresés

20. § (1) A  támogató megkereséssel él más szervhez vagy természetes személyhez (a  továbbiakban együtt: megkeresett 
szerv), ha az előtte folyamatban lévő eljárásban azt
a) a kedvezményezett jogos érdeke vagy a költségtakarékosság indokolja,
b) a döntés meghozatalához olyan adat vagy irat szükséges, amellyel a megkeresett szerv rendelkezik, vagy
c) a jogszabályban meghatározott feltételek igazolása indokolja.

 (2) A támogató, valamint a megkeresett szerv a megkeresés teljesítése céljából, az ahhoz szükséges mértékben kezeli 
a személyes adatokat.

 (3) A megkeresett szerv csak akkor tagadhatja meg a megkeresésben foglaltak teljesítését, ha az jogszabályba ütközik. 
Ha a megkeresés teljesítésére más szerv jogosult, a megkeresett szerv a megkeresést haladéktalanul, de legkésőbb 
a  megkeresés megérkezésétől számított öt napon belül e  szervhez továbbítja, és erről egyidejűleg tájékoztatja 
a támogatót.

 (4) A megkeresést a megkeresett szervhez történő beérkezését követően
a) az (1) bekezdés a) pontjában szabályozott esetben tizenöt napon belül,
b) az (1) bekezdés b) pontjában szabályozott esetben öt napon belül,
c) az (1) bekezdés c) pontjában szabályozott esetben tíz napon belül
kell teljesíteni.

 (5) Ha a megkeresett szerv határidőre nem teljesíti a megkeresést, a támogató tájékoztatást kér a megkeresett szervtől 
ennek okáról. Ha a megkeresett szerv nem teljesíti a tájékoztatást, illetve annak teljesítését továbbra is megtagadja 
vagy elmulasztja, akkor a támogató jogosult a megkeresett szerv egyidejű értesítése mellett az eljárási cselekményt 
elvégezni, továbbá ha a  megkeresett szerv felügyeleti szervvel rendelkező hatóság, akkor felügyeleti eljárást 
kezdeményez, egyéb esetben jelzi a mulasztást a szerv vezetőjének.

8. Kedvezményezetti Nyilvántartási Rendszer

21. § (1) A kedvezményezett támogatási azonosítójának megállapításához nyilvántartásba kell venni:
a) természetes személy esetén

aa) családi és utónevét,
ab) anyja születési családi és utónevét, és
ac) születési helyét és idejét,

b) nem természetes személy esetén
ba) nevét,
bb) adóazonosító számát, és
bc) székhelyét.

 (2) Az  intézkedésben való részvétel feltétele – a  nyilvántartásba vételre irányuló eljárás kivételével –, hogy 
a  kedvezményezett szerepeljen a  kérelem benyújtásakor a  KNYR-ben. A  nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek 
az (1) bekezdésben foglalt adatok mellett jogszabályban meghatározott további adatokat kell tartalmaznia.

22. § (1) Az  eljárásban a  kedvezményezett helyett a  támogatási azonosítóval rendelkező, az  elektronikus kapcsolattartás 
feltételeinek megfelelő meghatalmazott, vagy a kedvezményezett törvényes képviselője is eljárhat.

 (2) A  képviseleti jog keletkezése és megszűnése a  támogatóval szemben az  arra vonatkozó bejelentésnek 
a támogatóhoz való beérkezése napjától vagy a bejelentésben megjelölt, későbbi időponttól hatályos.

 (3) Valamely adott intézkedéssel kapcsolatos eljárás során a  kérelem elbírálásának a  megkezdését követően 
a  rendelkezési nyilvántartásban a  meghatalmazásra vonatkozóan tett új rendelkezést, vagy annak módosítását 
a támogató csak akkor veszi figyelembe, ha azt a kedvezményezett a támogatónak is bejelenti.
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23. §  A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara mint kamarai meghatalmazott 
az  agrártámogatások igénybevételével összefüggő elektronikus ügyintézés során technikai közreműködőként 
a kedvezményezett képviseletében eljárhat a jogszabályban meghatározott feltételekkel létrejött, képviseleti jogot 
létesítő jognyilatkozat alapján.

9. Agrártámogatási jogviszony létrejötte

24. §  Az eljárás megindítása kérelemre történik. Az  eljárást a  támogató saját hatáskörben is elindíthatja. A  kérelemről 
vagy a saját hatáskörben indított eljárásban a támogató döntést hoz vagy adatot igazol.

25. §  A támogató – a  jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – az  egyes intézkedésekkel kapcsolatos támogatási 
döntéseket jogszabályban vagy pályázati felhívásban rögzített feltételek alapján, az  egyes intézkedésekre 
elkülönített forrás figyelembevételével:
a) arányosítással,
b) jogszabályban vagy pályázati felhívásban meghatározottak szerinti benyújtási vagy beérkezési sorrend 

alapján,
c) rangsor állításával,
d) az a)–c) pontban foglaltak együttes alkalmazásával, vagy
e) meghatározott mérték alapján
hozza meg.

26. § (1) Az  agrártámogatási jogviszony az  adott intézkedéstől függően a  kérelem benyújtásával vagy a  döntés közlésével 
jön létre a  támogató és a  kedvezményezett között. Az  agrártámogatási jogviszony az  abból eredő jogosultságok 
megszűnésével és kötelezettségek teljesítésével szűnik meg.

 (2) Az  agrártámogatási jogviszony létrejötte – a  27.  §-ban foglalt kivétellel – a  kedvezményezett részére jogokat és 
kötelezettségeket keletkeztet.

 (3) Az agrártámogatási jogviszonyt bíróság vagy más hatóság döntése nem hozhatja létre.

27. §  Amennyiben a  döntés ellen jogorvoslati kérelem benyújtásának van helye, a  jogorvoslati kérelemmel 
érintett döntés a  jogorvoslati kérelem elbírálásáról szóló döntés közléséig nem keletkeztet sem jogokat, sem 
kötelezettségeket, kivéve, ha a  támogató a  jogorvoslati kérelemmel érintett döntésben bármilyen összegű 
kifizetésről rendelkezett.

28. § (1) A támogatási kérelem benyújtása, valamint az intézkedésre vonatkozó jogosultsági feltételek teljesítése – jogszabály 
eltérő rendelkezése hiányában – nem keletkeztet alanyi jogosultságot a támogatásra, arra csak a rendelkezésre álló 
forrásra, valamint az  intézkedésre meghatározott támogatási feltételek teljesülésére tekintettel hozott támogatási 
döntés alapján válik jogosulttá a kedvezményezett.

 (2) A  kedvezményezettet terheli a  kérelemmel összefüggésben tett bármilyen nyilatkozatával, a  benyújtott 
dokumentumok helytállóságával, valamint a  támogató által megállapított ténnyel szemben a  bizonyítási 
kötelezettség.

 (3) A kérelem elbírálása során nem lehet figyelembe venni a 13. § (1) bekezdésében, valamint a 17. § (1) bekezdésében 
felsorolt nyilvántartási rendszerekben szereplő olyan adatokat, amelyeket a kérelem benyújtását követően pótoltak 
vagy – akár visszamenőleg – módosítottak, ha a pótlás vagy módosítás az intézkedésben való részvétel feltételeinek 
utólagos teljesítésére vagy a kérelem kedvezőbb elbírálására irányul.

 (4) A  támogató a  kérelmet elutasítja, amennyiben a  kedvezményezett az  intézkedésben való részvételhez szükséges 
feltételeket mesterséges körülmények létrehozásával azért teremtette meg, hogy az  adott intézkedés céljaival 
ellentétes előnyhöz jusson.

29. § (1) A  támogató a  kérelem benyújtását követően és az  agrártámogatási jogviszony fennállása során az  általa 
hozott döntést, a  jogviszonyból származó követelés megállapításának, valamint megállapítása esetén 
annak végrehajtásához való jog elévüléséig felülvizsgálhatja. A  felülvizsgálat eredményeképpen a  támogató 
a jogszabálysértő döntését módosítja vagy visszavonja.

 (2) Ha a döntésben név-, szám- vagy más elírás, illetve számítási hiba van, a támogató a hibát kijavítja, ha az nem hat ki 
az ügy érdemére.
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10. Kapcsolattartás

30. § (1) Az eljárásban – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – elektronikus a kapcsolattartás.
 (2) A támogató a kedvezményezettek részére elektronikus felületet biztosít az elektronikus kapcsolattartás kizárólagos 

eszközeként.

11. A végrehajtásban közreműködő szerv

31. §  Jogszabályban meghatározott esetben a  támogató az  eljárásban a  döntéshozatalhoz szükséges különleges 
szakértelmet igénylő tény, adat vagy egyéb körülmény megállapításához végrehajtásban közreműködő szervet vesz 
igénybe.

12. A jogutódlás

32. § (1) A  jogszabályban vagy pályázati felhívásban meghatározott feltételek alapján a  folyamatban lévő eljárásban 
a kedvezményezett helyébe annak a polgári jog szerinti jogutódja lép, amely esetben a jogutód kedvezményezettet 
megilletik mindazon jogok és terhelik mindazon kötelezettségek, amelyek a jogelődöt megillették és terhelték.

 (2) Eltérő megállapodás vagy döntés hiányában több jogutód esetén – ha jogszabály vagy pályázati felhívás lehetővé 
teszi –:
a) a jogelőd kötelezettségeit a  jogutódok vagyonarányosan teljesítik, teljesítés hiányában pedig a  jogelőd 

tartozásáért egyetemlegesen felelnek,
b) a támogatásra vagyonarányosan jogosultak.

 (3) A  jogutód a  támogatóval szemben fennálló követelését az  örökhagyó halálát, illetve a  jogelőd megszűnését 
követő három éven belül érvényesítheti az  intézkedés jellegének megfelelő tartalmú okirattal igazolva, valamint 
az  e  törvényben meghatározott egyéb kötelezettség teljesítésével, hogy jogosult a  támogatás összegére, illetve 
a támogatási jogosultság igénybevételére. A jogutód legkésőbb az örökhagyó halálát, illetve jogelőd megszűnését 
követő három éven belül léphet a még folyamatban lévő eljárásba.

 (4) A  támogató a  kedvezményezettel annak halálakor együtt élt házastársa vagy törvényes rend szerinti örököse 
(a továbbiakban: vélelmezett örökös) kérelmére az intézkedéshez kapcsolódó eljárást megindíthatja. A vélelmezett 
örökös eljárásbeli jogutódlása esetén a  támogató az  eljárást felfüggeszti azzal, hogy az  érdemi döntés 
meghozatalához szükséges eljárási cselekményeket a  vélelmezett örökös bevonásával elvégzi, érdemi döntést 
azonban csak jogerős hagyatékátadó végzés benyújtását követően hoz.

 (5) Beruházási jellegű intézkedések esetén, amennyiben pályázati felhívás eltérően nem rendelkezik, valamint 
a  kedvezményezett jogai és kötelezettségei nem oszthatóak, a  jogelőd helyére egy jogutód léphet az  öröklést is 
beleértve.

13. Kötelezettségátadás

33. § (1) Jogszabályban vagy pályázati felhívásban meghatározott feltételek fennállása esetén a  támogató jóváhagyásával 
kötelezettség más által átvállalható, ha a  támogatás igénybevételével összefüggésben vállalt kötelezettségek 
teljesítésének időtartama alatt a  mezőgazdasági üzem egésze vagy a  kötelezettség vállalásával érintett része 
átruházásra kerül.

 (2) A kötelezettség átadás jóváhagyásával az átadó mentesül a kötelezettségek további teljesítése alól, míg az átvállaló 
az agrártámogatási jogviszonyban a kedvezményezett helyére lép. Az átvállaló csak egy személy lehet.

14. Az intézkedésekkel összefüggő egyes ellenőrzések

34. § (1) A támogató az intézkedésekkel kapcsolatos feltételek meglétének vizsgálata céljából jogszabályban meghatározott 
ellenőrzéseket végez (a továbbiakban együtt: ellenőrzés).

 (2) Az  ellenőrzés során vizsgálni kell, hogy a  kérelemben, valamint a  döntésben foglalt adatok, tények, körülmények 
megfelelnek-e a valóságnak, az intézkedésben való részvétel feltételeit megállapító jogszabályban vagy a pályázati 
felhívásban foglaltaknak.
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 (3) A  kérelmet el kell utasítani, ha a  kedvezményezett vagy a  képviseletére jogosult személy az  ellenőrzést 
az  akadályozás befejezésére vonatkozó felszólítás ellenére ismételten vagy továbbra is akadályozza vagy 
meghiúsítja.

15. Jogorvoslati kérelem

35. § (1) A  kedvezményezett a  támogató döntése ellen a  miniszternek címezve jogorvoslati kérelmet nyújthat be 
a támogatóhoz, ha a döntés meghozatalára, módosítására, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó 
eljárás jogszabálysértő vagy nem felel meg a pályázati felhívásnak.

 (2) Nem lehet jogorvoslati kérelmet benyújtani
a) a miniszter saját hatáskörben hozott döntése ellen;
b) az eljárást felfüggesztő döntés ellen;
c) ha a kérelmet forráshiány vagy keretkimerülés miatt utasították el;
d) kizárólag arányosítás miatti csökkentést tartalmazó döntés ellen;
e) jogorvoslati kérelem tárgyában hozott döntés ellen;
f ) jogszabályban felsorolt nem érdemi döntés ellen, valamint
g) a kérelemnek maradéktalanul helyt adó döntés ellen.

 (3) Ha a  támogató az  általa hozott döntéssel szemben benyújtott jogorvoslati kérelemben foglaltakkal részben vagy 
egészben egyetért, döntését saját hatáskörben felülvizsgálja, és ennek megfelelően módosítja a  jogorvoslati 
kérelemmel érintett döntést. Az így megváltoztatott döntéssel szemben jogorvoslati kérelemnek van helye.

16. Közigazgatási per

36. §  A kedvezményezett a  jogorvoslati kérelemmel elbírált döntés ellen, továbbá az  olyan döntés ellen, amely ellen 
a jogorvoslat kizárt, közigazgatási pert indíthat.

17. Az intézkedésben való jogosulatlan részvétel

37. § (1) Az  intézkedésben való részvétellel összefüggésben megállapított jogosultság vagy az  igénybe vett támogatás 
egésze vagy egy része jogosulatlannak minősül, ha a kedvezményezett:
a) támogatási feltétel vonatkozásában valótlan tényt közöl, adatot eltitkol,
b) az intézkedés céljának megvalósulásával kapcsolatos ellenőrzést akadályoz, ideértve azt az  esetet is, ha 

adatszolgáltatási vagy fizetési kötelezettségét nem teljesíti vagy megszegi,
c) az intézkedésben való részvételi jogosultságot vagy a támogatást annak céljától eltérően használja fel,
d) a jogszabályban vagy a  pályázati felhívásban meghatározott intézkedésben való részvételre vonatkozó 

feltételeket – ideértve a támogatás kifizetését megelőző vagy azt követő időszakra vállalt kötelezettségeket is – 
megszegi, vagy

e) valamely tényről, körülményről olyan valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, amely a jogosultság megállapítását 
érdemben érinti.

 (2) Ha jogszabály vagy pályázati felhívás az  intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogkövetkezményeként 
a  támogatás csökkentését írja elő, annak mértékét és feltételeit jogszabályban vagy a  pályázati felhívásban kell 
megállapítani, feltéve, hogy erről közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktus nem rendelkezik.

 (3) A  támogató nyilvántartja azon intézkedést, amelyben a  kedvezményezett jogosulatlanul vett részt, és azon 
időpontot, ameddig jogszabály vagy pályázati felhívás rendelkezései szerint a  kedvezményezett ugyanazon 
intézkedésben vagy intézkedéscsoportban nem vehet részt.

 (4) Az  intézkedésben való jogosulatlan részvétellel igénybe vett támogatást jogszabályban foglaltak szerint, kamattal 
növelten kell visszafizetni.

 (5) Ha a kedvezményezett részére a támogató tévesen vagy jogalap nélkül fizeti ki a támogatást, annak visszafizetését 
csak késedelem esetén terheli kamat.

 (6) A támogatónak az intézkedésben való jogosulatlan részvételt megállapító döntése a közlés időpontjától kezdődően 
végrehajtható, tekintet nélkül arra, hogy a döntés ellen nyújtottak-e be jogorvoslati kérelmet.

 (7) Az  intézkedésben való jogosulatlan részvételt megállapító döntés véglegessé válásával – ha csak a  támogatás 
egy része tekintetében állapítható meg a  jogosulatlan részvétel, úgy az  érintett rész vonatkozásában – 
a kedvezményezett intézkedésben való részvételhez fűződő jogosultsága megszűnik.



9216 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 210. szám 

38. § (1) Ha a  kedvezményezett elháríthatatlan külső okra (vis maior) hivatkozik, annak fennállását jogszabályban 
meghatározottak szerint kell igazolnia. A  támogató az  elháríthatatlan külső ok meglétét intézkedésenként 
egyedileg, a következménnyel okozati összefüggésben vizsgálja és dönt annak elfogadásáról.

 (2) Nem tekinthető intézkedésben való jogosulatlan részvételnek, ha a  kedvezményezett kötelezettségének 
elháríthatatlan külső ok miatt igazoltan nem tud eleget tenni.

18. Egyes támogatások igénybevételéből való kizárás

39. § (1) A  támogató az  intézkedésben való jogosulatlan részvétel megállapítása vagy – ha az  agrártámogatási jogviszony 
még nem jött létre – a  kérelem elutasítása mellett legfeljebb öt évre kizárja a  törvény hatálya alá tartozó 
támogatások igénybevételéből azt, akit vagy amelynek vezető tisztségviselőjét, tulajdonosát az  e  törvény hatálya 
alá tartozó támogatással összefüggésben elkövetett bűncselekmény vonatkozásában jogerős büntető ítéletben 
marasztalnak el. A kizárás hatálya kiterjed a kedvezményezett olyan vezető tisztségviselőjére vagy tulajdonosára is, 
akinek bűnösségét a jogerős ítélet megállapította.

 (2) A kizárás időtartamát a bűncselekménnyel okozott kár, vagyoni hátrány jogszabályban meghatározott mértékéhez 
igazodóan állapítja meg a támogató.

19. Elévülés

40. § (1) Az intézkedésben való jogosulatlan részvétel megállapításához való jog – közvetlenül alkalmazandó európai uniós 
jogi aktus eltérő rendelkezése hiányában –
a) a jogosultságot megállapító döntés véglegessé válásától vagy
b) ha kötelezettségvállalási időszak áll fenn, az intézkedés megvalósítását követő kötelezettségvállalási időszak 

lejártától
számított öt év elteltével évül el.

 (2) Bűncselekmény elkövetése esetén, ha azt a támogatásra követik el, a támogatás visszatérítésének megállapításához 
való jog nem évül el mindaddig, amíg a bűncselekmény büntethetősége el nem évül.

 (3) Ha a támogatáshoz való jogosultságot érintő döntés ellen közigazgatási pert indítanak, a kereset előterjesztésétől 
a bíróság határozatának jogerőre emelkedéséig a támogatás visszatérítésének megállapításához való jog elévülése 
nyugszik.

41. § (1) A  támogatót az  e  törvény hatálya alá tartozó intézkedésekkel kapcsolatban elkövetett bűncselekmények miatt 
indult vagy az intézkedéseket érintő bűncselekmények miatt folyamatban lévő büntetőeljárásokban a sértett jogai 
illetik meg.

 (2) Az  (1)  bekezdésben említett bűncselekményekkel okozott kár megtérítése iránt az  állam nevében a  polgári jogi 
igényt a támogató terjeszti elő.

20. Végrehajtás

42. §  Az e  törvény szerinti intézkedésben való jogosulatlan részvétel alapján megállapított és fennálló tartozás 
adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, és azt a  törvényben meghatározott kivételekkel az  adó- és 
vámhatóság a rá irányadó szabályok szerint hajtja be.

43. § (1) A  kedvezményezettet megillető támogatást a  támogató a  kedvezményezettet terhelő, az  intézkedésekkel 
összefüggő tartozás összegéig visszatartja és ezzel a  tartozás megfizetettnek minősül. Ha az  igénybe vehető 
támogatás összege a kedvezményezettet terhelő tartozások mindegyikére nem nyújt fedezetet, azt az esedékesség 
sorrendjében kell a nyilvántartott tartozás kiegyenlítésére elszámolni.

 (2) A  kedvezményezett egyes támogatások esetében az  adótartozással csökkentett összegre jogosult. Az  adó- 
és vámhatóság az  általa nyilvántartott tartozás fennállásáról és összegéről a  támogató megkeresésére 
adatot szolgáltat. Az  adatszolgáltatásban szereplő tartozás összegét a  részben vagy egészben az  Európai 
Unió által finanszírozott támogatásból, továbbá a  tagállami hatáskörben, központi költségvetésből nyújtott 
agrártámogatásból a mindenkori központi költségvetési törvény vagy az államháztartásról szóló törvény szabályai 
szerint a  támogató visszatartja, és átutalja az  adó- és vámhatóságnak. A  visszatartott támogatásnak megfelelő 
összegű tartozás az átutalással egyidejűleg megfizetettnek minősül.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 210. szám 9217

 (3) Ha a  támogatás összege az  adó- és vámhatóság által a  (2)  bekezdés alapján szolgáltatott, a  kedvezményezettet 
terhelő tartozások mindegyikére nem nyújt fedezetet, azt a  tartozások arányában kell a  nyilvántartott tartozás 
kiegyenlítésére elszámolni.

44. § (1) Ha a  kedvezményezett az  esedékes tartozását nem fizette meg és azt tőle nem lehet behajtani, a  tartozás 
megfizetésére kötelezhető:
a) a kedvezményezett tartozásáért kezességet vállaló, vagy a  kedvezményezett tartozását átvállaló, érvényes 

szerződésben foglalt tartozás tekintetében,
b) az Európai Unió által vagy nevében kezelt költségvetésnek vagyoni hátrányt okozó bűncselekmény 

elkövetője az azzal összefüggő tartozás tekintetében,
c) a gazdasági társaság, a közös név alatt működő polgári jogi társaság tartozásáért a rájuk vonatkozó szabályok 

szerint a  helytállni köteles tag, vezető tisztségviselő, vagy szervezet, a  jogi személy felelősségvállalásával 
működő vállalkozó esetében a  felelősségvállaló, továbbá az  a  személy, aki vagy amely a  vállalkozás 
kötelezettségeiért törvény alapján felel.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti döntés hiánya nem zárja ki a  követelés peres vagy nemperes eljárásban történő 
érvényesítését.

21. Végrehajtáshoz való jog elévülése

45. § (1) A  végrehajtáshoz való jog a  kötelezettséget megállapító döntés véglegessé válásától, vagy ha a  döntés teljesítési 
határidőt vagy határnapot állapított meg, annak utolsó napjától, illetve a határnapot követő naptól számított öt év 
elteltével évül el.

 (2) Nyugszik az  elévülés a  végrehajtási eljárásban engedélyezett fizetési kedvezmény, a  végrehajtás felfüggesztése, 
továbbá a pénzfizetési kötelezettség folyamatos végrehajtásának időtartama alatt.

 (3) A  végrehajtáshoz való jog elévülését bármely végrehajtási cselekmény megszakítja. Az  elévülés megszakadásával 
az  elévülési idő újra kezdődik. A  döntés véglegessé válásának időpontjától vagy, ha a  döntés teljesítési határidőt 
vagy határnapot állapított meg, annak utolsó napjától, illetve a határnapot követő naptól számított tíz év elteltével 
a döntés nem hajtható végre.

22. A behajthatatlan tartozás törlése

46. § (1) A támogató törölheti a kedvezményezett tartozását, ha:
a) azt az adó- és vámhatóság ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintett tartozásnak minősítette;
b) az az  adó- és vámhatóságnak az  adós ellen vezetett végrehajtása során a  fedezet részbeni vagy egészbeni 

hiánya miatt nem térül meg;
c) azt a felszámoló az általa adott írásbeli nyilatkozat szerint behajthatatlannak minősítette;
d) az a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerint nem térül meg;
e) az adós természetes személy hagyatéka – más örökös hiányában – az államra száll, vagy az adós szervezet 

jogutód nélkül szűnt meg; vagy
f ) az elévült.

 (2) Az esedékessé válást követő hat hónapon belül a kedvezményezettet terhelő tartozás végrehajthatatlanság címén 
nem törölhető.

 (3) A végrehajthatatlanság címén törölt tartozást a támogató ismét előírja, ha a végrehajtáshoz való jog elévülési idején 
belül a tartozás végrehajthatóvá válik.

 (4) A  támogató az  (1)  bekezdésben megállapított feltételek hiányában is törölheti a  tízezer forintot meg nem haladó 
tartozást, amennyiben a  tartozás nyilvántartása, a  végrehajtás érdekében szükséges intézkedés megtétele 
a  tartozással arányban nem álló költségeket eredményezne. Az  így törölt tételeket a  kifizető ügynökség 
nyilvántartja. Ha az  ilyen tartozás végrehajtásával összefüggésben a  kifizető ügynökség az  adó- és vámhatóságot 
megkereste, a tartozás törléséről az adó- és vámhatóságot is tájékoztatja.

23. Eljárás költségei

47. §  Az e törvény hatálya alá tartozó eljárások tárgyi díj- és illetékmentesek.
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24. Felhatalmazó rendelkezések

48. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a KAP Alapok szervezeteit, a feltételesség körébe tartozó ellenőrzéseket végző 
hatáskörrel rendelkező hatóságot rendeletben jelölje ki és feladatkörét állapítsa meg.

 (2) Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy a  KAP Alapok és a  nemzeti költségvetésből nyújtott egyes támogatásokkal 
kapcsolatos pénzügyi, számviteli, lebonyolítási, biztosítékkezelési rendet rendeletben állapítsa meg.

 (3) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy
 1. a KAP Alapok és a  nemzeti hatáskörben nyújtott támogatások részletes eljárási szabályait, 

a  támogatási igények benyújtásának, elbírálásának, folyósításának, felhasználásának, a  felhasználására 
vonatkozó beszámolásnak, a  felhasználás ellenőrzésének és a  jogosulatlanul igénybe vett támogatás 
jogkövetkezményeinek, a támogatási döntés módosításának a feltételeit,

 2. a KAP Alapok egyes intézkedéseinek igénybevételével, az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatással, eljárásokkal, 
valamint az intézkedésekben való részvétellel kapcsolatos részletes szabályokat,

 3. a Nemzeti Irányító Hatóság feladatainak közreműködő szervezetre történő 12.  § (1)  bekezdése szerinti 
átruházásával kapcsolatos részletes szabályokat,

 4. a Nemzeti Kifizető Ügynökség feladatainak együttműködő szervezetre történő 12.  § (3)  bekezdése szerinti 
átruházásával kapcsolatos részletes szabályokat,

 5. a KAP Alapokból nyújtott támogatásokból finanszírozott közbeszerzési eljárások ellenőrzésének részletes 
szabályait,

 6. az elháríthatatlan külső ok (vis maior) bejelentésével és igazolásával kapcsolatos részletes szabályokat,
 7. a KAP Alapok intézkedései esetén alkalmazandó monitoring részletes szabályait, továbbá 

a  monitoringindikátorok alapján képzett adatok és az  adatok szolgáltatására kötelezettek körét, valamint 
a monitoringadatok szolgáltatásának a rendjét,

 8. a MePAR és a  hozzá kapcsolódó nyilvántartások részletes szabályait, a  MePAR üzemeltetésének részletes 
szabályait, a MePAR-ban kezelt adattartalmat, az adatszolgáltatás, adatfelhasználás és adatkezelés rendjének 
részletes szabályait,

 9. az intervenciós raktárregiszter létrehozásával, az  ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatással, eljárásokkal 
kapcsolatos részletes szabályokat,

10. a feltételesség, valamint a  szociális feltételesség körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint 
a  jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokat, a  végrehajtásához kialakítandó 
nyilvántartások részletes szabályait,

11. az elektronikus úton teljesítendő kérelembenyújtás, valamint adatszolgáltatási kötelezettség eseteit, 
az  elektronikus kapcsolattartás feltételeit, valamint az  elektronikus kapcsolattartással kapcsolatos részletes 
szabályokat,

12. a KNYR vezetésének részletes szabályait és az abban szereplő konkrét adatokat,
13. a tevékenységihely-nyilvántartás módját és feltételeit, továbbá a  tevékenységihely-nyilvántartással 

kapcsolatos eljárás részletes szabályait,
14. a Nemzeti KAP-hálózat felállításával kapcsolatos részletes szabályokat,
15. a mezőgazdasági vagyoni értékű jogok megállapításának és nyilvántartásának részletes szabályait,
16. a területi monitoringrendszer működtetésével, a  helyszíni ellenőrzések mintakiválasztásával, 

lebonyolításával, tartalmával, az ellenőrzési jelentés részleteivel kapcsolatos szabályokat,
17. támogatási jogosultságok felső határának megállapítása, és az  országos tartalékával összefüggő részletes 

szabályait,
18. az ellenőrzések lefolytatásával kapcsolatos részletes szabályokat,
19. a támogatási feltételek mesterséges megteremtése vizsgálatának részletes szabályait
rendeletben állapítsa meg.

 (4) Felhatalmazást kap a  miniszter, hogy a  nemzeti hatáskörbe tartozó mezőgazdasági, halászati, erdészeti és 
agrár-vidékfejlesztési állami támogatás igénybevételére vonatkozó különös feltételeket rendeletben állapítsa meg.

25. Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

49. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 10. § (2) bekezdése, az 5. alcím, a 16. § (2)–(6) bekezdése, a 17–19. § és a 7–23. alcím, valamint az 52. § és az 53. § 

2023. június 1-jén lép hatályba.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 210. szám 9219

50. § (1) E törvény feltételességre és szociális feltételességre vonatkozó rendelkezéseit a közvetlenül alkalmazandó európai 
uniós jogi aktusban megállapított időponttól kell alkalmazni.

 (2) A  nemzeti hatáskörben nyújtott támogatásokra vonatkozó rendelkezéseket e  törvény hatálybalépése után 
meghirdetett intézkedésekre kell alkalmazni. Az  ezt megelőzően meghirdetett intézkedések alapján indult 
eljárásokat a korábbi jogszabályokban foglaltak alapján kell lefolytatni.

 (3) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó 
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény e  törvény 54–77.  §-ával megállapított rendelkezéseit 
2023. május 31-ig kell alkalmazni.

 (4) 2023. június 1-től az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer alatt a KNYR-t kell érteni.

26. Az Európai Unió jogának való megfelelés

51. §  Ez a törvény
1. a közös agrárpolitika keretében a  tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP stratégiai terv) 

nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 
(EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az  1305/2013/EU 
és az  1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2021/2115/EU (2021. december 2.) európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, valamint

2. a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az  1306/2013/EU rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló 2021/2116/EU (2021. december 2.) európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

27. Módosító rendelkezések

52. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 21. § u) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
[E törvény felhatalmazása alapján a 17. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti adatokat jogosultak igényelni:]
„u) a családi állapotra, a házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helyére, a nemre, valamint 
a nyilvántartásból való – az elhalálozáson kívüli – kikerülés okára, helyére és idejére vonatkozó adatok kivételével 
a  támogató Kedvezményezetti Nyilvántartási Rendszer létrehozásával és működtetésével összefüggő feladatai 
ellátásához.;”

53. §  A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi 
XX. törvény 37. § (1c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1c) A  személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve – kapcsolati kód alkalmazásával – a  támogató erre irányuló 
igénye esetén rendszeres adatátadást teljesít a Kedvezményezetti Nyilvántartási Rendszerben nyilvántartott polgár 
családi és utónevéről, névváltozásáról, születési nevéről, anyja nevéről, születési helyéről és idejéről, a lakóhelyének 
változásáról, valamint az érintett elhalálozásáról.”

54. § (1) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó 
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tám. tv.) 9. § (1) bekezdés 20. pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(E törvény, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályok alkalmazásában:)
„20. monitoring: az  1698/2005/EK tanácsi rendelet, az  1974/2006/EK bizottsági rendelet, valamint a  498/2007/EK 
bizottsági rendelet szerint meghatározott mutatókra vonatkozóan végrehajtott, az  intézkedések megkezdésekor, 
valamint a célkitűzéseikhez viszonyított előrehaladásának, hatásának rendszeres vizsgálata, valamint a 2021/2115/EU 
európai parlamenti és a tanácsi rendelet 132. cikk szerinti eljárás;”

 (2) A Tám. tv. 9. § (1) bekezdése a következő 32–34. ponttal egészül ki:
(E törvény, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályok alkalmazásában:)
„32. feltételesség: a közvetlen mezőgazdasági támogatások, valamint egyes vidékfejlesztési támogatások igénylése 
esetén betartandó, az  Európai Parlament és Tanács 2021/2115/EU rendelet 12.  cikke és III.  melléklete szerinti 
egységes feltételrendszer;
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33. kamarai meghatalmazás: a  jogszabályban meghatározott feltételekkel létrejött, képviseleti jogot létesítő 
jognyilatkozat, amely alapján a Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) 
az agrár-, illetve vidékfejlesztési támogatások igénybevételével összefüggő elektronikus ügyintézés során technikai 
közreműködőként az ügyfelek képviseletében eljárhat;
34. mobilGazda alkalmazás: a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által az  ügyfelek számára 
biztosított, az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII.  törvény 25.  §-a szerinti, valós idejű és közvetlen kommunikációs lehetőséget biztosító, hatékonyabb 
ügyintézést célzó interaktív alkalmazás.”

55. §  A Tám. tv. 24. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Az adatkezelő szerv által kezelt támogatási adatok közül közérdekből nyilvános adat e  törvény alapján az  adatkezelő 
szerv által folyósított, a  központi költségvetésből, illetve az  EMGA-ból, az  EMVA-ból, illetve EHA-ból vagy az  ETHA-ból 
finanszírozott támogatásban részesülő ügyfél:)
„e) nemzeti forrásból, támogatott szolgáltatás formájában folyósított intézkedések tekintetében a  végső 
kedvezményezett a)–d) pontja szerinti adatai.”

56. § (1) A Tám. tv. 26. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a  támogatási adatok nyilvántartására az  alábbi nyilvántartási 
rendszereket működteti:)
„i) képzettségi nyilvántartási rendszer.”

 (2) A Tám. tv. 26. § (3) bekezdése a következő 43–47. ponttal egészül ki:
(Az adatkezelő szerv részére az  intézkedések végrehajtása során a  vonatkozó feltételek, illetve kötelezettségek 
betartásának ellenőrzése, továbbá az ügyfelek azonosítása céljából adatokat kell átadni:)
„43. a Kármegállapítási Munkafolyamatokat Támogató Rendszerből (KMTR),
44. a vízjogi engedélyekkel és víztestek állapotával kapcsolatos adatbázisokból (OVF),
45. a Földmegfigyelési Információs Rendszerből (FIR),
46. az Elektronikus Gazdálkodási Naplóból (webGN),
47. a gyümölcsültetvény-kataszterből.”

57. §  A Tám. tv. „Az intézkedések kezelésére vonatkozó nyilvántartási és ellenőrzési rendszerek” alcíme a  következő 
27/A. §-sal egészül ki:
„27/A.  § A mezőgazdasági és vidékfejlesztési szerv – a  2021/2116/EU európai parlamenti és a  tanácsi rendelet 
66.  cikk (1)  bekezdés c)  pontjának megfelelően – az  integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer részeként területi 
monitoringrendszert üzemeltet. A területi monitoringrendszer által szolgáltatott eredményeket a mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési támogatási szerv a tényállás tisztázásához, illetve bizonyítási eszközként használja fel.”

58. §  A Tám. tv. 28. § (3) bekezdés a) pont ad) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kérelemre induló eljárásaiban való részvétel feltétele, hogy 
az  ügyfél legkésőbb a  kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezze nyilvántartásba vételét az  ügyfél-nyilvántartási 
rendszerben. A nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek a (2) bekezdésben foglalt adatok mellett tartalmaznia kell
természetes személy esetén]
„ad) lakóhelyét (egyéni vállalkozó esetében székhelyét is),”

59. §  A Tám. tv. 28/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„28/B. § (1) A mezőgazdasági támogatási eljárásban az ügyfél helyett az ügyfélnyilvántartási rendszerben kérelemre 
nyilvántartásba vett besorolású, az  elektronikus kapcsolattartás feltételeinek megfelelő meghatalmazott személy 
(a  továbbiakban: meghatalmazott), az  ügyfél törvényes képviselője, elsődleges képviselője, valamint kamarai 
meghatalmazás alapján a NAK is eljárhat.
(2) Az  állandó meghatalmazást a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által rendszeresített 
nyomtatványon kell bejelenteni. A  meghatalmazást – az  eseti meghatalmazás kivételével – a  mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési támogatási szerv nyilvántartásba veszi, hatályát és érvényességét valamennyi eljárási cselekménynél 
megvizsgálja, és azt ötévente felülvizsgálhatja.
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(3) Az  állandó meghatalmazás általános jelleggel vagy egyes intézkedésekre szólhat. A  meghatalmazás kiterjed 
az eljárással kapcsolatos minden nyilatkozatra és cselekményre, ideértve a biztosítási intézkedést és a végrehajtási 
eljárást.
(4) Az  eseti meghatalmazást nem kell nyomtatványon bejelenteni, de legalább teljes bizonyító erejű, a  polgári 
perrendtartásról szóló törvény szerinti magánokiratba kell foglalni, és az adott eljárási cselekménnyel egyidejűleg 
kell a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv részére benyújtani.
(5) Az ügyfél az állandó meghatalmazás visszavonását, felmondását a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási 
szerv által rendszeresített nyomtatványon haladéktalanul köteles bejelenteni a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
támogatási szervnél. Az állandó meghatalmazás megszűnését a meghatalmazott is bejelentheti.
(6) Az  állandó meghatalmazáson alapuló képviseleti jog keletkezése és megszűnése – jogszabály eltérő 
rendelkezése hiányában – a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervvel szemben az  arra vonatkozó 
bejelentés mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervhez történő beérkezése napjától, vagy ha az  ügyfél 
a bejelentésben későbbi időpontot jelölt meg, akkor a bejelentésben megjelölt, a bejelentés beérkezése napjánál 
későbbi időponttól hatályos.
(7) A  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a  (2) és (3)  bekezdésben foglaltaknak meg nem felelő 
állandó meghatalmazás nyilvántartásba vétele iránti kérelmet visszautasítja.
(8) Ha az  ügyfél nevében meghatalmazottja jár el az  iratokat a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási 
szerv a  meghatalmazott részére küldi meg. Ha az  ügyfél az  iratok saját részére történő kézbesítését kérte, akkor 
részére kézbesítendő az irat, kivéve, ha kötelező elektronikus kapcsolattartás esetén nem felel meg az elektronikus 
kapcsolattartás feltételeinek és nem ő volt az  adott intézkedésben az  utolsó iratot benyújtó személy. Kötelező 
elektronikus kapcsolattartás esetén az  iratokat az  adott intézkedésben az  utolsó iratot benyújtó, az  elektronikus 
kapcsolattartás feltételeinek megfelelő személynek kell kézbesíteni.
(9) Ha az  ügyfél nevében kamarai meghatalmazás alapján a  NAK nevében a  munkavállalója iratot nyújt be, 
a keletkezett iratokat a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a NAK részére küldi meg.
(10) A  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv nyilatkozattételre hívja fel az  ügyfelet, ha az  eljárás 
során az  ügyfél és az  ügyfél meghatalmazottjának, illetve az  ügyfél és a  kamarai meghatalmazás alapján eljáró 
NAK  nyilatkozata eltér egymástól, vagy egyéb eljárási cselekményeik ellentétesek. Ha az  ügyfél eltérően nem 
nyilatkozik, a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a  későbbi cselekményt, nyilatkozatot tekinti 
érvényesnek.
(11) Ha az  ügyfélnek több meghatalmazottja van vagy a  meghatalmazottja mellett kamarai meghatalmazással 
is rendelkezik, az  iratokat az  adott intézkedésben utoljára iratot benyújtó, hatályos állandó vagy kamarai 
meghatalmazáson alapuló képviseleti joggal rendelkező részére kell kézbesíteni.
(12) Folyamatban lévő támogatás esetén az  ügy megindítását követően rendelkezési nyilvántartásba 
meghatalmazásra tett új ügyintézési rendelkezést, vagy annak módosítását a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
támogatási szerv csak akkor veszi figyelembe, ha azt az  ügyfél a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási 
szervnek is bejelenti.
(13) Ha az  ügyfél nevében kamarai meghatalmazás alapján a  NAK jár el, a  kamarai meghatalmazás rögzítéséhez 
a NAK elektronikus úton átadja a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnek
a) a kamarai meghatalmazás alapján eljáró munkavállalója és a  természetes személy meghatalmazó 
ügyfélazonosítóját és születési idejét,
b) nem természetes személy meghatalmazó esetén annak ügyfélazonosítóját és adóazonosítóját,
c) a kamarai meghatalmazás egyedi azonosítóját és tárgyi hatályát.
(14) A  NAK a  kamarai meghatalmazás alapján a  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról 
szóló 2012. évi CXXVI. törvény 14. § (9) bekezdés szerinti feladatai ellátása érdekében, valamint a 36. § (3) bekezdése 
szerinti kötelezettség teljesítése céljából a kamarai meghatalmazás megszűnésétől számított tíz évig
a) a kamarai meghatalmazást és a létrejöttéhez szükséges, jogszabályban meghatározott, az ügyfél beazonosítására 
és elérhetőségére vonatkozó személyes adatokat nyilvántartja és kezeli,
b) a kamarai meghatalmazás alapján végzett eljárás során keletkezett összes dokumentumot megőrzi.
(15) A  kamarai meghatalmazás tárgyi hatálya a  NAK által meghatározott és honlapján közzétett azon 
agrártámogatások igénybevételével összefüggő elektronikus ügyintézésére terjedhet ki, amelyek vonatkozásában 
jogszabály vagy pályázati felhívás a kamarai meghatalmazással való eljárást nem zárja ki.
(16) A  kamarai meghatalmazás a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervvel szemben a  NAK által 
a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv részére elektronikus úton történő közlésekor lép hatályba, 
amely a  NAK-ot azonnali ügyintézésre jogosítja a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv előtt. 
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A  mezőgazdasági és vidékfejlesztési szerv a  kamarai meghatalmazás meglétét, valamint tartalmát bármikor 
ellenőrizheti a képviseleti jog igazolása céljából. A kamarai meghatalmazással keletkezett képviseleti jog a kamarai 
meghatalmazás visszavonásának a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervvel történő közlésével 
szűnik meg. A  jogszabályban meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelelően létrejött kamarai 
meghatalmazás teljes bizonyító erővel bír.
(17) A kamarai meghatalmazás alapján a NAK kizárólag
a) a meghatalmazó erre irányuló kifejezett kezdeményezésére és a  meghatalmazó által szolgáltatott adatok 
rögzítésével, a  (15)  bekezdés szerinti agrártámogatásokra vonatkozó kérelem, dokumentum elektronikus 
benyújtásáért, és
b) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által a NAK részére a kamarai meghatalmazásra tekintettel 
küldött, a meghatalmazót érintő iratok kézbesítéséért
felelős.”

60. §  A Tám. tv. 29. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az ügyfélnyilvántartási rendszerbe bejelentett fizetési számlaszám – az ügyfél és a pénzügyi intézmény közötti 
finanszírozási kapcsolat miatt szükségessé váló – módosításához az ügyfél és a pénzügyi intézmény erre vonatkozó 
együttes megállapodása, továbbá a  megállapodásnak – az  erre rendszeresített nyomtatványon – az  ügyfél vagy 
a pénzügyi intézmény által a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnek történt benyújtása szükséges. 
A  megállapodás nyilvántartásba vételéről a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv tájékoztatja 
az ügyfelet és a pénzügyi intézményt. Az ügyfél halála esetén a nyilvántartásba vett megállapodás mezőgazdasági 
és vidékfejlesztési támogatási szervvel szembeni hatálya megszűnik, és a megállapodást a nyilvántartásból törölni 
kell.”

61. §  A Tám. tv. III. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:
„Képzettségi nyilvántartás
31/D.  § (1) Az  egyes támogatások feltételeként előírt, képzettséget igazoló dokumentumok nyilvántartására, 
és az  azokban szereplő képzettségre vonatkozó adatok, tények kezelésére, ellenőrzésére a  mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési támogatási szerv képzettségi nyilvántartást vezet.
(2) A  képzettségre vonatkozó adat, tény az  ügyfél által benyújtott, jogszabályban vagy pályázati felhívásban 
támogatási feltételként rögzített képzettség, végzettség igazolására szolgáló dokumentum (a  továbbiakban: 
igazolás) alapján kerül nyilvántartásba vételre. Az igazolást az ügyfélnek egyszer kell benyújtania a mezőgazdasági 
és vidékfejlesztési támogatási szervhez nyilvántartásba vétel céljából.
(3) A  képzettségi nyilvántartásban szereplő adat, tény valamennyi e  törvény hatálya alá tartozó eljárás során 
felhasználható.”

62. §  A Tám. tv. 37. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  kérelem vagy a  pályázat benyújtására, valamint az  adatszolgáltatásra jogszabályban vagy jogszabályi 
felhatalmazás alapján közleményben meghatározottak szerint nyomtatvány vagy elektronikus űrlap 
rendszeresíthető. A rendszeresített nyomtatvány vagy az elektronikus űrlap alkalmazása kötelező.”

63. §  A Tám. tv. 38. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) E törvény eltérő rendelkezése hiányában a hivatalból indult eljárásokra a kérelemre indult eljárásra vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni.”

64. §  A Tám. tv. 40. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnek a nyilvánvaló hibát a nemzeti forrásból finanszírozott 
támogatási eljárásokban is az (1) bekezdésben foglaltak szerint kell kijavítania.”

65. §  A Tám. tv. 43/B. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az  ügyfél által a  kizárólag a  mobilGazda alkalmazáson keresztül benyújtott adatot, megfelelő minőségű 
képfelvételt a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a tényállás tisztázásához bizonyítékként használja fel.
(4b) A tényállás tisztázásának szempontjából, a mobilGazda alkalmazáson keresztül beküldött képek és a helyszíni 
ellenőrzésen vagy szemlén felvett adatok ütközése esetén a helyszíni ellenőrzés vagy szemle adatai az irányadók.”
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66. §  A Tám. tv. 43/C. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  megkeresést kizárólag hivatali kapun keresztül lehet megküldeni, továbbá a  mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési támogatási szerv és a  végrehajtásban közreműködő szerv a  megkeresés során hivatali kapu útján 
tartanak kapcsolatot egymással, amely tekintetében biztosítják a kézhezvétel visszaigazolását.”

67. §  A Tám. tv. 47. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  (5)  bekezdés alkalmazásában távérzékeléses ellenőrzésnek minősül az  űr- és légi felvételek, valamint 
–  jogszabályban meghatározottak szerint – a  területi monitoringrendszer adatainak kiértékelésével lefolytatott 
ellenőrzés.”

68. § (1) A Tám. tv. 56. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Fellebbezés benyújtásának nincs helye, amennyiben a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv)
„f ) a kérelemnek maradéktalanul helyt adott.”

 (2) A Tám. tv. 56. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kérelmet vissza kell utasítani, ha:)
„d) a kérelmet az  ügyfél nevében előterjesztő képviselő képviseleti joga a  kérelem benyújtásakor nem került 
megfelelően igazolásra;”

69. § (1) A Tám. tv. 57/A. § (1c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1c) A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül – a fellebbezéssel érintett kérelem benyújtásának 
módjával azonos módon – lehet előterjeszteni a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnél. 
Ha a  fellebbezést a  miniszternél nyújtják be, akkor a  miniszter a  fellebbezést megküldi a  mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési támogatási szerv részére. Elkésettség címén a  fellebbezés nem utasítható el, ha a  fellebbezésre 
jogosult a fellebbezési határidőben a fellebbezést az elbírálására jogosult szervnél terjeszti elő.”

 (2) A Tám. tv. 57/A. § (2a) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv visszautasítja)
„g) a nem a  jogszabályban meghatározott módon, vagy a  választott kapcsolattartási formának megfelelően 
benyújtott fellebbezést.”

 (3) A Tám. tv. 57/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  fellebbezésben hivatkozott új tényt, új bizonyítékot a  döntéshozatal során a  miniszter akkor veszi figyelembe, 
ha az  ügyfél igazolja, vagy az  ügy körülményeiből megállapítható, hogy az  ügyfél az  új tényről, bizonyítékról 
az  intézkedésben való részvételre vonatkozó kérelme benyújtásakor rajta kívül álló okból nem tudott, vagy nem volt 
tudomása arról, hogy ezen új ténynek, új bizonyítéknak az intézkedésben való részvétel szempontjából jelentősége van.”

70. §  A Tám. tv. 73/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Jogszabályban meghatározott, nemzeti forrásból folyósított szerkezetátalakítási intézkedésekben való részvétel 
feltétele az ügyfél
a) jogszabályban meghatározott mértékű élőmunka-ráfordítás biztosítását, továbbá
b) az előírt elismert tevékenységből származó árbevételi, képzési és beruházási kötelezettség teljesítését
tartalmazó kötelezettségvállalása.”

71. §  A Tám. tv. 76. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Azon intézkedések igénybevételéhez megállapított mezőgazdasági vagyoni értékű jogokhoz, amelyek helyett 
a 2021/2115/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 147. cikk (2) bekezdés második albekezdésével összhangban 
Magyarország 2023–2027. évekre vonatkozó KAP Stratégiai Tervében foglaltak szerint új mezőgazdasági vagyoni 
értékű jogok kerülnek megállapításra, az  új jogok megállapítását követően, vagy 2023. június 30-áig – a  későbbi 
időpontot figyelembe véve – jogosultságok és kötelezettségek nem kapcsolódnak, azokat a  mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési támogatási szerv a továbbiakban nem tartja nyilván.”

72. §  A Tám. tv. 80. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) E  törvény rendelkezéseit – a  13–18.  §, a  24.  § és a  25.  § kivételével – kell alkalmazni a  2021/2116/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 69.  cikk (1) és (2)  bekezdése alapján, a  2022/1173/EU felhatalmazáson alapuló 
bizottsági rendelet 8. és 9.  cikke szerint benyújtásra kerülő 2023. évi támogatási kérelemmel kapcsolatos eljárás 
során.”
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73. § (1) A Tám. tv. 81. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„b) a mezőgazdasági vagyoni értékű jogok megállapításának részletes szabályait,”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (2) A Tám. tv. 81. § (4) bekezdése a következő q)–t) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„q) a területi monitoringrendszer működtetésével kapcsolatos szabályokat;
r) támogatási jogosultságok felső határának megállapítása, és az  országos tartalékával összefüggő részletes 
szabályait;
s) a területi monitoringrendszer kapcsán a helyszíni ellenőrzések mintakiválasztásával, lebonyolításával, tartalmával, 
az ellenőrzési jelentés részleteivel kapcsolatos szabályokat
t) a kamarai meghatalmazás létrehozására, megszűnésére, annak módjára, a  kamarai meghatalmazás tartalmára, 
a nyilvántartás adataira vonatkozó részletes szabályokat”
(rendeletben állapítsa meg.)

74. §  A Tám. tv. 81. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Felhatalmazást kap a  gazdaságfejlesztésért felelős miniszter, hogy az  agrárpolitikáért felelős miniszterrel 
egyetértésben az  Agrár Széchenyi Kártya Program működésének és igénybevételének szabályait rendeletben 
állapítsa meg.”

75. §  A Tám. tv. 84. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„84. § Ez a törvény
1. az EK-Szerződés 93.  cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 
2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet;
2. az 1698/2005/EK rendeletben előírt vidékfejlesztési támogatásra történő átmenet szabályainak megállapításáról 
szóló, 2006. szeptember 5-i 1320/2006/EK bizottsági rendelet;
3. a mezőgazdasági termékek után járó export-visszatérítési rendszer alkalmazása közös részletes szabályainak 
megállapításáról szóló, 2009. július 7-i 612/2009/EK bizottsági rendelet;
4. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és 
az  1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet;
5. a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a  352/78/EGK, a  165/94/EK, a  2799/98/EK, 
a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 
1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet;
6. a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a  637/2008/EK és a  73/2009/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet;
7. a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és 
az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet;
8. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet;
9. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély 
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet;
10. az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a  2328/2003/EK, a  861/2006/EK, az  1198/2006/EK és 
a  791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az  1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2014. május 15-i 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet;
11. a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a  mezőgazdasági termelők részére 
nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1307/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet kiegészítéséről és X. mellékletének módosításáról szóló, 2014. március 11-i 639/2014/EU bizottsági 
felhatalmazáson alapuló rendelet;
12. az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az  integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, 
a  kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a  közvetlen kifizetésekre, 
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a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében 
történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 640/2014/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet;
13. a Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet;
14. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének alkalmazásában a  mezőgazdasági és 
az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal 
összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, (2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet;
15. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott 
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet;
16. az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az  integrált igazgatási és 
kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról 
szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet;
17. az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  kifizető ügynökségek és más szervek, 
a pénzgazdálkodás, a  számlaelszámolás, a biztosítékok és az euró használata tekintetében történő kiegészítéséről 
szóló, 2014. március 11-i 907/2014/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet;
18. az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az  Európai Mezőgazdasági Garanciaalapot és 
az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstételre vonatkozó 
különös rendelkezésekkel történő kiegészítéséről és az 1848/2006/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2015. július 8-i 2015/1971/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet;
19. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában a  halászati és akvakultúra-
termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott támogatások 
bizonyos fajtáinak a  belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. december 16. 1388/2014/EU 
bizottsági rendelet;
20. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108.  cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok 
megállapításáról szóló, 2015. július 13-i 2015/1589/EU tanácsi rendelet;
21. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az  Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból 
(EMGA) 2021-ben és 2022-ben nyújtandó támogatásokra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról 
és az 1305/2013/EU, az 1306/2013/EU és az 1307/2013/EU rendeletnek a források és a 2021-ben és 2022-ben való 
alkalmazás tekintetében, valamint az  1308/2013/EU rendeletnek a  források és az  ilyen támogatások 2021-re és 
2022-re vonatkozó elosztása tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. december 23-i 2020/2220 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet;
22. a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP stratégiai terv) nyújtott, 
az  Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által 
finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az  1305/2013/EU és az  1307/2013/EU 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2021/2115/EU parlamenti és tanácsi rendelet;
23. a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az  1306/2013/EU rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló 2021/2116/EU parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

76. §  A Tám. tv.
 1. 4/B.  § (8)  bekezdésében az  „elektronikus levél útján vagy egyéb elektronikus úton” szövegrész helyébe  

az „a megkeresett szerv vagy személy olyan hivatalos elektronikus elérhetőségén” szöveg,
 2. 4/B.  § (9)  bekezdésében az  „elektronikus levél útján vagy egyéb elektronikus úton” szövegrész helyébe 

a „hivatali kapun keresztül” szöveg,
 3. 9.  § (1)  bekezdés 8.  pontjában az  „a kölcsönös megfeleltetés” szövegrész helyébe az  „a kölcsönös 

megfeleltetés és a feltételesség” szöveg,
 4. 11.  § (1a)  bekezdésében az  „a 81.  § (3)  bekezdés b)–d), j) és k)  pontja” szövegrész helyébe az  „a 81.  § 

(3) bekezdés a)–d), h)–j) és k) pontja” szöveg,
 5. 19.  § (1)  bekezdésében az „a kölcsönös megfeleltetés” szövegrész helyébe az „a kölcsönös megfeleltetés és 

a feltételesség” szöveg,
 6. 19.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében az „a kölcsönös megfeleltetés” szövegrész helyébe az „a kölcsönös 

megfeleltetés és a feltételesség” szöveg,
 7. 19.  § (3)  bekezdés a)  pontjában az  „a kölcsönös megfeleltetés” szövegrész helyébe az  „a kölcsönös 

megfeleltetés és a feltételesség” szöveg,
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 8. 19.  § (5)  bekezdésében az „a kölcsönös megfeleltetés” szövegrész helyébe az „a kölcsönös megfeleltetés és 
a feltételesség” szöveg,

 9. 22. § (1) bekezdés a) pontjában a „lakcímadatait,” szövegrész helyébe a „lakcímadatait, elektronikus levelezési 
címét,” szöveg,

10. 26.  § (5)  bekezdésében az „a kölcsönös megfeleltetés” szövegrész helyébe az „a kölcsönös megfeleltetés és 
a feltételesség” szöveg,

11. 28. § (3) bekezdés d) pontjában a „lakóhelyét (székhelyét)” szövegrész helyébe a „levelezési címét” szöveg,
12. 41.  § (1a)  bekezdésében a „nyilatkozattételre” szövegrész helyébe a „hiánypótlásra vagy nyilatkozattételre” 

szöveg és a „nem nyilatkozik,” szövegrész helyébe a „nem nyilatkozik vagy a  hiánypótlást a  hiánypótlásra 
nyitva álló határidőn túl nyújtja be,” szöveg,

13. 44.  § (4)  bekezdésében az  „1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4.  cikkének e)  pontja” 
szövegrész helyébe az  „1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4.  cikkének e)  pontja és 
a 2021/2115/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (3) és (4) bekezdése” szöveg,

14. 44. § (6) bekezdésében a „sikertelensége esetében” szövegrész helyébe a „vonatkozásában” szöveg,
15. 45. § (4) bekezdésében az „együttes” szövegrész helyébe az „egybehangzó” szöveg,
16. 46.  § (1)  bekezdésében az „a kölcsönös megfeleltetés” szövegrész helyébe az „a kölcsönös megfeleltetés és 

a feltételesség” szöveg,
17. 56. § (2) bekezdés j) pontjában a „betétlapokat, vagy bármelyiket” szövegrész helyébe a „betétlapokat, vagy 

papír alapú benyújtás esetén bármelyiket” szöveg,
18. „Kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó szabályok megsértése miatti külön rendelkezések” alcím címében 

a „Kölcsönös megfeleltetésre” szövegrész helyébe a „Kölcsönös megfeleltetésre és feltételességre” szöveg,
19. 73. § (1) bekezdésében az „A kölcsönös megfeleltetés” szövegrész helyébe az „A kölcsönös megfeleltetés és 

a feltételesség” szöveg,
20. 73.  § (1a)  bekezdésében az „A kölcsönös megfeleltetés” szövegrész helyébe az „A kölcsönös megfeleltetés 

és a  feltételesség” szöveg és a „kölcsönös megfeleltetés” szövegrész helyébe a „kölcsönös megfeleltetés és 
feltételesség” szöveg,

21. 73. § (2) bekezdésében az „A kölcsönös megfeleltetés” szövegrész helyébe az „A kölcsönös megfeleltetés és 
a feltételesség” szöveg,

22. 73. § (3) bekezdésében az „A kölcsönös megfeleltetés” szövegrész helyébe az „A kölcsönös megfeleltetés és 
a feltételesség” szöveg,

23. 73.  § (4)  bekezdésében az „a kölcsönös megfeleltetés” szövegrész helyébe az „a kölcsönös megfeleltetés és 
a feltételesség” szöveg,

24. 81.  § (4)  bekezdés k)  pontjában az  „a kölcsönös megfeleltetés” szövegrész helyébe az  „a kölcsönös 
megfeleltetés és a feltételesség” szöveg,

25. 81.  § (4)  bekezdés l)  pontjában az  „a kölcsönös megfeleltetés” szövegrész helyébe az  „a kölcsönös 
megfeleltetés és a feltételesség” szöveg,

26. 81. § (4) bekezdés n) pontjában a „körülmények megállapításának eseteit” szövegrész helyébe a „körülmények 
megállapításának egyes eseteit” szöveg

lép.

77. §  Hatályát veszti a Tám. tv.
a) 10. § (1) bekezdésében a „vagy egyébként itt tartózkodó és” szövegrész,
b) 28/A. § (4) bekezdésében a „ , termelőegységeit, a gazdálkodás végzésének helyeit” szövegrész,
c) 30/A. §-ában a „ , valamint az ezek elmulasztása miatt kiszabott mulasztási bírság megfizetéséig” szövegrész,
d) 63. § (4) bekezdésében a „külön” szövegrész,
e) 79/B. §-a.

 Novák Katalin s. k.,  Dr. Latorcai János s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke
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2022. évi LXVI. törvény
az agrártermékek eredetvédelméről*

Az Országgyűlés felismerve, hogy a  fogyasztók részéről növekvő igény mutatkozik a  földrajzi eredetüknek köszönhetően 
egyedi tulajdonságokkal rendelkező, valamint a  hagyományos módon előállított agrártermékek iránt, amelyre figyelemmel 
biztosítani kell az ilyen sajátos jellemzőkkel rendelkező termékek előállítói számára azokat az eszközöket, amelyekkel termékeiket 
a  forgalmazásuk során a  többi terméktől hatékonyan meg tudják különböztetni, ezzel versenyelőnyt biztosítva számukra, 
valamint megvédve őket a tisztességtelen gyakorlatokkal szemben, az agrártermékek földrajzi árujelzői és a borászati termékek 
hagyományos kifejezései oltalmának, valamint a  hagyományos különleges termék elnevezések bejegyzésének előmozdítása 
érdekében a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1. §  E törvény alkalmazásában:
 1. agrártermék:

a) az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2.  cikke szerint a  rendelet hatálya alá 
tartozó mezőgazdasági termék és élelmiszer,

b) a borászati termék, valamint
c) az (EU) 2019/787 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó szeszes ital;

 2. borászati termék: az  1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 92.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott, szőlőből készült termék;

 3. eredetmegjelölés: olyan termék megjelölésére használt elnevezés,
a) amely egy meghatározott helyről, régióból vagy – kivételes esetben – országból (a  továbbiakban 

együtt: földrajzi terület) származik,
b) amelynek minősége vagy jellemzői főként vagy kizárólag egy adott földrajzi környezetnek és 

az ahhoz kapcsolódó természeti és emberi tényezőknek köszönhetőek,
c) amelynek előállítása teljes egészében a meghatározott földrajzi területen történik, és
d) amely borászati termék esetében megfelel az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 

93. cikk (1) bekezdés a) pont iii. és v. alpontjában meghatározott feltételeknek;
 4. földrajzi árujelző: az eredetmegjelölés és a földrajzi jelzés;
 5. földrajzi árujelzőt kezelő szervezet: egy vagy több oltalom vagy átmeneti nemzeti oltalom alatt álló földrajzi 

árujelző kezelését végző, a  földrajzi árujelzővel ellátott termék előállításában részt vevő, a  termékleírás 
betartását vállaló gazdasági szereplőket, illetve azok szakmai érdekvédelmi szervezeteit tömörítő, jogi 
személyiséggel rendelkező szervezet;

 6. földrajzi jelzés: olyan termék megjelölésére használt elnevezés,
a) amely egy meghatározott földrajzi területről származik,
b) amelynek minősége, hírneve vagy más jellemzője alapvetően földrajzi eredetének tulajdonítható,
c) amely előállításának legalább egy szakasza a meghatározott földrajzi területen történik, és
d) amely borászati termék esetében megfelel az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 

93. cikk (1) bekezdés b) pont iii–v. alpontjában meghatározott feltételeknek;
 7. gazdasági szereplő: az  oltalom alatt álló elnevezéssel vagy az  átmeneti nemzeti oltalom alatt álló földrajzi 

árujelzővel ellátott, a termékleírásnak megfelelő terméket termelő, feldolgozó, előállító vagy az ilyen termék 
előállításában más módon részt vevő és a  termékleírás betartását vállaló, továbbá az  oltalom alatt álló 
elnevezést vagy az  átmeneti nemzeti oltalom alatt álló földrajzi árujelzőt használó természetes vagy jogi 
személy;

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. december 7-i ülésnapján fogadta el.
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 8. hagyományos kifejezés: oltalom alatt álló földrajzi árujelzővel ellátott borászati termék tekintetében 
hagyományosan használt olyan kifejezés, amely megfelel az  1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 112. cikkében meghatározott követelményeknek;

 9. hagyományos különleges termék elnevezés: hagyományos előállítási vagy feldolgozási módszerrel, vagy 
hagyományos összetétellel készült, illetve hagyományosan használt nyersanyagokból vagy összetevőkből 
készült termék olyan elnevezése, amelyet az adott termékre hagyományosan használnak vagy jelzi a termék 
hagyományos jellegét vagy sajátosságát;

10. hagyományos különleges termék elnevezést kezelő szervezet: a hagyományos különleges termék előállításában 
részt vevő, a  termékleírás betartását vállaló gazdasági szereplőket, illetve azok szakmai érdekvédelmi 
szervezeteit tömörítő, egy vagy több hagyományos különleges termék elnevezés kezelését végző, jogi 
személyiséggel rendelkező szervezet;

11. oltalom alatt álló elnevezés: az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa alapján oltalom alatt álló 
földrajzi árujelző és hagyományos kifejezés, valamint bejegyzett hagyományos különleges termék elnevezés;

12. oltalom megszerzése iránti eljárás:
a) az agrártermékek földrajzi árujelzői és a  borászati termékek hagyományos kifejezései oltalmának 

megszerzése, valamint
b) a hagyományos különleges termék elnevezések bejegyzése

 iránti eljárás;
13. tagállami eljárás: az oltalom megszerzése, a törlés, valamint a termékleírás módosítása iránti eljárás tagállami 

hatáskörbe tartozó szakasza;
14. termékleírás: az  oltalomban részesítendő, illetve az  átmeneti nemzeti vagy uniós oltalom alatt álló földrajzi 

árujelzővel vagy bejegyezni kívánt vagy bejegyzett hagyományos különleges termék elnevezéssel ellátott 
agrártermékre vonatkozó követelményeket tartalmazó dokumentum, amely megfelel
a) mezőgazdasági termék és élelmiszer esetében az  1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet 7.  cikk (1)  bekezdésében vagy az  1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
19. cikk (1) bekezdésében,

b) borászati termék esetében az  1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 94.  cikk 
(2) bekezdésében,

c) szeszes ital esetében az (EU) 2019/787 európai parlamenti és tanácsi rendelet 22. cikkében
 meghatározott követelményeknek;
15. termékleírás módosítása: a termékleírás standard és uniós módosítása;
16. termékleírás standard módosítása: a termékleírásnak

a) mezőgazdasági termék és élelmiszer esetében az  1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 53. cikk (2) bekezdés a)–d) pontjába be nem sorolható módosítása,

b) borászati termék esetében az  (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 14.  cikk 
(1) bekezdés a)–d) pontjába be nem sorolható módosítása,

c) szeszes ital esetében az (EU) 2019/787 európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikk (3) bekezdés 
a)–d) pontjába be nem sorolható módosítása;

17. termékleírás uniós módosítása: a termékleírásnak
a) mezőgazdasági termék és élelmiszer esetében az  1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet 53. cikk (2) bekezdés a)–d) pontjában foglalt esetek szerinti módosítása,
b) borászati termék esetében az  (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 14.  cikk 

(1) bekezdés a)–d) pontjában foglalt esetek szerinti módosítása,
c) szeszes ital esetében az (EU) 2019/787 európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikk (3) bekezdés 

a)–d) pontjában foglalt esetek szerinti módosítása;
18. törlés iránti eljárás:

a) az agrártermékek földrajzi árujelzői és a  borászati termékek hagyományos kifejezései oltalmának, 
valamint

b) a hagyományos különleges termék elnevezések bejegyzésének
 törlése iránti eljárás.
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II. FEJEZET
A TAGÁLLAMI ELJÁRÁS

1. A tagállami eljárásra vonatkozó általános rendelkezések

2. §  A tagállami eljárás során – az iratokba való betekintés kivételével – a kapcsolattartás elektronikus úton történik.

3. § (1) A tagállami eljárásban – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – az ügyintézési határidő 9 hónap.
 (2) Az  1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 112.  cikk b)  pontjában meghatározott hagyományos 

kifejezés oltalmának megszerzése és törlése, valamint az oltalom alatt álló hagyományos kifejezés módosítása iránti 
tagállami eljárás ügyintézési határideje 4 hónap.

4. § (1) A  tagállami eljárásra irányuló kérelmet az  agrárpolitikáért felelős miniszterhez (a  továbbiakban: miniszter) kell 
benyújtani az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint.

 (2) A tagállami eljárásban hiánypótlásra a kérelmező legfeljebb két alkalommal hívható fel.
 (3) A  határokon átnyúló földrajzi területre vonatkozó földrajzi árujelzővel, valamint az  Európai Unió másik tagállamát 

(a  továbbiakban: másik tagállam) is érintő hagyományos különleges termék elnevezéssel kapcsolatos tagállami 
eljárásban a közös kérelem benyújtásából eredő tagállami feladatokat a miniszter látja el.

2. Az oltalom megszerzése iránti tagállami eljárás különös szabályai

5. §  Földrajzi árujelző oltalmának megszerzése iránti kérelem esetén a  kérelmezőnek be kell szereznie a  földmérési 
és térinformatikai államigazgatási szerv által készített, a  termékleírásban meghatározott földrajzi területet 
ábrázoló térképet, amely borászati termék esetében tartalmazza – amennyiben szükséges – a  földrajzi árujelző 
termékleírásában meghatározott, termőhelyen belül elhelyezkedő kisebb földrajzi egységek nevét és lehatárolását is.

6. § (1) A  miniszter az  Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban és e  törvény végrehajtására kiadott 
kormányrendeletben foglalt feltételeknek megfelelő, agrártermék földrajzi árujelzője és borászati termék 
hagyományos kifejezése oltalmának megszerzése, valamint hagyományos különleges termék elnevezés bejegyzése 
(a  továbbiakban együtt: oltalom megszerzése) iránti kérelmet az  általa vezetett minisztérium hivatalos lapjában 
közzéteszi.

 (2) A kérelemmel szemben a közzétételtől számított 2 hónapon belül kifogást vagy felszólalást (a továbbiakban együtt: 
felszólalás) nyújthat be bármely, Magyarország területén lakóhellyel rendelkező természetes személy, valamint 
székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személy.

 (3) A felszólalásban meg kell jelölni, hogy
a) a kérelem mely, az  Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában vagy e  törvény végrehajtására 

kiadott kormányrendeletben előírt feltételt nem teljesíti, vagy
b) az oltalom megadása milyen módon sértené a felszólalást benyújtó gazdasági érdekeit.

 (4) A (3) bekezdés b) pontja esetében
a) meg kell jelölni az  okozott sérelem indokait, szükség esetén alátámasztva azt gazdasági számításokkal, 

valamint
b) ha a  felszólalás benyújtója jogszerűen foglalkozik a  kérelemben szereplő elnevezéssel ellátott agrártermék 

előállításával, illetve forgalmazásával vagy jogszerűen használja a  kérelemben szereplő elnevezést,  
meg kell adni azt az időpontot, amióta ez az állapot fennáll.

 (5) A  miniszter felszólalás benyújtása esetén felhívja a  kérelmezőt a  felszólalásban foglaltaknak a  felszólalást 
benyújtó féllel való egyeztetésére, az  ehhez szükséges határidő tűzésével, valamint ezt követően az  egyeztetés 
eredményének benyújtására. Az  egyeztetésre és annak eredményéről való tájékoztatásra nyitva álló határidő 
1 hónapnál kevesebb nem lehet.

 (6) A  miniszter az  oltalom megszerzése iránti tagállami eljárásban az  ügy érdemében hozott határozatában dönt 
a felszólalás elfogadhatóságáról.
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7. § (1) A miniszter a kérelemnek helyt adó határozat véglegessé válását követően haladéktalanul továbbítja az e törvény 
végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott kérelmezési dokumentációt az Európai Bizottsághoz.

 (2) A  miniszter a  kérelemnek helyt adó véglegessé vált határozatot a  termékleírással együtt, az  átmeneti nemzeti 
oltalom keletkezési napjának megjelölésével, az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi.

3. Átmeneti nemzeti oltalom

8. § (1) A  földrajzi árujelző oltalmának megszerzése iránti kérelem Európai Bizottsághoz történő benyújtásának napjától 
az Európai Bizottság kérelmet elbíráló döntéséig vagy az oltalom iránti kérelem visszavonásáig a  földrajzi árujelző 
átmeneti nemzeti oltalomban részesül.

 (2) A miniszter az átmeneti nemzeti oltalom keletkezésének napjáról írásban értesíti a kérelmezőt és a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatalát.

 (3) Az  átmeneti nemzeti oltalom a  19.  § (1)  bekezdésében meghatározott cselekmények Magyarországon történő 
megvalósításával szemben nyújt védelmet.

 (4) A miniszter közhiteles nyilvántartást vezet
a) az átmeneti nemzeti oltalom alatt álló földrajzi árujelzőkről,
b) az átmeneti nemzeti oltalom alatt álló földrajzi árujelzők termékleírásairól és
c) az átmeneti nemzeti oltalom keletkezésének időpontjáról.

4. A termékleírás módosítása

9. § (1) A  termékleírás földrajzi területet meghatározó pontjának módosítása esetén a  kérelmezőnek nyilatkoznia kell, 
hogy megindította a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnél a módosított földrajzi területet ábrázoló 
térkép beszerzésére irányuló eljárást, és kérelmezte a  földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnél 
a földrajzi területet közhitelesen ábrázoló térkép megküldését a miniszter részére.

 (2) A  termékleírás uniós módosítása iránti eljárásra a  6.  §-ban és a  7.  § (2)  bekezdésében foglaltakat megfelelően 
alkalmazni kell.

 (3) Ha a termékleírás módosítása iránti kérelmet nem a földrajzi árujelző oltalmának megszerzését vagy a hagyományos 
különleges termék elnevezés bejegyzését kérelmező (a  továbbiakban: oltalmat kérelmező) nyújtja be, a  miniszter 
az  oltalmat kérelmező vagy annak jogutódja részére – amennyiben az  fellelhető – megküldi a  termékleírás 
módosítása iránti kérelmet azzal, hogy 1 hónapon belül nyilatkozzon a  termékleírás javasolt módosításainak 
elfogadhatóságával kapcsolatban.

 (4) Ha a  (3)  bekezdés szerinti esetben a  termékleírás javasolt módosításaival az  oltalmat kérelmező vagy jogutódja 
nem ért egyet, a  miniszter 2 hónapos határidő tűzésével felszólítja a  feleket a  termékleírás felszólítással érintett 
módosításainak egyeztetésére. A  miniszter a  6.  § (1)  bekezdésében foglaltak szerint a  felek által lefolytatott 
egyeztetés eredményeként módosított kérelmet teszi közzé. A  kérelem azon pontjai tekintetében, ahol nincs 
egyetértés a felek között, az eredeti kérelemben szereplő szöveg kerül közzétételre.

 (5) A miniszter a termékleírás uniós módosítása iránti eljárásban a kérelemnek helyt adó határozat véglegessé válását 
követően haladéktalanul továbbítja az  e  törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet szerint összeállított 
módosítás iránti kérelmezési dokumentációt az Európai Bizottsághoz.

5. Az oltalom alatt álló hagyományos kifejezés módosítása

10. §  Az oltalom alatt álló hagyományos kifejezés módosítása iránti eljárásra a  6.  §-ban, és a  7.  § (2)  bekezdésében 
foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

6. A törlés iránti tagállami eljárás különös szabályai

11. § (1) Agrártermék földrajzi árujelzője és borászati termék hagyományos kifejezése oltalmának, valamint hagyományos 
különleges termék elnevezés bejegyzésének törlése (a továbbiakban együtt: elnevezés törlése) iránt bármely jogos 
érdekkel rendelkező természetes vagy jogi személy kérelmet nyújthat be a miniszternek, ha
a) a termékleírásban foglalt követelményeknek való megfelelés nem biztosított, vagy
b) a földrajzi árujelzővel ellátott terméket legalább 7 éve nem hozták forgalomba.
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 (2) Az elnevezés törlése iránti kérelmet
a) mezőgazdasági termék, élelmiszer és szeszes ital esetén az  oltalom alatt álló elnevezéssel ellátott termék 

előállítóinak többsége,
b) borászati termék esetén a földrajzi árujelzőt kezelő hegyközségi szervezet
akkor is benyújthatja, ha az (1) bekezdésben foglalt feltételek nem állnak fenn.

 (3) Az elnevezés törlését a miniszter hivatalból is kezdeményezheti az Európai Bizottságnál, ha a termékleírásban foglalt 
követelményeknek való megfelelés nem biztosított vagy a földrajzi árujelzővel ellátott terméket legalább 7 éve nem 
hozták forgalomba.

 (4) A törlés iránti tagállami eljárásban a 6. § (1)–(3) bekezdésében, valamint (5) bekezdésében foglaltakat megfelelően 
alkalmazni kell azzal, hogy amennyiben az  elnevezés törlését arra figyelemmel kérelmezik, hogy az  oltalom alatt 
álló elnevezéssel ellátott terméket legalább 7 éve nem hozták forgalomba, a  felszólalás benyújtásakor adatokkal 
alátámasztva kell igazolni, hogy a felszólalást benyújtó személy az oltalom alatt álló elnevezéssel ellátott terméket 
az eljárás megindítását megelőző 7 évben vagy annak egy részében előállította, illetve forgalmazta.

 (5) A miniszter a kérelemnek helyt adó határozat véglegessé válását követően
a) az elnevezés törlése iránti kérelmezési dokumentációt haladéktalanul továbbítja az Európai Bizottsághoz, és
b) a kérelemnek helyt adó véglegessé vált határozatot az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi.

7. Az Európai Bizottság által lefolytatott eljáráshoz kapcsolódó szabályok

12. §  Ha az Európai Bizottság észrevételeire figyelemmel a tagállami eljárás során elfogadott termékleírást a miniszternek 
ismételten közzé kell tennie, a  Magyarország területén lakóhellyel rendelkező természetes személy, valamint 
székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személy felszólalást nyújthat be a miniszterhez a korábban közzétett 
termékleíráson átvezetett módosításokkal szemben a  termékleírásnak a  miniszter által vezetett minisztérium 
hivatalos lapjában való közzétételét követő 30 napon belül.

13. §  A miniszter látja el az Európai Bizottság által lefolytatott vizsgálathoz kapcsolódóan
a) mezőgazdasági termék és élelmiszer esetében az  1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 

51. cikke,
b) borászati termék esetében az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 98. cikke,
c) szeszes ital esetében az (EU) 2019/787 európai parlamenti és tanácsi rendelet 27. és 30. cikke
szerinti tagállami feladatokat.

14. § (1) A  miniszter által az  Európai Bizottságnak továbbított, az  oltalom megszerzése, a  termékleírás módosítása vagy 
az  elnevezés törlése iránti kérelemre az  Európai Unió más tagállamából vagy az  Európai Unió tagállamain kívüli 
országból (a  továbbiakban: harmadik ország) az  Európai Bizottságon keresztül érkezett felszólalást a  miniszter 
továbbítja a  kérelmezőnek, majd közreműködik a  szükséges egyeztetések lefolytatásában. Az  egyeztetés 
eredményéről a miniszter tájékoztatja az Európai Bizottságot.

 (2) Ha az  egyeztetések eredményeképpen a  termékleírás jelentős mértékben módosul, és erre figyelemmel 
a  módosított adatok közzététele Magyarországon szükségessé válik, a  miniszter a  6.  § (1)  bekezdésében foglaltak 
szerint jár el.

 (3) A  miniszter az  általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi az  Európai Bizottság által Magyarország 
vonatkozásában nyilvántartásba bejegyzett oltalom alatt álló földrajzi árujelző, valamint hagyományos különleges 
termék termékleírásának azon változatát, amely alapján az Európai Bizottság meghozta a döntését.

15. § (1) Az  Európai Unió más tagállama vagy harmadik ország által kezdeményezett eljárásban az  agrártermék földrajzi 
árujelzője és a  borászati termék hagyományos kifejezése oltalmának megszerzésével és törlésével, valamint 
a  hagyományos különleges termék elnevezés bejegyzésével és törlésével, továbbá a  termékleírás módosításával 
szemben a  Magyarország területén lakóhellyel rendelkező természetes személynek, valamint székhellyel vagy 
telephellyel rendelkező jogi személynek az  Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététel időpontjától 
számított 2 hónapon belül az  e  törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet szerint összeállított felszólalást, 
valamint indokolással ellátott felszólalási vagy kifogásolási nyilatkozatot a  miniszternek kell benyújtania, aki azt 
haladéktalanul továbbítja az Európai Bizottságnak.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti eljárásban a  Kormány nevében a  miniszter hivatalból is benyújthat felszólalást, valamint 
indokolással ellátott felszólalási vagy kifogásolási nyilatkozatot az Európai Bizottságnak.
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III. FEJEZET
AZ OLTALOM ALATT ÁLLÓ ELNEVEZÉSEK VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

8. Földrajzi árujelzőt, illetve hagyományos különleges terméket kezelő szervezet

16. §  A miniszter által e  törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint elismert vagy a  17.  § 
(2) bekezdése szerinti kijelölt, földrajzi árujelzőt vagy hagyományos különleges termék elnevezést kezelő szervezet 
(a  továbbiakban együtt: kezelő szervezet) ellátja a  tagállami eljárás során, továbbá az  oltalom alatt álló elnevezés 
vagy az  átmeneti nemzeti oltalom alatt álló földrajzi árujelző védelmével kapcsolatban az  e  törvényben és 
az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott feladatokat.

17. § (1) A  miniszter a  kezelő szervezet elismeréséről és az  elismerés visszavonásáról szóló határozatát az  általa vezetett 
minisztérium honlapján közzéteszi.

 (2) Elismert kezelő szervezet hiányában a borászati termékek földrajzi árujelzőinek kezelő szervezete a szőlészetről és 
borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény 1. § 12. pontja szerinti földrajzi árujelzőt kezelő hegyközségi szervezet.

 (3) A miniszter a kezelő szervezetekről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a kezelő szervezet nevét, elérhetőségét, 
vezető tisztségviselőjének megnevezését és a kezelő szervezet céljait. A miniszter a nyilvántartást az általa vezetett 
minisztérium honlapján közzéteszi.

9. Földrajzi árujelző vagy hagyományos különleges termék védelemi alap

18. § (1) A kezelő szervezet földrajzi árujelző vagy hagyományos különleges termék védelmi alapot (a  továbbiakban: Alap) 
hozhat létre
a) a 19.  § (1)  bekezdésében meghatározott cselekményeket megvalósító személlyel (a  továbbiakban: bitorló) 

szembeni fellépés, így különösen a vele szemben indított eljárások költségeinek,
b) földrajzi árujelzőhöz, hagyományos különleges termékhez kapcsolódó marketingtevékenység megvalósítása 

során felmerülő költségek,
c) az oltalom alatt álló földrajzi árujelzőnek a 2021. évi XXVIII. törvénnyel kihirdetett, a Lisszaboni Megállapodás 

Eredetmegjelölésekről és Földrajzi Jelzésekről szóló Genfi Szövege (a  továbbiakban: Genfi Szöveg) szerinti 
nemzetközi bejelentésével vagy a bejelentés módosításával kapcsolatos, a Genfi Szöveg 7. cikkében, illetve 
az  Eredetmegjelölések Oltalmára és Nemzetközi Lajstromozására Vonatkozó Lisszaboni Megállapodáshoz, 
továbbá a  Genfi Szöveghez kapcsolódó Közös Végrehajtási Szabályzat 8. szabályában meghatározott díjak, 
valamint

d) harmadik országgal kötött szabadkereskedelmi megállapodások alapján a  magyar földrajzi árujelzők 
harmadik ország területén történő oltalomban részesüléséhez szükséges eljárás díjának

fedezetére.
 (2) Az  Alap a  kezelő szervezet és az  oltalom alatt álló elnevezéssel ellátott termék előállítására jogosult gazdasági 

szereplők e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben előírtak szerinti hozzájárulásából áll.
 (3) A  kezelő szervezet az  általa kezelt földrajzi árujelzőt vagy hagyományos különleges terméket előállító gazdasági 

szereplők számára előírhatja az  Alaphoz való kötelező hozzájárulás (a  továbbiakban: kötelező hozzájárulás) 
teljesítését. Kötelező hozzájárulás előírása esetén a  fizetésre kötelezett gazdasági szereplő teljesítése hiányában 
a  pénzügyihozzájárulás-fizetési kötelezettséget a  kezelő szervezet kérelmére a  mezőgazdasági igazgatási szerv 
állapítja meg. A kezelő szervezet az ehhez szükséges adatokat a mezőgazdasági igazgatási szerv részére átadja.

 (4) A  mezőgazdasági igazgatási szerv (3)  bekezdés szerinti eljárására a  mezőgazdasági termékpiacok szervezésének 
egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 22. §-ában és 23. §-ában 
foglaltakat kell alkalmazni.

 (5) Az Alapból e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint
a) az (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti költségek, díjak, valamint
b) az Alap működéséhez kapcsolódó banki költségek
fedezhetők.

 (6) Az Alapba befizetett, valamint az Alapból kifizetett összegekről a kezelő szervezet évente írásban beszámolót készít, 
amelyet honlapján közzétesz.
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10. A bitorlás

19. § (1) Az  oltalom alatt álló elnevezés, valamint az  átmeneti nemzeti oltalom alatt álló földrajzi árujelző (ezen § 
alkalmazásában a továbbiakban együtt: elnevezés) oltalmat élvez
a) az elnevezés bármilyen – akár közvetett formájú – kereskedelmi célú felhasználásával szemben 

a termékleírásnak meg nem felelő termék vonatkozásában;
b) az elnevezés bármilyen – ideértve az  elnevezés nyelvi lefordításával vagy a  termék vagy szolgáltatás 

tényleges származásának feltüntetésével történő alkalmazást is – visszaélésszerű használatával, utánzásával 
vagy idézésével szemben – abban az  esetben is, ha ez  csak egy összetevő vonatkozásában történik –, így 
különösen a  „jellegű”, „típusú”, „módszerrel készített”, „hasonlóan készített”, „utánzat”, „ízű”, „-szerű” vagy 
ezekhez hasonló kifejezések használata tekintetében;

c) bármely – a  termék származására, eredetére, jellegére vagy alapvető tulajdonságaira vonatkozó – a  termék 
leírásában, megjelenítésén, jelölésén, csomagolásán, reklámozásán, kapcsolódó dokumentumban vagy 
webhelyen található tájékoztatásban szereplő hamis vagy megtévesztő megjelöléssel vagy hamis benyomást 
keltő megjelenítéssel szemben;

d) bármilyen olyan magatartással szemben, amely a  termék tényleges származása tekintetében a  fogyasztót 
megtévesztheti;

e) a termékleírás hatálya alá nem tartozó termékek vagy szolgáltatások esetében – abban az  esetben is, ha 
ez  csak egy összetevő vonatkozásában történik – az  elnevezés ismertségéből vagy jó hírnevéből eredő 
kereskedelmi előny kihasználásával szemben, ha az sérti, gyengíti vagy csorbítja az elnevezés jó hírnevét.

 (2) Bitorlást követ el, aki az (1) bekezdés szerinti bármely cselekményt megvalósítja.
 (3) Bitorlás esetén az oltalom együttesen illeti meg a bitorlással érintett elnevezés termékleírásának megfelelő terméket 

termelő, feldolgozó vagy előállító gazdasági szereplőket (a továbbiakban együtt: jogosult).
 (4) Bitorlás miatt a bitorlóval szemben felléphet

a) a védjegyek és a  földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (a  továbbiakban: Vt.) 110.  § 
(2) bekezdésében meghatározott személy és szervezet,

b) a bitorlással érintett elnevezés kezelő szervezete, valamint
c) a miniszter.

 (5) A bitorlóval szembeni fellépés és a polgári jogi igények érvényesítése tekintetében a kezelő szervezet az elnevezést 
jogszerűen használó valamennyi természetes személy és gazdálkodó szervezet képviseleti jogával rendelkezik,  
ide nem értve a saját nevében eljáró jogosultat.

20. §  Átmeneti nemzeti oltalom alatt álló földrajzi árujelző esetén a  bitorlás miatt indított eljárást fel kell függeszteni 
mindaddig, amíg a  földrajzi árujelző oltalma iránti kérelemről az  Európai Bizottság nem döntött. Ha a  kérelmet 
az Európai Bizottság elutasítja, a bitorlás miatt indított eljárást meg kell szüntetni.

21. §  Bitorlás esetén a Vt. 27. § (2)–(11) bekezdését, valamint 28. §-át megfelelően alkalmazni kell.

22. §  Az oltalom alatt álló elnevezés bitorlása miatt indított polgári perben a  bíróság elrendelheti a  bitorlásra használt 
eszközök, anyagok vagy a  bitorlással érintett áruk közérdekű célra történő ingyenes tulajdonba adását a  jogosult 
kérelmében megjelölt
a) helyi önkormányzat részére jogszabályban foglalt feladatai,
b) közhasznú szervezet részére, az általa átvállalt állami vagy önkormányzati közfeladat, vagy
c) egyház, egyházi jogi személy részére, hitéleti feladatai vagy az általa végzett állami – így különösen oktatási, 

szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi – feladatok
ellátásának elősegítése érdekében.



9234 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 210. szám 

IV. FEJEZET
A BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

23. § (1) A Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességgel rendelkezik
a) a miniszter tagállami eljárásban hozott döntésével szemben indított közigazgatási perben, és
b) a bitorlás miatt indított, valamint az agrártermékek földrajzi árujelzői és a borászati termékek hagyományos 

kifejezései oltalmával összefüggő polgári perekben.
 (2) A  Fővárosi Törvényszék minden esetben három hivatásos bíróból álló tanácsban jár el az  (1)  bekezdés szerinti 

perekben.

24. § (1) A  bitorlás miatt indított perekben az  ideiglenes intézkedést – az  ellenkező valószínűsítéséig – a  polgári 
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 103. § (1) bekezdés d) pontja szerinti különös méltánylást érdemlő 
okból szükségesnek kell tekinteni, ha a kérelmező igazolja, hogy az oltalom fennáll, és ő maga az oltalom jogosultja 
vagy olyan kezelő szervezet, szakmai szervezet vagy köztestület, amely jogosult fellépni a  bitorlással szemben, 
kivéve, ha a  bitorlás megkezdése óta 6 hónap, illetve a  kérelmezőnek a  bitorlásról és a  bitorló személyéről való 
tudomásszerzése óta 60 nap már eltelt.

 (2) A bitorlás miatt indított perekre egyebekben a Vt. 95. § (4) és (7)–(12) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

V. FEJEZET
AZ OLTALOM ALATT ÁLLÓ ELNEVEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÜLÖNLEGES SZABÁLYOK

11. Nemzeti értékként és hungarikumként való elismeréssel kapcsolatos szabályok

25. § (1) Oltalom alatt álló földrajzi árujelző, hagyományos kifejezés, valamint bejegyzett hagyományos különleges 
agrártermék nemzeti értékként vagy hungarikumként való elismerése esetében nem lehet eltérni az  Európai 
Bizottság által elfogadott termékleírásban foglaltaktól.

 (2) Ha egy agrártermék nemzeti értékként vagy hungarikumként való elismerését követően földrajzi árujelzőként 
oltalmat kap vagy hagyományos különleges termékként bejegyzésre kerül, az  agrártermék tekintetében akkor 
használható a nemzeti érték vagy hungarikum kifejezés, ha annak előállítása megfelel a 7. § (2) bekezdése, illetve 
a 14. § (3) bekezdése szerint közzétett termékleírásnak.

12. Agrártermékek jelölésével kapcsolatos előírások az oltalom alatt álló elnevezésekre figyelemmel

26. § (1) Az  Európai Unióban Magyarország területén először forgalomba hozatalra kerülő agrártermék csomagolásán 
az agrártermék előállítójának, kiszerelést végzőjének vagy forgalmazójának neve (a  továbbiakban együtt: cégnév) 
nem tüntethető fel olyan módon, hogy az összetéveszthető legyen egy oltalom alatt álló elnevezéssel.

 (2) Ha az  Európai Unióban Magyarország területén először forgalomba hozatalra kerülő agrárterméken feltüntetett 
cégnévben vagy előállítási hely címében szereplő földrajzi terület neve olyan oltalom alatt álló földrajzi árujelzőből 
áll vagy olyan oltalom alatt álló földrajzi árujelzőt tartalmaz, amely használható azon termékkör esetében, amelybe 
az érintett agrártermék tartozik,
a) földrajzi árujelző nélküli agrártermék esetében kötelező feltüntetni a  „földrajzi árujelző nélküli termék” 

feliratot, valamint
b) a cégnév vagy az  előállítási hely címe legfeljebb feleakkora betűnagysággal tüntethető fel a  címkén, mint 

az oltalom alatt álló földrajzi árujelző, valamint földrajzi árujelző nélküli termék esetében a „földrajzi árujelző 
nélküli termék” felirat.
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VI. FEJEZET
NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, ELLENŐRZÉS ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEK

13. Az oltalom alatt álló elnevezést és az átmeneti nemzeti oltalom alatt álló földrajzi árujelzőt 
használó gazdasági szereplőkről vezetett nyilvántartás

27. § (1) Azon gazdasági szereplő, aki a  borászati termékek kivételével oltalom alatt álló elnevezéssel vagy átmeneti 
nemzeti oltalom alatt álló földrajzi árujelzővel ellátott, Magyarországon előállított terméket forgalomba hoz, 
e  tevékenységének megkezdését a  (3)  bekezdés szerinti adatok megadásával, tevékenységének megszüntetését, 
valamint a  bejelentett adatokban bekövetkezett változást e  törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben 
foglaltak szerint bejelenti az  oltalom alatt álló elnevezéssel és az  átmeneti nemzeti oltalom alatt álló földrajzi 
árujelzővel ellátott agrártermékek ellenőrzését végző hatóságnak (a továbbiakban: ellenőrzést végző hatóság).

 (2) A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint megküldi 
az ellenőrzést végző hatóságnak az oltalom vagy átmeneti nemzeti oltalom alatt álló földrajzi árujelző használatára 
jogosult borászati üzemengedélyesnek a hegybíró által vezetett gazdasági aktában szereplő, (3) bekezdés szerinti 
adatait.

 (3) Az ellenőrzést végző hatóság az ellenőrzés lefolytatása céljából nyilvántartást vezet az  (1) és (2) bekezdés szerinti 
gazdasági szereplőkről (a továbbiakban: nyilvántartott gazdasági szereplők), amely tartalmazza a gazdasági szereplő
a) nevét, FELIR azonosítóját, levelezési címét, telefonos és elektronikus elérhetőségét,
b) természetes személy

ba) természetes személyazonosító adatait, állampolgárságát, lakcímét, adóazonosító jelét,
bb) egyéni vállalkozó adószámát, székhelyét,

c) gazdálkodó szervezet székhelyét, telephelyét, adószámát, cégjegyzékszámát,
d) tevékenységére vonatkozó adatokat, megjelölve az  oltalom alatt álló elnevezést vagy az  átmeneti nemzeti 

oltalom alatt álló földrajzi árujelző elnevezését, az  előállítás helyét, az  oltalom alatt álló elnevezéssel vagy 
az  átmeneti nemzeti oltalom alatt álló földrajzi árujelzővel ellátott agrártermékkel kapcsolatban végzett 
tevékenységet (így különösen termelés, feldolgozás, kiszerelés), valamint szeszes italok és szőlőből készült 
termékek esetében a szeszes ital, illetve a szőlőből készült termék kategóriáját, valamint

e) nyilvántartásba vételének időpontját.
 (4) A Magyarország vonatkozásában oltalom vagy átmeneti oltalom alatt álló földrajzi árujelző, valamint hagyományos 

különleges termék termékleírás által szabályozott alapanyagát előállító termelő
a) a (3) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti adatoknak, valamint
b) az előállított alapanyag megnevezésének és előállítási helyének
az ellenőrzést végző hatóság részére történő megküldésével kérelmezheti a  (3)  bekezdés szerinti nyilvántartásba 
való felvételét.

 (5) Az ellenőrzést végző hatóság honlapján, letölthető formában közzéteszi
a) a gazdasági szereplő nevét és FELIR azonosítóját, a  (3)  bekezdés d) és e)  pontjában, a  (4)  bekezdés 

b) pontjában foglalt adatokat,
b) az ellenőrzést végző hatóság nevét, címét, telefonszámát, aláírását és pecsétjét, valamint
c) a nyilvántartás készítésének, illetve utolsó módosításának dátumát.

 (6) Az  ellenőrzést végző hatóság a  nyilvántartott gazdasági szereplő adatainak módosítása vagy törlése esetén 
a módosított vagy törölt adatokat 10 évig megőrzi.

28. § (1) Az ellenőrzést végző hatóság kérelemre az általa kezelt földrajzi árujelzőt vagy hagyományos különleges terméket 
előállító gazdasági szereplők 27. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásának az ellenőrzést végző hatóság honlapján 
nem elérhető tartalmából adatot szolgáltat a kezelő szervezetnek.

 (2) A  kezelő szervezet jogosult az  (1)  bekezdés szerinti, részére átadott személyes adatok kezelésére e  törvényben 
meghatározott feladatai ellátása érdekében.
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14. A nyilvántartott gazdasági szereplők adatszolgáltatási kötelezettsége

29. § (1) A  nyilvántartott gazdasági szereplők az  e  törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint 
minden évben adatot szolgáltatnak az  ellenőrzést végző hatóságnak az  általuk megtermelt, előállított, készleten 
lévő és forgalomba hozott, oltalom alatt álló elnevezéssel vagy átmeneti nemzeti oltalom alatt álló földrajzi 
árujelzővel ellátott termékek mennyiségéről, valamint a forgalomba hozott termékek kereskedelmi értékéről.

 (2) Az ellenőrzést végző hatóság a kezelő szervezetnek megküldi az általa kezelt földrajzi árujelzőt vagy hagyományos 
különleges terméket előállító gazdasági szereplők által az (1) bekezdésben foglaltak szerint szolgáltatott adatokat.

15. Hatósági ellenőrzés

30. § (1) Az ellenőrzést végző hatóság ellenőrzi
a) a Magyarországon előállított, oltalom alatt álló elnevezéssel vagy átmeneti nemzeti oltalom alatt álló földrajzi 

árujelzővel ellátott agrártermék termékleírásban foglaltaknak való megfelelését,
b) az átmeneti nemzeti oltalom alatt álló földrajzi árujelzők, valamint az  oltalom alatt álló elnevezések 

használatát,
c) a bitorlás megvalósításának fennállását.

 (2) Az  ellenőrzést végző hatóság ellenőrzése kiterjed minden olyan gazdasági szereplőre, amelynek tevékenysége 
az oltalom alatt álló elnevezés vagy az átmeneti nemzeti oltalom alatt álló földrajzi árujelző termékleírásának hatálya 
alá tartozik.

16. Jogkövetkezmények

31. § (1) Az ellenőrzést végző hatóság
a) intézkedésként feltételhez kötheti az oltalom alatt álló elnevezéssel vagy átmeneti nemzeti oltalom alatt álló 

földrajzi árujelzővel ellátott agrártermék előállítását, illetve forgalomba hozatalát
aa) a termékleírásban foglaltaktól való olyan eltérés esetén, amely a  termék minőségi jellemzőit 

befolyásolja, vagy
ab) a termékleírásban foglaltaktól való olyan eltérés 3 éven belül történő megismétlődése esetén, amely 

a termék jellemzőit annak lényeges tulajdonságait tekintve nem változtatja meg;
b) legfeljebb 5 évre megtilthatja az  oltalom alatt álló elnevezés vagy átmeneti nemzeti oltalom alatt álló 

földrajzi árujelző használatát
ba) a termékleírásban foglaltaktól való olyan mértékű vagy természetű eltérés esetén, amely a termék 

jellemzőit annak lényeges tulajdonságait tekintve jelentősen megváltoztatja, vagy amelynek 
eredményeképpen a  termék nem tekinthető a  termékleírásban szereplő földrajzi területről 
származónak vagy hagyományos különleges terméknek, vagy

bb) az a) pont aa) alpontjában foglalt jogsértés 3 éven belül történő megismétlődése esetén.
 (2) Az (1) bekezdés b) pontjának megvalósulása esetén az ellenőrzést végző hatóság törli a gazdasági szereplőt a 27. § 

(3) bekezdése szerinti nyilvántartásból.
 (3) Ha az  előállító, illetve forgalmazó az  (1)  bekezdés b)  pontja alapján hozott tiltó határozat ellenére használja 

az  oltalom alatt álló elnevezést, az  ellenőrző hatóság intézkedésként elrendeli az  oltalom alatt álló elnevezéssel 
ellátott termékek forgalomból való kivonását.

 (4) Az ellenőrzést végző hatóság intézkedésként elrendelheti az oltalom alatt álló elnevezéssel vagy átmeneti nemzeti 
oltalom alatt álló földrajzi árujelzővel ellátott, az  oltalom alatt álló elnevezés vagy átmeneti nemzeti oltalom 
alatt álló földrajzi árujelző viselésére nem jogosult vagy bitorlást megvalósító agrárterméknek az  előállító vagy 
a  forgalmazó költségén való megsemmisítését vagy a  22.  § szerinti közérdekű célra történő ingyenes tulajdonba 
adását.

 (5) Az ellenőrzést végző hatóság bírságot szab ki, amennyiben megállapítja, hogy
a) az agrártermék előállítója, illetve forgalmazója nem teljesíti az (1) bekezdés a) pontja szerinti feltételt vagy
b) az (1)  bekezdés b)  pontja szerinti tilalom ellenére a  termékleírásnak nem megfelelő terméken továbbra is 

használja az elnevezést.
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VII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. Felhatalmazó rendelkezések

32. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az ellenőrzést végző hatóságot rendeletben kijelölje.
 (2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

a) az e törvény hatálya alá tartozó hatósági eljárások részletes szabályait,
b) az Európai Bizottság által lefolytatott eljáráshoz kapcsolódó részletes szabályokat,
c) az oltalom alatt álló elnevezés vagy átmeneti nemzeti oltalom alatt álló földrajzi árujelző használatára 

jogosultak bejelentési kötelezettségére, az önkéntes nyilvántartásba vételre, a hegybíró adatszolgáltatására, 
valamint a nyilvántartás vezetésére és az abból való adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat,

d) az Alap működtetésével, valamint az Alapba való befizetéssel kapcsolatos részletes szabályokat,
e) a nyilvántartott gazdasági szereplők jelentéstételi kötelezettségének teljesítésére, a  jelentések kezelésére, 

valamint a jelentésekből való adatszolgáltatásra vonatkozó részletes szabályokat,
f ) az oltalom alatt álló elnevezéssel ellátott agrártermékek ellenőrzésére vonatkozó szabályokat,
g) az oltalom alatt álló elnevezés jogellenes használatáért fizetendő bírság mértékét, megállapításának 

szempontrendszerét, valamint a bírság megfizetése módjának részletszabályait
rendeletben állapítsa meg.

 (3) Felhatalmazást kap a  miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a  kezelő szervezetek által ellátott feladatokra és 
a kezelő szervezetek működésére vonatkozó szabályokat.

18. Hatályba léptető rendelkezés

33. §  Ez a törvény 2023. május 1-jén lép hatályba.

19. Az Európai Unió jogának való megfelelés

34. §  E törvény
a) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a  922/72/EGK, a  234/79/EK, 

az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 
1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 92–116. cikke,

c) az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az  oltalom alatt álló eredetmegjelölések, 
az  oltalom alatt álló földrajzi jelzések és a  hagyományos különleges termékek uniós szimbólumainak 
létrehozása tekintetében, valamint a származásra vonatkozó bizonyos szabályok, bizonyos eljárási szabályok 
és bizonyos kiegészítő átmeneti szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2013. december 18-i 
664/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

d) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2014. június 13-i 668/2014/EU 
bizottsági végrehajtási rendelet,

e) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  borágazati eredetmegjelölésekre, földrajzi 
jelzésekre és hagyományos kifejezésekre vonatkozó oltalom iránti kérelmek, a  kifogásolási eljárás, 
a használatra vonatkozó korlátozások, a termékleírások módosítása, az oltalom törlése, valamint a címkézés 
és a  kiszerelés tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2018. október 17-i (EU) 2019/33 felhatalmazáson 
alapuló bizottsági rendelet,

f ) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  borágazati eredetmegjelölések, földrajzi 
jelzések és hagyományos kifejezések oltalma iránti kérelmek, a  kifogásolási eljárás, a  termékleírások 
módosításai, az oltalom alatt álló elnevezések nyilvántartása, az oltalom törlése és a szimbólumok használata 
tekintetében, valamint az  1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  megfelelő ellenőrzési 
rendszer tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2018. október 17-i 
(EU) 2019/34 bizottsági végrehajtási rendelet,
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g) a szeszes italok meghatározásáról, leírásáról, megjelenítéséről, jelöléséről, a  szeszes italok elnevezésének 
használatáról az  egyéb élelmiszerek megjelenítése és jelölése során, a  szeszes italok földrajzi jelzéseinek 
oltalmáról, a  mezőgazdasági eredetű etil-alkohol és desztillátumok használatáról az  alkoholtartalmú 
italokban, valamint a 110/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/787 
európai parlamenti és tanácsi rendelet,

h) az (EU) 2019/787 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szeszes italok földrajzi jelzéseinek bejegyzése, 
a termékleírások módosítása és a bejegyzések törlése iránti kérelmekre, valamint a nyilvántartásra vonatkozó 
szabályokkal történő kiegészítéséről szóló, 2021. május 12-i (EU) 2021/1235 felhatalmazáson alapuló 
bizottsági rendelet,

i) az (EU) 2019/787 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szeszes italok földrajzi jelzéseinek bejegyzése 
iránti kérelem, a felszólalási eljárás, a termékleírások módosítása, a bejegyzés törlése, a szimbólum használata 
és az  ellenőrzés vonatkozásában történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 
2021. május 12-i (EU) 2021/1236 bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

20. Módosító és hatályon kívül helyező rendelkezések

35. §  A Vt. HETEDIK RÉSZ címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„HETEDIK RÉSZ
AGRÁRTERMÉKNEK NEM MINŐSÜLŐ TERMÉKEK FÖLDRAJZI ÁRUJELZŐINEK OLTALMA”

36. §  A Vt. „Az oltalomképes földrajzi jelzés és eredetmegjelölés” alcíme a következő 102/A. §-sal egészül ki:
„102/A. § E rész alkalmazásában termék alatt az agrártermékek eredetvédelméről szóló 2022. évi LXVI. törvény 1. § 
1. pontjában meghatározott agrártermékek körébe nem tartozó terméket kell érteni.”

37. §  A Vt. NYOLCADIK RÉSZ címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„NYOLCADIK RÉSZ
AZ EREDETMEGJELÖLÉSEK ÉS FÖLDRAJZI JELZÉSEK NEMZETKÖZI LAJSTROMOZÁSÁRA VONATKOZÓ 
RENDELKEZÉSEK”

38. §  A Vt. 116/L. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A genfi szöveg szerinti nemzetközi bejelentéssel kapcsolatban a bejelentést kérelmező a Nemzetközi Irodához 
a genfi szöveg által meghatározott nemzetközi díjat közvetlenül, a genfi szövegben előírt határidőn belül és az ott 
megszabott módon fizeti be.”

39. §  A Vt. 116/L. §
a) (9) bekezdésében a „9 hónapon” szövegrész helyébe a „3 hónapon” szöveg
b) (12) bekezdésében az „az (1)–(10)” szövegrész helyébe az „az (1)–(5), (9) és (10)” szöveg
lép.

40. §  Hatályát veszti a Vt.
a) 112. § (2) bekezdése,
b) „A szeszes italok földrajzi árujelzőinek ellenőrzése” alcíme,
c) XVII/A. Fejezete,
d) 116/L. § (2) bekezdésében az „és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szövegrész,
e) 116/L. § (6)–(8) bekezdése,
f ) 116/L. § (9) bekezdésében a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nyilatkozatával összhangban a” szövegrész,
g) 120/C. §-a,
h) 121. § (1) bekezdése,
i) 122. § (2) bekezdés b)–f ) pontja,
j) 122. § (2) bekezdés h) és i) pontja.
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41. §  Hatályát veszti az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés b) pont 
be) alpontja.

42. §  Hatályát veszti a szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény 12. §-a.

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

2022. évi LXVII. törvény
egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról*

1. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

1. §  A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 2. §-a a következő 1a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„1a. bányaüzem: az ásványi nyersanyag kutatására, valamint feltárására és kitermelésére meghatározott terület;”

2. § (1) A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 10. §-a a következő (2c)–(2g) bekezdéssel egészül ki:
„(2c) A  termőföld más célú hasznosítása mentes az  ingatlanügyi hatóság utólagos hozzájárulása alól, ha 
a  termőföldön természetes módon megjelenő víz állandó vízborítottságot eredményez, amelynek megtartása 
vízgazdálkodási szempontból szükséges és indokolt.
(2d) A (2c) bekezdés szerinti esetben a termőföld művelési ág változásának bejelentésére irányadó szabályokat kell 
alkalmazni, a (2e) bekezdésben foglaltak szerinti eltéréssel.
(2e) A  (2d)  bekezdés szerinti bejelentést követően, továbbá ha a  bejelentési kötelezettség elmulasztása 
esetén a  vízborítottság más módon az  ingatlanügyi hatóság tudomására jut, az  ingatlanügyi hatóság a  vízügyi 
igazgatóságot szakértőként vonja be annak megállapítása érdekében, hogy a  földvédelmi eljárás alóli mentesség 
alapjául szolgáló körülmények fennállnak-e. A  vízügyi igazgatóság szakvéleményét a  (2d)  bekezdés szerinti 
bejelentő is benyújthatja az ingatlanügyi hatóság részére a bejelentéssel egyidejűleg.
(2f ) A  14/C.  § szerint kell eljárni, ha a  vízügyi igazgatóság szakvéleménye alapján megállapítható, hogy 
a termőföldön természetes módon megjelenő víz megtartása vízgazdálkodási szempontból nem szükséges és nem 
indokolt.
(2g) A 16. § szerint kell eljárni, ha a vízügyi igazgatóság szakvéleménye alapján megállapítható, hogy a vízborítás 
a termőföldön nem természetes módon jelent meg, és a más célú hasznosítás nem tartozik a (2) bekezdés hatálya 
alá.”

 (2) A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A termőföld más célú hasznosítása az igénybe vevő személyétől függetlenül kizárólag a mező- és erdőgazdasági 
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a  továbbiakban: Földforgalmi tv.) 13.  § (3)  bekezdésében 
meghatározott célú igénybevételekre engedélyezhető, ha az  érintett termőföld tulajdonjoga megszerzésének 
napjától a  más célú hasznosítás iránti kérelem benyújtásának napjáig 5 év még nem telt el, és a  tulajdonos 
a  tulajdonszerzés alapjául szolgáló okiratban a  Földforgalmi tv. 13.  § (1)  bekezdése szerinti nyilatkozatot tett, 
kivéve ha a termőföld igénybevétele kisajátítás céljának megvalósítása érdekében szükséges, vagy ha a termőföld 
igénybevétele olyan, a  tulajdonjog korlátozását lehetővé tevő közérdekű célt szolgál, amelynél törvény lehetővé 
teszi a tulajdonos, illetve haszonélvezet fennállása esetén a haszonélvező hozzájáruló nyilatkozatának bíróság vagy 
hatóság döntésével történő pótlását.”

 (3) A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 10. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  földvédelmi eljárás során a  (4)  bekezdésben foglaltak mellőzése vagy megkerülése súlyos eljárási 
jogszabálysértésnek minősül, ezért az  eljárásban hozott más célú hasznosítást engedélyező vagy az  engedély 
nélküli más célú hasznosításhoz utólagosan hozzájáruló határozatot meg kell semmisíteni, illetve vissza kell vonni, 
és szükség esetén új eljárást kell lefolytatni.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. december 7-i ülésnapján fogadta el.
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3. §  A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 14. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Nem minősül időleges más célú hasznosításnak az ingatlan-nyilvántartásban foktó jogi jelleggel nyilvántartott 
földrészleten természetes módon megjelenő időszakos vízborítottság akkor sem, ha az  az (1)  bekezdés szerinti 
következményekkel jár, feltéve, hogy a vízzel való folyamatos borítottság időtartama nem haladja meg az 1 évet.
(1b) Nincs helye földvédelmi bírság kiszabásának az  egységes kérelemben lehatárolt tájképi elem fenntartása 
kapcsán.”

4. §  A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 14/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14/B. § (1) A 9–14. §-ban foglaltakat ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni
a) a haváriával közvetlenül érintett termőföld, és
b) a havária elhárítása, megszüntetése vagy további káresemények megakadályozása (a  továbbiakban együtt: 
havária elhárítása) érdekében a haváriával egyébként nem érintett termőföld azonnali igénybevétele
esetében.
(2) Ezen alcím alkalmazásában nem minősül haváriának a  10.  § (2c)  bekezdése szerinti állandó vízborítottság, 
valamint a 14. § (1a) bekezdése szerinti időszakos vízborítás.”

5. § (1) A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 16. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Az  igénybe vevőt az  ingatlanügyi hatóság a  termőföld eredeti állapotba történő helyreállítására kötelezi, 
ha az  engedély nélküli igénybevétel megvalósításától az  engedély nélküli más célú hasznosítás iránti eljárás 
megindításáig 10 év még nem telt el és
a) a (12) bekezdésben meghatározott feltételek nem állnak fenn,
b) a tulajdonos, haszonélvezet fennállása esetén a  haszonélvező a  (9)  bekezdésben foglalt felhívás ellenére nem 
nyilatkozik, és a  tulajdonosi vagy haszonélvezet fennállása esetén a  haszonélvezői hozzájáruló nyilatkozatot 
az igénybe vevő sem nyújtja be az ingatlanügyi hatósághoz, vagy
c) az engedély nélkül létesített célkitermelőhely esetében nem áll rendelkezésre a  cél-kitermelőhely létesítésének 
engedélyezésére vonatkozó véglegessé vált határozat.”

 (2) A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 16. §-a a következő (11a) és (11b) bekezdéssel egészül ki:
„(11a) A  (11)  bekezdés szerinti 10 éves időtartam fennállásának igazolása az  igénybe vevőt vagy a  tulajdonost, 
haszonélvezet fennállása esetén a haszonélvezőt terheli.
(11b) Az ingatlanügyi hatóság az eljárást megszünteti, ha a (11) bekezdés szerinti 10 éves időtartam eltelt és a más 
célú hasznosítás utólagos engedélyezésének nincs helye.”

6. §  A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (1a) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg)
„d) a talajjavító mederanyag és a kezelt mederiszap mezőgazdasági felhasználásának, valamint ennek bejelentése és 
engedélyezése”
(részletes szabályait.)

7. §  A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény
a) 2. § 20. pontjában az „az időlegesen” szövegrész helyébe az „a beruházási célterület céljára fel nem használt, 

valamint az időlegesen” szöveg,
b) 6. § (5) bekezdés a) pontjában a „leírását,” szövegrész helyébe a „leírását, valamint” szöveg,
c) 6.  § (9)  bekezdésében az „ágát és minőségi osztályát” szövegrész helyébe az „ágát, minőségi osztályát és 

aranykorona értékét” szöveg,
d) 11. § (2) bekezdésében az „amennyiben” szövegrész helyébe a „ha” szöveg,
e) 12. § (2) bekezdés f ) pontjában a „másolatát.” szövegrész helyébe a „másolatát, valamint” szöveg,
f ) 15/B. § (6) bekezdésében a „fölvédelmi” szövegrész helyébe a „földvédelmi” szöveg,
g) 15/C. § (4) bekezdésében a „köteles tájékoztatni” szövegrész helyébe a „tájékoztatja” szöveg,
h) 26.  § (7)  bekezdésében a  „szünteti meg” szövegrész helyébe a  „megszünteti” szöveg és az  „utasítja el” 

szövegrész helyébe az „elutasítja” szöveg,
i) 30/A. § (2) bekezdés e) pontjában az „erdő vagy fásított” szövegrész helyébe a „fásított” szöveg,
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j) 49.  § (7)  bekezdésében a „(2)  bekezdés szerinti” szövegrész helyébe a „(2)  bekezdés a)–d)  pontja szerinti” 
szöveg és a  „tervet” szövegrész helyébe a  „tervet, a  (2)  bekezdés e)  pontja szerinti bejelentéshez – ha 
jogszabály eltérően nem rendelkezik – csatolni kell az egyszerűsített talajvédelmi tervet” szöveg,

k) 75. § (2) bekezdésében az „ , illetve” szövegrész helyébe a „vagy” szöveg
lép.

8. §  Hatályát veszti a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 30/A. § (2) bekezdés d) pontja.

2. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

9. § (1) Az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 8.  § (4) és (5)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Az állam 100%-os tulajdonában álló, gazdasági elsődleges rendeltetésű, 10 hektárnál nagyobb, természetben 
összefüggő, átmeneti erdő, kultúrerdő és faültetvény természetességi állapotú erdő állami tulajdonból történő 
kikerülésére kizárólag azonos vagy magasabb természetességi állapotú erdővel történő birtokösszevonási célú 
földcsere vagy csere útján, az optimális állami birtokszerkezet kialakítása céljából kerülhet sor.
(5) Az állam 100%-os tulajdonában álló,
a) gazdasági elsődleges rendeltetésű, 10 hektárnál nem nagyobb, természetben összefüggő átmeneti erdő, 
kultúrerdő és faültetvény természetességi állapotú erdő,
b) gazdasági elsődleges rendeltetésű, 5 hektárnál nem nagyobb, természetben összefüggő természetes erdő, 
természetszerű erdő és származék erdő természetességi állapotú erdő,
c) erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület
állami tulajdonból történő kikerülésére optimális állami birtokszerkezet kialakítása céljából, csere vagy értékesítés 
útján kerülhet sor. Az erdő, erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület ellenértékét erdő vagy 
erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó földrészlet tulajdonjogának megszerzésére kell fordítani.”

 (2) Az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 8.  §-a a  következő 
(11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Az (5) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni az állam tulajdonában és a Maradványvagyon-hasznosító 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság vagyonkezelésében lévő ingatlanoknak az egyes otthonteremtési feladatok 
karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi LXXXVI. törvény alapján az  MR Közösségi Lakásalap 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére ingyenesen történő tulajdonba adására.”

10. §  Az erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény a  következő 113/A.  §-sal 
egészül ki:
„113/A. § (1) A 8. § (10) bekezdése szerinti épülettel vagy építménnyel (a továbbiakban: felépítmény) kapcsolatban 
az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben (a  továbbiakban: Étv.) és 
a végrehajtására kiadott rendeletekben foglaltakat – az Étv. 47. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti eset kivételével 
– nem kell alkalmazni, az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság az építményre vonatkozóan eljárást nem folytat 
le, a folyamatban lévő eljárást megszünteti.
(2) A  felépítményre a  településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerinti településképi rendeletek, 
valamint egyedi és országos településkép védelmi jogszabályok rendelkezései nem alkalmazhatóak.
(3) A  felépítmény ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként történő feltüntetésére, továbbá a  felépítmény 
mindenkori tulajdonosát és egyéb jogosultját megillető jogok bejegyzésére irányuló ingatlanügyi eljárásban
a) az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 28.  § (1)  bekezdésében foglalt rendelkezéseket és 
az  ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtására kiadott, az  ingatlannal kapcsolatos jogok 
bejegyzésére, tények feljegyzésére és az  ingatlan adataiban bekövetkezett változások vezetésére vonatkozó 
részletes szabályokat tartalmazó miniszteri rendeletnek az adatváltozás átvezetéséhez szükséges végleges hatósági 
engedélyre, jóváhagyásra és – a  (4) bekezdésben valamint a  (6) bekezdés c) pontjában meghatározott kivétellel – 
bizonyítványra vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni,
b) a felépítményt tartalmazó földrészletre az  ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett telekalakítási és építési tilalmat 
vagy egyéb korlátozást nem kell figyelembe venni.
(4) A  kérelmező a  (3)  bekezdés szerinti ingatlanügyi eljárásban, ha rendelkezésre áll, a  felépítményre vonatkozó, 
építésügyi hatóság által kiadott használatbavételi engedélyt, használatbavétel tudomásulvételét igazoló okiratot, 
fennmaradási engedélyt vagy hatósági bizonyítványt benyújtja.
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(5) A  felépítmény jogi helyzetének rendezésére irányuló megállapodás, valamint a  felépítmény tulajdonosát és 
egyéb jogosultját megillető jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzése során a nemzeti vagyonról szóló törvényben 
foglaltaktól eltérően, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 38. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti 
osztott tulajdon létesíthető.
(6) A  (3)  bekezdés szerinti ingatlanügyi eljárásban a  felépítmény feltüntetésének, illetve jogok bejegyzésének 
az alábbi okiratok alapján van helye:
a) a felépítmény tulajdonosát, és ha van, egyéb jogosultját megillető jogok bejegyzésére irányuló kérelem,
b) jogszabály előírásai szerint készített és az  ingatlanügyi hatóság által érvényes záradékkal ellátott 
épületfeltüntetési változási vázrajz, és
c) a felépítménynek az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban való feltüntetése, valamint a rá vonatkozó 
ingatlan-nyilvántartási jogok bejegyzése felhasználási céllal, az erdészeti hatóság által kiadott hatósági bizonyítvány 
arról, hogy a felépítmény vagy a felépítmény miatt kialakított egyéb részlet szerepel az Adattárban vagy az erdészeti 
térképen.
(7) A  (3)  bekezdés szerinti ingatlanügyi eljárásban szükséges csatolni a  felépítményt tartalmazó ingatlan 
felett rendelkezni jogosult nyilatkozatát arról, hogy a  felépítménynek az  állami ingatlan-nyilvántartási térképi 
adatbázisban önálló ingatlanként történő feltüntetéséhez, továbbá a felépítmény mindenkori tulajdonosát és egyéb 
jogosultját megillető jogok bejegyzéséhez hozzájárul.
(8) A  (6)  bekezdés c)  pontjában meghatározott hatósági bizonyítványt az  építésügyi hatóság által kiadott 
használatbavételi engedély, használatbavétel tudomásulvételét igazoló okirat, fennmaradási engedély vagy 
hatósági bizonyítvány hiányában, azzal azonos joghatással bíró okiratnak kell tekinteni, ha jogszabály, szerződés, 
egyoldalú nyilatkozat, pályázat hatósági használatbavételi vagy fennmaradási engedélyről rendelkezik.
(9) A (3) bekezdés szerinti ingatlanügyi eljárásokat 2026. december 31-ig le kell zárni.”

11. §  Az erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 114/A.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„114/A.  § E törvény 8.  § (1)–(7) és (9)–(11)  bekezdése, valamint 113/A.  §-a az  Alaptörvény 38.  cikk (1)  bekezdése 
alapján sarkalatosnak minősül.”

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

12. § (1) A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  NFK a  Nemzeti Földalapba tartozó földrészletet eladással, kompenzációs tulajdonszerzési szerződéssel, 
haszonbérbe adással, az  (5)  bekezdés szerinti megbízással, az  öntözéses gazdálkodásról szóló törvény szerinti 
üzemeltetési szerződéssel, többlethasználati megállapodással, erdőgazdálkodási haszonbérbe adással, 
erdőgazdálkodási integrációs szerződés vagy erdőkezelési szerződés útján, továbbá vagyonkezelésbe adással, 
a  közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló törvény szerinti közfeladathoz rendelt 
vagyonkezelői jog alapításáról rendelkező szerződéssel, mintagazdasági földhasználati szerződés útján vagy 
cserével hasznosítja. A  (9)  bekezdésben, valamint a  21. és 22.  §-ban meghatározott kivételekkel az  NFK Nemzeti 
Földalapba tartozó földrészletet nyilvános pályázat vagy árverés útján adhat el, továbbá nyilvános pályázat útján 
adhat haszonbérbe, erdőgazdálkodási haszonbérbe vagy köthet erdőgazdálkodási integrációs szerződést.”

 (2) A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 18. §-a a következő (1h) bekezdéssel egészül ki:
„(1h) Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet árverés útján történő értékesítése során az  elővásárlásra jogosult 
e jogát az árverésen történő részvétellel és a felajánlott legmagasabb összegű érvényes vételi ajánlattal megegyező 
összegű vételi ajánlat személyesen és haladéktalanul történő megtételével gyakorolhatja e törvény végrehajtására 
kiadott rendeletben meghatározottak szerint.”

13. §  A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Közvetlenül a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi költségvetési szerv kivételével központi 
költségvetési szervvel az azt irányító vagy felügyelő szerv egyetértésével köthető vagyonkezelési szerződés.”

14. §  A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény a következő 20/B. §-sal egészül ki:
„20/B.  § (1) A  védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a  (2)  bekezdésben 
meghatározott feltételek együttes fennállása esetén – a  18.  § (1)  bekezdésében foglaltaktól eltérően nyilvános 
pályáztatás mellőzésével – természetvédelmi kijelölés útján is köthet a  vagyonkezelésében lévő, Nemzeti 
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Földalapba tartozó rét, legelő (gyep) művelési ágú, továbbá többségében rét vagy legelő (gyep) művelési ágú 
birtoktesthez kapcsolódó szántó művelési ágú földrészlet vonatkozásában haszonbérleti szerződést.
(2) A  védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a  vagyonkezelésében lévő, Nemzeti 
Földalapba tartozó földrészletet természetvédelmi kijelölés útján akkor adhatja haszonbérbe, ha a  használati 
jogosultságot szerző fél
a) a használatba adni tervezett földterület vagy annak területi mértékben meghatározott minimum 80%-a 
tekintetében földhasználónak vagy volt földhasználónak minősül;
b) a természetvédelmi kijelölés alapjául szolgáló jogviszonyt érintően, a  kijelölést megelőző 3 éven belül, 
szerződésszegést nem követett el;
c) a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervvel szemben 120 napot meghaladó 
tartozással nem rendelkezik, továbbá nem merül fel vele szemben a 19. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró 
ok;
d) felelősségét 3 éven belül természetvédelmi szabálysértési eljárásban jogerősen nem állapították meg és vele 
szemben a kijelölést megelőző 3 éven belül természetvédelmi bírság nem került kiszabásra;
e) büntetőjogi felelősségét a kijelölést megelőző 7 éven belül környezetkárosítás vagy természetkárosítás bűntette 
miatti jogerős ítélet nem állapította meg;
f ) felelősségét a  kijelölést megelőző 5 éven belül a  Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet hasznosításával 
kapcsolatos jogsértő magatartás miatt jogerős hatósági elmarasztaló, illetve bírságot kiszabó jogerős döntés nem 
állapította meg; és
g) legeltetéses hasznosítást igénylő föld vonatkozásában legalább 3 éve rendelkezik a  természetvédelmi 
érdekeknek megfelelő területfenntartást, -gondozást és ezzel a  természetvédelmi kezelés ellátását is biztosító, 
legeltethető állatállománnyal.
(3) A  (2)  bekezdés a)  alpontja alkalmazásában volt földhasználónak az  a  földműves vagy mezőgazdasági 
termelőszervezet minősül, aki vagy amely a  természetvédelmi kijelölés tárgyát képező földet vagy annak területi 
mértékben meghatározott legalább 80%-át a  kijelölést közvetlenül megelőző legalább 3 éven keresztül a  18.  § 
(1) bekezdése szerinti jogcímeken használta.
(4) A  (2)  bekezdés a)  alpontja alkalmazásában földhasználónak az  a  természetes személy vagy mezőgazdasági 
termelőszervezet minősül, aki vagy amely a  természetvédelmi kijelölés tárgyát képező földet vagy annak területi 
mértékben meghatározott legalább 80%-át legalább 3 éve a 18. § (1) bekezdés szerinti jogcímeken használja.
(5) Az (1) bekezdés szerinti természetvédelmi kijelölés útján történő haszonbérbe adás időtartama legfeljebb 25 év 
lehet.
(6) A  védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a  természetvédelmi kijelölés útján 
megkötött haszonbérleti szerződést – a  haszonbérleti szerződés azonnali hatályú felmondásának általános 
szabályain túlmenően – azonnali hatállyal felmondja, ha
a) a haszonbérlő a jogviszony fennállása alatt a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek már nem felel meg és 
azt vagy azokat a felszólítástól számított 30 napon belül sem teljesíti;
b) a haszonbérlő az  érintett terület használatára vonatkozó természetvédelmi követelmény- és feltételrendszert 
nem teljesíti, illetve a  természeti terület állagát vagy állapotát kedvezőtlenül befolyásoló tevékenységet folytat, 
továbbá, ha a természeti értékek fennmaradását bármely módon veszélyezteti.
(7) A védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a haszonbérleti szerződést legkésőbb 
az  adott gazdasági év vége előtt 60 nappal a  gazdasági év végére felmondhatja, ha a  természetvédelmi kijelölés 
útján haszonbérbe adott földterület természetvédelmi szempontú minősége a  felek érdekkörén kívül álló 
okból oly mértékben megváltozott, hogy a  haszonbérleti szerződésben foglaltak szerinti természetvédelmi célú 
területkezelési feladatok ellátásának indokoltsága már nem áll fenn.
(8) A  (7)  bekezdés alkalmazásában a  természetvédelmi célú területkezelési feladatok ellátásának indokoltsága 
alatt a  földterület művelési ágának megfelelő, természetvédelmi ágazati szabályok figyelembevételével, 
természetvédelmi értékének megőrzése mellett történő hasznosítását kell érteni.”

15. §  A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény
a) 8. § (1) bekezdés f ) pontjában az „1 millió” szövegrész helyébe az „5 millió” szöveg,
b) 16.  § (2)  bekezdésében az  „adásvétellel megszerzett” szövegrész helyébe az  „adásvétellel vagy cserével 

megszerzett” szöveg
lép.
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16. §  A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény
a) 19. § (1) bekezdés e) pontjában a „120 napot” szövegrész helyébe a „60 napot” szöveg,
b) 21.  § (3d)  bekezdésében az  „intézménnyel, felsőoktatási” szövegrész helyébe az  „intézménnyel, 

agrárszakképzési centrummal, felsőoktatási” szöveg,
c) 23/A. § (1) bekezdés a) pontjában a „magántulajdonban álló” szövegrész helyébe a „magántulajdonban vagy 

önkormányzati tulajdonban álló” szöveg
lép.

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

17. §  A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Hegyközség ugyanazon borvidék települései részvételével akkor hozható létre, ha
a) a működési területéhez tartozó borvidéki települések közigazgatási területén fekvő, a  hegybíró által vezetett 
gazdasági akták nyilvántartásában szereplő szőlőültetvények nagysága – a  (2)  bekezdésben meghatározott 
kivételtől eltekintve – eléri a háromszáz hektárt,
b) a szőlőültetvények legalább tíz termelő használatában állnak, és
c) a hegyközség területén legalább egy borászati üzem rendelkezik borászati üzemengedéllyel.”

18. §  A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Hegyközségi tagságra nem kötelezett személy önkéntes hegyközségi tagságot az  alapszabály erre irányuló 
kifejezett rendelkezése alapján vállalhat. Az önkéntes hegyközségi tag
a) nem rendelkezik a hegyközségi szervezetben szavazati joggal,
b) nem választható meg küldöttnek vagy tisztségviselőnek, valamint
c) nem rendelkezik a 20/A. § szerinti elővásárlási joggal.”

19. §  A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 32. §-a a következő (3)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A hegyközségi szervezetek ötéves időtartamra választják meg a küldötteket, a hegyközségi szervezet elnökét, 
az  ellenőrző bizottság elnökét, a  hegyközségi tanács igazgatóválasztmányának tagjait, a  Hegyközségek Nemzeti 
Tanácsa elnökségi tagjait, a  szőlészeti és a  borászati szekció elnökét, valamint az  alapszabály által létesített, 
tisztséget betöltő hegyközségi tagot (a továbbiakban együtt: érdekképviseleti tisztségviselő).
(4) A  Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke a  megbízatási idő lejártát megelőző év november 30. napjáig 
meghatározza a következő választás ütemezését, figyelembe véve a hegyközségi szervezetek küldötti rendszerét.
(5) A  megválasztott érdekképviseleti tisztségviselővel szemben a  13.  § (2)–(4)  bekezdésében felsorolt valamely 
kizáró ok fennállása esetén a megbízatás megszűnését a hegyközségi szervezet közgyűlése állapítja meg.
(6) A megbízatási időszak fennmaradó időtartamára érdekképviseleti tisztségviselőt kell választani
a) a hegyközségek összeolvadása, szétválása,
b) a megválasztott személyek lemondása vagy halála, valamint
c) a megválasztott személlyel szemben az (5) bekezdésben foglaltak szerint megállapított kizáró ok fennállása
esetén.
(7) Az ellenőrző bizottság elnöke jár el az elnök helyett, ha a hegyközségi szervezet alapszabálya nem rendelkezik 
az elnök helyettesítéséről annak akadályoztatása esetére.”

20. §  A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 55. és 56. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„55. § (1) Az érdekképviseleti tisztségviselőket
a) a hegyközségek 2028. március 31-ig szóló időtartamra vonatkozóan 2023. március 31. napjáig választják meg,
b) a hegyközségi tanácsok és a  borrégiós tanácsok 2028. május 15. napjáig szóló időtartamra vonatkozóan  
2023. május 15. napjáig választják meg,
c) a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 2028. május 31. napjáig szóló időtartamra vonatkozóan 2023. május 31. napjáig 
választja meg.
(2) A  hegyközségi szervezet a  2022. június 1-je után megválasztott érdekképviseleti tisztségviselők esetében 
dönthet úgy, hogy a megbízatás időtartama az (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott időtartamra szól. Ilyen 
döntés esetén a hegyközségi szervezet nem tartja meg az (1) bekezdésben meghatározott választást.
56. § A hegyközségnek 2023. március 31. napjáig teljesítenie kell az 5. § (1) bekezdés c) pontjában előírt feltételt.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 210. szám 9245

21. §  A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény
a) 6. § (5) bekezdés a) pontjában a „szüreti jelentésben szereplő ültetvénye területe alapján minden” szövegrész 

helyébe a „közgyűlési meghívó kiküldésének napján a Hegyközségi Információs Rendszerben nyilvántartott, 
a  hegyközség működési területéhez tartozó borvidéki települések közigazgatási területén fekvő 
ültetvényének területe alapján megállapított minden” szöveg,

b) 6.  § (6)  bekezdésében a  „hegyközségi járulékfizetési” szövegrész helyébe a  „hegyközségi és szakmaközi 
piacszervezési intézkedésekben meghatározott járulékfizetési” szöveg,

c) 6.  § (8a)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „utolsó három lezárt borpiaci év bármelyikében” szövegrész 
helyébe a „lezárt borpiaci évben” szöveg,

d) 25. §-ában az „a hegybíró által nyilvántartott területe alapján minden megkezdett hektár” szövegrész helyébe 
az  „a döntéshozatalt megelőző borpiaci év utolsó napján a  hegybíró által nyilvántartott, a  hegyközség 
működési területéhez tartozó borvidéki települések közigazgatási területén fekvő ültetvények területe 
alapján minden megkezdett száz hektár” szöveg,

e) 28. § (5) bekezdésében a „tanács hegybírók által nyilvántartott területe alapján minden megkezdett hektár” 
szövegrész helyébe a „tanácsot alkotó hegyközségek működési területéhez tartozó borvidéki települések 
közigazgatási területén fekvő ültetvényeknek a  döntéshozatalt megelőző borpiaci év utolsó napján 
a hegybírók által nyilvántartott területe alapján minden megkezdett száz hektár” szöveg,

f ) 40. § (4) bekezdésében a „d)” szövegrész helyébe a „b), d) és e)” szöveg
lép.

22. §  Hatályát veszti a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 57. §-a.

5. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény módosítása

23. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 2.  §-a a  következő (9)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(9) E  törvény rendelkezéseit nem kell alkalmazni az  állam tulajdonában és a  Maradványvagyon-hasznosító 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság vagyonkezelésében lévő ingatlanoknak az  egyes otthonteremtési állami 
feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi LXXXVI. törvény alapján az MR Közösségi Lakásalap 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére ingyenesen történő tulajdonába adására.”

24. § (1) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 9. és 10. pontja helyébe a következő 
rendelkezések lépnek:
(E törvény alkalmazásában)
„9. helyben lakó:
a) az a  természetes személy, akinek az  életvitelszerű lakáshasználatának helye legalább 3 éve azon a  településen 
van, amelynek közigazgatási területén az  adásvételi, a  csere- vagy a  haszonbérleti szerződés tárgyát képező föld 
fekszik, továbbá
b) ha az adásvételi, a csere- vagy a haszonbérleti szerződés tárgya szőlő művelési ágban nyilvántartott föld, akkor 
az a hegyközségi tag természetes személy is, aki életvitelszerűen legalább 3 éve annak a hegyközségnek a működési 
területéhez tartozó borvidéki településen lakik, amely hegyközség működési területén az adásvételi, a csere vagy 
a haszonbérleti szerződés tárgyát képező föld fekszik;
10. helyben lakó szomszéd:
a) aki helyben lakó és a  legalább egy éve tulajdonában vagy használatában lévő föld szomszédos az  adásvételi, 
a csere- vagy a haszonbérleti szerződés tárgyát képező földdel, vagy
b) akinek az  életvitelszerű lakáshasználatának helye legalább 3 éve azon a  településen van, amely szomszédos 
az adásvételi, a csere- vagy a haszonbérleti szerződés tárgyát képező föld fekvése szerinti településsel, és a legalább 
egy éve tulajdonában vagy használatában lévő, az életvitelszerű lakáshasználatának helye szerinti településen fekvő 
földje szomszédos az adásvételi, a csere- vagy a haszonbérleti szerződés tárgyát képező földdel;”
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 (2) A  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5.  § 23.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„23. szomszédos föld: az  olyan föld, amely – a  település közigazgatási határától függetlenül – a  jogügylet tárgyát 
képező földdel közvetlenül, illetve önálló helyrajzi szám alatt nyilvántartott út, vasút, kerékpárút, árok, csatorna 
közbeékelődésével közvetve érintkezik;”

25. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 14/A.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„14/A.  § A szerző fél tekintetében a  13–14.  §-ban és a  15.  §-ban jogosultsági feltételként előírt 
kötelezettségvállalásokat és nyilatkozatokat, valamint a  szerző fél által megjelölt elővásárlási jogosultsághoz 
kapcsolódóan törvény által előírt kötelezettségvállalásokat és nyilatkozatokat a  tulajdonjog átruházásról szóló 
szerződés tartalmazza.”

26. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 4. alcíme a következő 15/A. §-sal egészül 
ki:
„15/A.  § Ha a  tulajdonjog átruházásáról szóló szerződés tárgyát képező földet hatályos vagy a  szerződéskötés 
időpontjában még hatályba nem lépett földhasználati szerződés érinti, akkor a  szerződés tartalmazza 
a földhasználat időtartamára és ellenértékére vonatkozó tájékoztatást.”

27. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 21. § (5) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(5) Az  elfogadó jognyilatkozatot legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Az  elfogadó 
jognyilatkozatban meg kell jelölni az elővásárlási jogosultság jogalapját, továbbá ha az elővásárlási jog törvényen 
alapul, akkor az  elfogadó jognyilatkozatban azt is meg kell jelölni, hogy az  elővásárlásra jogosult mely törvényen 
és az ott meghatározott sorrend melyik ranghelyén gyakorolja az elővásárlási jogát. Az elfogadó jognyilatkozatnak 
tartalmaznia kell a  13–14.  §-ban és a  15.  §-ban foglalt jogosultsági feltételként előírt nyilatkozatokat, 
valamint az  elővásárlásra jogosult által megjelölt elővásárlási jogosultsághoz kapcsolódóan törvény által 
előírt kötelezettségvállalásokat és nyilatkozatokat. Az  elfogadó jognyilatkozathoz csatolni kell az  elővásárlási 
jogosultságot bizonyító okiratokat is, kivéve hatósági jóváhagyáshoz kötött ügylet esetén azt, amelyet közhiteles 
nyilvántartás tartalmaz.”

28. § (1) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 23. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) A  mezőgazdasági igazgatási szerv a  részére jóváhagyás céljából megküldött okiratok közül az  adásvételi 
szerződést először – kizárólag annak tartalma és alaki kellékei, továbbá közhiteles nyilvántartásban szereplő 
adatok alapján – az  érvényességi és hatályosulási feltételeknek való megfelelőség szempontjából vizsgálja meg, 
illetve ellenőrzi. A mezőgazdasági igazgatási szerv az okiratok beérkezésétől számított 15 napon belül döntést hoz 
az adásvételi szerződés jóváhagyásának a megtagadásáról, vagy – a 20. §-ban foglalt esetek kivételével – végzésben 
megállapítja a  szerződés közzétételre való alkalmasságát és elrendeli a  szerződés közzétételét, valamint ezzel 
egyidejűleg megkeresi a  föld fekvése szerint illetékes ingatlanügyi hatóságot a  föld tulajdonjogának átruházására 
irányuló szerződés benyújtása tényének feljegyzése érdekében.”

 (2) A  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 23.  § (2)  bekezdés c)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
[A mezőgazdasági igazgatási szerv az (1) bekezdés szerinti előzetes vizsgálat alapján megtagadja az adásvételi szerződés 
jóváhagyását, ha megállapítja, hogy]
„c) az adásvételi szerződésben a  vevő által tett nyilatkozatból nem állapítható meg egyértelműen az  elővásárlási 
jogosultság jogalapja, vagy az, hogy az  elővásárlási jog mely törvényen alapul, az  elővásárlási jogosultságot 
bizonyító okiratok nem kerültek csatolásra, illetve az elővásárlási jog nem a megjelölt törvényen vagy a törvényben 
meghatározott sorrend szerinti ranghelyen alapul, az  adásvételi szerződés a  vevő által megjelölt elővásárlási 
ranghelyhez kapcsolódóan törvény által előírt kötelezettségvállalásokat és nyilatkozatokat nem tartalmazza, vagy”

 (3) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 23. § (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
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„(3) A  mezőgazdasági igazgatási szerv a  22.  § (1)  bekezdése szerinti okiratok beérkezésétől számított 15 napon 
belül dönt az adásvételi szerződés jóváhagyásának a megtagadásáról, ha megállapítja, hogy a (2) bekezdés alapján 
az adásvételi szerződés jóváhagyása megtagadásának lett volna helye.”

 (4) A  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 23.  §-a a  következő (3a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(3a) A  mezőgazdasági igazgatási szerv a  22.  § (1)  bekezdése szerinti okiratok beérkezésétől számított 15 napon 
belül dönt a  szerződés ismételt közzétételének elrendeléséről, ha a  jegyző által megküldött okiratok alapján 
megállapítja az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó eljárási szabályok megsértését.”

 (5) A  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 23.  § (4)  bekezdés c)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A mezőgazdasági igazgatási szerv a  részére a  jegyző által megküldött okiratok közül az  elfogadó jognyilatkozatokat 
először – kizárólag azok tartalma és alaki kellékei alapján – az  érvényességi és hatályosulási feltételeknek való 
megfelelőség szempontjából vizsgálja meg, illetve ellenőrzi. A  mezőgazdasági igazgatási szerv úgy tekinti, hogy 
a jogosult elővásárlási jogát nem gyakorolta, ha megállapítja, hogy az elfogadó jognyilatkozat)
„c) az elővásárlásra jogosulttól származik, de nem állapítható meg belőle az elővásárlási jogosultság jogalapja, vagy 
az, hogy az  elővásárlási jog mely törvényen alapul, az  elővásárlási jogosultságot bizonyító okiratok nem kerültek 
csatolásra, illetve az elővásárlási jog nem a megjelölt törvényen vagy a törvényben meghatározott sorrend szerinti 
ranghelyen alapul, az elővásárlásra jogosult által megjelölt elővásárlási jogosultsághoz kapcsolódóan törvény által 
előírt kötelezettségvállalásokat és nyilatkozatokat nem tartalmazza, vagy”

 (6) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 23. § (5) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(5) Ha a  (3)  bekezdés alapján a  mezőgazdasági igazgatási szerv nem tagadja meg az  adásvételi szerződés 
jóváhagyását vagy a  (3a)  bekezdés alapján nem rendeli el a  szerződés ismételt közzétételét, és az  elővásárlásra 
jogosult nyújtott be elfogadó jognyilatkozatot, a  mezőgazdasági igazgatási szerv – a  (6)  bekezdésben 
meghatározott eset kivételével – az  elővásárlásra jogosultat vagy jogosultakat, valamint az  adásvételi szerződés 
szerinti vevőt a törvény által meghatározott sorrend alapján rangsorolja, és arról jegyzéket készít (a továbbiakban: 
jegyzék).”

29. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 23/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) Ha a  mezőgazdasági igazgatási szerv a  23.  § (1)  bekezdése szerinti vizsgálat és ellenőrzés alapján nem 
tagadta meg az  adásvételi szerződés jóváhagyását, a  20.  §-ban foglalt esetben haladéktalanul megkeresi a  helyi 
földbizottságot állásfoglalásának kiadása céljából és ezzel egyidejűleg megkeresi a  föld fekvése szerint illetékes 
ingatlanügyi hatóságot a  föld tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés benyújtása tényének feljegyzése 
érdekében.”

30. § (1) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 24. § (3) bekezdés h) pont ha) alpontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az adásvételi szerződésnek a  23/A.  § (1)  bekezdésében meghatározott szempontoknak való megfelelése értékelésének 
során figyelembe kell venni
a földnek az ügylet szerinti ellenértéke alapos indok nélkül ne haladja meg]
„ha) erdőnek nem minősülő föld esetén a  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által 
a  honlapján nyilvánosságra hozott, a  szerződéskötés évét megelőző naptári évben kialakult helyben szokásos 
átlagos forgalmi értéket 10%-ot meghaladó mértékben,”

 (2) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 24. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel 
egészül ki:
„(4) A  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara a  (3)  bekezdés h)  pont ha)  alpontja szerinti 
helyben szokásos átlagos forgalmi értéket az  általa véleményezett hatósági jóváhagyáshoz kötött ügyletek 
adataiból reprezentativitást biztosító módon határozza meg, amelynek módszertanát előzetesen a  földügyért 
felelős miniszter a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara kérelmére a piaci összehasonlító 
adatokon alapuló értékelésre való felhasználhatóság vizsgálatát követően hagy jóvá.
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(5) A (3) bekezdés h) pont ha) alpontjának alkalmazása során a vételárat aránytalannak kell tekinteni, ha az érintett 
föld nem rendelkezik olyan előnyös tulajdonságokkal, amelyek a helyben szokásos vételár mértékétől való eltérést 
indokolják. Előnyös tulajdonságként lehet figyelembe venni a  föld művelhetőség szempontjából kedvező alakját, 
fekvését, elhelyezkedését, megközelíthetőségét, kedvező domborzati és lejtésviszonyait, vízjárási rendezettségét, 
jó kultúrállapotát, öntözhetőségét, kerítettségét, azonban nem lehet figyelembe venni bizonytalan, jövőbeni 
eseményeket és legalább részben a  vevő elhatározásától, kockázatvállalásától függő körülményeket. Az  átlagos 
vételártól való eltérés esetén annak okát a  szerződésben igazolni kell. Az  adásvételi szerződés jóváhagyása 
iránti eljárás során a  mezőgazdasági igazgatási szerv felhívására az  eladó vagy megbízása alapján a  vevő köteles 
bizonyítani a vételár értékének arányosságát.
(6) A 23/A. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alkalmazása során azt is figyelembe kell venni, hogy a vevő vagy 
a  jegyzékben szereplő elővásárlásra jogosult milyen mértékben rendelkezik a  föld megműveléséhez szükséges 
mezőgazdasági termelőeszközökkel, továbbá azt is vizsgálni kell, hogy a  szerzése – a  már használatában álló 
földterületek elhelyezkedésére figyelemmel – elsősorban nem a  továbbiakban előnyös elővásárlási vagy 
előhaszonbérleti jogosultság megszerzésére irányul-e.”

31. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 33. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel 
egészül ki:
„(5) Osztatlan közös tulajdonban álló föld egy vagy több – az  ingatlan egészét ki nem tevő – tulajdoni hányada  
– a jogcímes elbirtoklás kivételével – nem birtokolható el.
(6) Az osztatlan közös tulajdonban álló föld egészének vagy – ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(a  továbbiakban: Ptk.) alapján az  elbirtoklás nem kizárt – az  osztatlan közös tulajdonban álló föld egy részének 
a  tulajdonos elismerésén alapuló elbirtoklásának csak akkor van helye, ha az  elbirtoklást az  ingatlan valamennyi 
tulajdonosa elismeri.”

32. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 35. § (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(3) Föld árverése esetén az  elektronikus árverés szabályait nem lehet alkalmazni. Az  (1)  bekezdés szerinti 
eljárás során a  föld árverésen kívüli eladásának és a  végrehajtást kérő általi átvételének nincs helye. Az  árverésen 
az  vehet részt, aki a  18.  § (1)  bekezdés e)  pontja szerinti, legfeljebb 20 km-es távolságra vonatkozó feltételnek 
megfelel, a  tulajdonszerzési képességét az  azt megalapozó okiratokkal, az  árverés helyszínén és időpontjában 
igazolja, valamint a  13–14.  §-ban és a  15.  §-ban foglalt esetekben a  teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy 
közokiratba foglalt nyilatkozatokat csatolja. Az elővásárlásra jogosult e jogát az árverésen gyakorolhatja azzal, hogy 
az  elővásárlási jogosultságát bizonyító okiratokat, valamint az  elővásárlásra jogosult által megjelölt elővásárlási 
jogosultsághoz kapcsolódóan törvény által előírt kötelezettségvállalásokat és nyilatkozatokat is csatolnia kell 
az árverés helyszínén és időpontjában személyesen vagy meghatalmazott útján.”

33. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 42/A.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„42/A.  § A szerző fél tekintetében a  42.  §-ban jogosultsági feltételként előírt kötelezettségvállalásokat és 
nyilatkozatokat, valamint a  szerző fél által megjelölt előhaszonbérleti jogosultsághoz kapcsolódóan törvény által 
előírt kötelezettségvállalásokat és nyilatkozatokat a  földhasználati jogosultság átengedéséről szóló szerződésnek 
kell tartalmaznia.”

34. § (1) A  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 47.  §-a a  következő (1a) és 
(1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában nem áll fenn a  közvetlenül megelőző használat követelménye, ha 
a  földhasználatot a  haszonbérleti szerződés közlését megelőzően legalább egy gazdasági év időtartamban a  föld 
tulajdonosa vagy haszonélvezője bejegyzett földhasználóként gyakorolta.
(1b) A  volt haszonbérlőt a  haszonbérleti jogviszonya jogszerű megszűnését követően is megilleti 
az előhaszonbérleti jog akkor, ha azt már a megelőző haszonbérleti jogviszonya idején is jogszerűen gyakorolta, de 
a joggyakorlása rajta kívül álló, neki fel nem róható okból nem vezetett eredményre. Az előhaszonbérleti jog a volt 
haszonbérlőt ebben az esetben csak akkor illeti meg, ha az előhaszonbérleti jogát – amint a joggyakorlás akadálya 
megszűnik – haladéktalanul gyakorolja.”
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 (2) A  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 47.  § (2) és (2a)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A  földön volt részesművelőt, illetve a  volt feles bérlőt is a  45.  § (1)  bekezdése, a  46.  § (1)  bekezdés a)  pontja, 
valamint a 46. § (4) bekezdése szerinti előhaszonbérleti jog illeti meg, ha az (1) és (1b) bekezdésben meghatározott 
feltételek fennállnak. A  volt részesművelő, illetve a  volt feles bérlő esetében az  (1)  bekezdést azzal az  eltéréssel 
kell alkalmazni, hogy a  legalább 3 éven keresztül haszonbérelt föld alatt az  olyan földet kell érteni, amelyet 
a  részesművelő, illetve a  feles bérlő legalább 3 éven keresztül a  részesművelési, illetve a  feles bérleti szerződés 
alapján használt. A  volt részesművelő, illetve a  volt feles bérlő esetében az  (1b)  bekezdés alkalmazása során 
megelőző haszonbérleti jogviszony alatt a megelőző részesművelési, illetve feles bérleti jogviszonyt kell érteni.
(2a) A  földön az  erdőről és az  erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény 13.  § (4)  bekezdés a)  pontja alapján, 
valamint az  erdőről és az  erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény hatálybalépését megelőzően megkötött 
megbízási szerződés alapján a volt erdőgazdálkodót a 45. § (1) bekezdése szerinti előhaszonbérleti jog illeti meg, 
ha az  (1) és (1b)  bekezdésben, valamint a  45.  § (1)  bekezdés a), b) vagy c)  pontjában meghatározott feltételek 
fennállnak. A  volt erdőgazdálkodó esetében az  (1)  bekezdést azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  legalább 
3 éven keresztül haszonbérelt föld alatt az  olyan földet kell érteni, amelyet az  erdőgazdálkodó legalább 3 éven 
keresztül a  megbízási szerződés alapján használt. A  volt erdőgazdálkodó esetében az  (1b)  bekezdés alkalmazása 
során megelőző haszonbérleti jogviszony alatt a megelőző megbízási szerződéses jogviszonyt kell érteni.”

35. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 49. § (4) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(4) Az  elfogadó jognyilatkozatot legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Az  elfogadó 
jognyilatkozatban meg kell jelölni az  előhaszonbérleti jogosultság jogalapját, továbbá, ha az  előhaszonbérleti 
jog törvényen alapul, akkor az  elfogadó jognyilatkozatban azt is meg kell jelölni, hogy az  előhaszonbérletre 
jogosult mely törvényen és az ott meghatározott sorrend melyik ranghelyén gyakorolja az előhaszonbérleti jogát. 
Az  elfogadó jognyilatkozatnak tartalmaznia kell a  42.  §-ban foglalt jogosultsági feltételként előírt nyilatkozatokat, 
valamint az  előhaszonbérletre jogosult által megjelölt előhaszonbérleti ranghelyhez kapcsolódóan törvény által 
előírt kötelezettségvállalásokat és nyilatkozatokat. Az  elfogadó jognyilatkozathoz csatolni kell az  előhaszonbérleti 
jogosultságot bizonyító okiratokat is, kivéve hatósági jóváhagyáshoz kötött ügylet esetén azt, amelyet jogszabállyal 
rendszeresített közhiteles nyilvántartás tartalmaz. A  46.  § (3)  bekezdésében meghatározott előhaszonbérletre 
jogosultak esetében az  elfogadó jognyilatkozatnak tartalmaznia kell azt is, hogy a  46.  § (3)  bekezdés melyik 
pontjában (alpontjában) meghatározott célból gyakorolják az előhaszonbérleti jogukat.”

36. § (1) A  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 51.  § (2)  bekezdés c)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
[A mezőgazdasági igazgatási szerv az  (1)  bekezdés szerinti előzetes vizsgálat alapján megtagadja a  haszonbérleti 
szerződés jóváhagyását, ha megállapítja, hogy]
„c) a haszonbérleti szerződésben a  haszonbérlő által tett nyilatkozatból nem állapítható meg egyértelműen 
az  előhaszonbérleti jogosultság jogalapja, vagy az, hogy az  előhaszonbérleti jog mely törvényen alapul, 
az  előhaszonbérleti jogosultságot bizonyító okiratokat nem csatolták, illetve az  előhaszonbérleti jog nem 
a  megjelölt törvényen vagy a  törvényben meghatározott sorrend szerinti ranghelyen alapul, a  haszonbérleti 
szerződés a  haszonbérlő által megjelölt előhaszonbérleti ranghelyhez kapcsolódóan törvény által előírt 
kötelezettségvállalásokat és nyilatkozatokat nem tartalmazza, vagy”

 (2) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 51. § (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(3) A  mezőgazdasági igazgatási szerv az  50.  § (1)  bekezdése szerinti okiratok beérkezésétől számított 15 napon 
belül dönt a  haszonbérleti szerződés jóváhagyásának a  megtagadásáról, ha megállapítja, hogy a  (2)  bekezdés 
alapján a haszonbérleti szerződés jóváhagyása megtagadásának lett volna helye.”

 (3) A  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 51.  §-a a  következő (3a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(3a) A  mezőgazdasági igazgatási szerv az  50.  § (1)  bekezdése szerinti okiratok beérkezésétől számított 15 napon 
belül dönt a  szerződés ismételt közzétételének elrendeléséről, ha a  jegyző által megküldött okiratok alapján 
megállapítja az előhaszonbérleti jog gyakorlására vonatkozó eljárási szabályok megsértését.”
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 (4) A  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 51.  § (5)  bekezdés c)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A mezőgazdasági igazgatási szerv úgy tekinti, hogy a jogosult előhaszonbérleti jogát nem gyakorolta, ha megállapítja, 
hogy az elfogadó jognyilatkozat)
„c) az előhaszonbérletre jogosulttól származik, de nem állapítható meg belőle az  előhaszonbérleti jogosultság 
jogalapja, vagy az, hogy az előhaszonbérleti jog mely törvényen alapul, az előhaszonbérleti jogosultságot bizonyító 
okiratok nem kerültek csatolásra, illetve az  előhaszonbérleti jog nem a  megjelölt törvényen vagy a  törvényben 
meghatározott sorrend szerinti ranghelyen alapul, az  előhaszonbérletre jogosult által megjelölt előhaszonbérleti 
ranghelyhez kapcsolódóan törvény által előírt kötelezettségvállalásokat és nyilatkozatokat nem tartalmazza vagy”

 (5) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 51. § (6) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(6) Ha a  (3)  bekezdés alapján a  mezőgazdasági igazgatási szerv nem tagadja meg a  haszonbérleti szerződés 
jóváhagyását vagy a  (3a)  bekezdés alapján nem rendeli el a  szerződés ismételt közzétételét, és előhaszonbérletre 
jogosult nyújtott be elfogadó jognyilatkozatot, a  mezőgazdasági igazgatási szerv – a  (7)  bekezdésben 
meghatározott eset kivételével – a szerződés szerinti haszonbérlőt és az előhaszonbérletre jogosultakat a  törvény 
által meghatározott sorrend alapján rangsorolja, és arról jegyzéket készít.”

37. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 58. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) A  haszonbérleti szerződés módosítása esetén ebben az  alcímben foglaltakat akkor kell alkalmazni, ha 
a  módosítással a  szerződés időtartama kerül meghosszabbításra, illetve ha a  módosítás a  haszonbér mértékének 
a  csökkentésére irányul. A  szerződés meghosszabbított időtartama nem lépheti túl a  44.  §-ban meghatározott 
maximális időtartamot. Nem kell a  mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása a  haszonbér mértékének 
csökkentésére irányuló módosításra, ha a csökkentésre a bíróság ítélete alapján kerül sor.”

38. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 63.  §-a a  következő (2a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) Erdő művelési ágú ingatlan esetén a  bírság az  ingatlan hektárban kifejezett térmértéke egymilliószoros 
szorzatának megfelelő forintösszeg.”

39. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény a következő 79. §-sal egészül ki:
„79. § Az egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXVII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.3.) 
megállapított 35. § (3) bekezdését a Módtv.3. hatálybalépését követően kitűzött árverések esetén kell alkalmazni.”

40. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény
  1. 11. § (2) bekezdés a) pontjában az „átruházással,” szövegrész helyébe az „átruházással, továbbá már meglévő 

földterületei cseréjével,” szöveg,
  2. 12. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „lakóhelye” szövegrész helyébe az „életvitelszerű lakáshasználata 

helye” szöveg,
  3. 18.  § (1)  bekezdés b)  pont bc)  alpontjában az  „a lakóhelye” szövegrész helyébe az  „az életvitelszerű 

lakáshasználata helye” szöveg és az „azon a” szövegrész helyébe az „olyan” szöveg,
  4. 18.  § (1)  bekezdés e)  pontjában az „a lakóhelye” szövegrész helyébe az „az életvitelszerű lakáshasználata 

helye” szöveg és az „azon a” szövegrész helyébe az „olyan” szöveg,
  5. 18.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „(1)  bekezdés d)–e)  pontjában” szövegrész helyébe 

az „(1) bekezdés c)–e) pontjában” szöveg,
  6. 18.  § (2)  bekezdés b)  pontjában az „a lakóhelye” szövegrész helyébe az „az életvitelszerű lakáshasználata 

helye” szöveg és az „azon a” szövegrész helyébe az „olyan” szöveg,
  7. 18.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a  „földrajzi árujelzéssel, továbbá eredetmegjelöléssel ellátott 

termék előállítása és feldolgozása” szövegrész helyébe az  „oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel vagy 
eredetmegjelöléssel (a továbbiakban együtt: oltalom alatt álló földrajzi árujelzővel) ellátott termék előállítása” 
szöveg,

  8. 18. § (3) bekezdésében a „hányadának” szövegrész helyébe a „hányada egészének vagy egy részének” szöveg,
  9. 34. § (4) bekezdésében a „tulajdonszerzést” szövegrész helyébe a „Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv 

tulajdonosi joggyakorlásának ingatlan-nyilvántartási bejegyzését” szöveg,
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10. 38. § (2) bekezdésében a „Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.)” szövegrész helyébe a „Ptk.” szöveg,
11. 40. § (3) bekezdés a) pontjában a „köznevelési” szövegrész helyébe a „szakképzési” szöveg,
12. 45. § (1) bekezdés c) pontjában az „a lakóhelye” szövegrész helyébe az „az életvitelszerű lakáshasználata helye” 

szöveg és az „azon a” szövegrész helyébe az „olyan” szöveg,
13. 45. § (2) bekezdésében a „hányadának” szövegrész helyébe a „hányada egészének vagy egy részének” szöveg,
14. 46.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az „a lakóhelye” szövegrész helyébe az „az életvitelszerű lakáshasználata 

helye” szöveg és az „azon a” szövegrész helyébe az „olyan” szöveg,
15. 46.  § (1)  bekezdés d)  pontjában az „a lakóhelye” szövegrész helyébe az „az életvitelszerű lakáshasználata 

helye” szöveg és az „azon a” szövegrész helyébe az „olyan” szöveg,
16. 46. § (1) bekezdés g) pontjában az „azon a” szövegrész helyébe az „olyan” szöveg,
17. 46. § (2) bekezdésében a „hányadának megfelelő területnek” szövegrész helyébe a „hányada egészének vagy 

egy részének megfelelő terület” szöveg,
18. 46. § (3) bekezdés a) pontjában az „a föld fekvése szerinti településen az előhaszonbérleti joga gyakorlását 

megelőzően legalább 3 éve állattartó telepet üzemeltető azon” szövegrész helyébe a „az előhaszonbérleti 
joga gyakorlását megelőzően legalább 3 éve a föld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton 
vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra fekvő településen állattartó 
telepet üzemeltető” szöveg,

19. 46.  § (3)  bekezdés b)  pontjában a  „földrajzi árujelzéssel, továbbá eredetmegjelöléssel ellátott termék 
előállítása és feldolgozása,” szövegrész helyébe az  „oltalom alatt álló földrajzi árujelzővel ellátott termék 
előállítása” szöveg,

20. 47.  § (1)  bekezdésében a  „közlését” szövegrész helyébe a  „hatósági jóváhagyásának kezdeményezését” 
szöveg,

21. 49.  § (1)  bekezdésében a  „haszonbérbeadónak –” szövegrész helyébe a  „haszonbérbeadónak vagy 
a haszonbérlőnek –” szöveg,

22. 62. § (2) bekezdés a) pontjában a „kötelezettségeket,” szövegrész helyébe a „kötelezettségeket” szöveg
lép.

6. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása

41. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 18/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18/C. § (1) Ha a tulajdonszerzés célja a Földforgalmi törvény 18. § (2) bekezdés b) pontja szerinti oltalom alatt álló 
földrajzi jelzéssel vagy eredetmegjelöléssel (a  továbbiakban együtt: oltalom alatt álló földrajzi árujelzővel) ellátott 
termék előállítása, az elővásárlásra jogosultnak az elővásárlási jog gyakorlásához szerepelnie kell az agrártermékek 
eredetvédelméről szóló 2022. évi LXVI. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban az elővásárlási joggal 
érintett föld fekvése szerinti földrajzi terület vonatkozásában oltalom alatt álló földrajzi árujelzővel ellátott termék 
előállítójaként.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti elővásárlási jog gyakorlása során az  elővásárlási jog jogosultjának az  adásvételi 
szerződésben vagy az elfogadó nyilatkozatban kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy az elővásárlási joggal érintett 
föld teljes területét az  azon fennálló földhasználati jogviszonynak a  nyilatkozat megtételének napján hatályos 
időtartamát követően, de legfeljebb a  tulajdonjog megszerzésétől számított 3 éven belül birtokba veszi, továbbá 
a  birtokba lépéstől számított 10 gazdasági évben a  birtokba lépést közvetlenül megelőző 5 befejezett gazdasági 
év számtani átlagához képest legalább az elővásárlási joggal érintett föld területével megegyező területnagysággal 
nagyobb területen
a) a saját maga által előállított, oltalom alatt álló földrajzi árujelzővel ellátott termék alapanyagát, vagy
b) oltalom alatt álló földrajzi árujelzővel ellátott terméket
fog előállítani.
(3) A Földforgalmi törvény 18. § (2) bekezdés b) pontja alapján tett, az adásvételi szerződésre vonatkozó elfogadó 
nyilatkozat akkor vehető figyelembe, ha az  elővásárlási joggal érintett földön nem áll fenn a  föld használatát 
harmadik személy számára az  adásvételi szerződés megkötését követő legalább 3 évre biztosító földhasználati 
jogviszony.
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(4) A  (2)  bekezdés a)  pontja szerinti alapanyag vagy a  (2)  bekezdés b)  pontja szerinti oltalom alatt álló földrajzi 
árujelzővel ellátott termék előállítását a föld birtokbavételét követően, ültetvény esetén annak termőre fordulásától, 
de legkésőbb a föld birtokbavételétől számított 7 éven belül kell megkezdeni.
(5) Az elővásárlási joggal érintett földterület tulajdonjogának a (2) bekezdésben meghatározott 10 éves időtartam 
alatt történő átruházása esetén a  tulajdonjog átruházására azzal a  feltétellel kerülhet sor, hogy a  tulajdonjogot 
megszerző személy vállalja a (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítését a 10 éves időtartam hátralévő ideje alatt.
(6) Az  (1)  bekezdésben foglaltakat és a  (2)  bekezdés szerinti nyilatkozatok meglétét a  mezőgazdasági igazgatási 
szerv a Földforgalmi törvény 23. §-a szerinti eljárásban vizsgálja.”

42. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 34/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„34/A. § (1) A Földforgalmi törvény 21. § (1a) bekezdése szerinti közbenső döntéssel egyidejűleg a mezőgazdasági 
igazgatási szerv megküldi a  jegyző részére az  adásvételi szerződés egy eredeti, nem biztonsági okmányon 
szerkesztett példányát.
(2) A  Földforgalmi törvény 23.  § (1)  bekezdése és 23/A.  § (1a)  bekezdése szerinti megkereséssel egyidejűleg 
a  mezőgazdasági igazgatási szerv megküldi az  ingatlanügyi hatóság részére az  adásvételi szerződés egy nem 
hitelesített másolati példányát.”

43. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 37. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A  Földforgalmi törvény 23.  § (1)  bekezdése és 23/A.  § (1a)  bekezdése szerinti megkeresés esetén 
a  mezőgazdasági igazgatási szerv a  jóváhagyás megtagadásáról, a  kérelem visszautasításáról vagy az  eljárás 
megszüntetéséről szóló végleges döntés megküldésével tájékoztatja az  ingatlanügyi hatóságot. A mezőgazdasági 
igazgatási szerv a  döntésével egyidejűleg megkeresi a  föld fekvése szerint illetékes ingatlanügyi hatóságot a  föld 
tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés benyújtása tényének törlése iránt.”

44. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 8. alcíme a következő 38. §-sal egészül ki:
„38. § A hatósági eljárás során
a) a Földforgalmi törvény 23. § (2) bekezdés a)–c) pontjában foglaltak megsértése,
b) a Földforgalmi törvény 20. §-ában foglalt esetek kivételével az adásvételi szerződés közzétételének mellőzése,
c) a helyi földbizottság megkeresésének mellőzése,
d) az adásvételi szerződésnek a Földforgalmi törvény 23. § (4) bekezdésében foglalt valamely kizáró okkal érintett 
elővásárlási jogosulttal való jóváhagyása
súlyos eljárási jogszabálysértésnek minősül, ezért az eljárásban hozott jóváhagyó határozatot meg kell semmisíteni, 
illetve vissza kell vonni, és szükség esetén új eljárást kell lefolytatni.”

45. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 10. alcíme a következő 45/A. §-sal egészül ki:
„45/A.  § (1) A  Földforgalmi törvényben meghatározott földhasználati szerződés esetén a  Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény szerződésátruházásra vonatkozó rendelkezései nem alkalmazhatók.
(2) Az (1) bekezdésbe ütköző szerződés semmis.”

46. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 55/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„55/C.  § (1) Ha a  haszonbérlet célja a  Földforgalmi törvény 46.  § (3)  bekezdés b)  pontja szerinti oltalom alatt álló 
földrajzi árujelzővel ellátott termék előállítása, az  előhaszonbérleti jog jogosultjának az  előhaszonbérleti jog 
gyakorlásához szerepelnie kell az agrártermékek eredetvédelméről szóló 2022. évi LXVI. törvény 27. § (3) bekezdése 
szerinti nyilvántartásban az  előhaszonbérleti joggal érintett föld fekvése szerinti földrajzi terület vonatkozásában 
oltalom alatt álló földrajzi árujelzővel ellátott termék előállítójaként.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti előhaszonbérleti jog gyakorlása során az  előhaszonbérleti jog jogosultjának 
a szerződésben vagy az elfogadó nyilatkozatban kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a haszonbérlet időtartama 
alatt a  haszonbérleti szerződés hatálybalépését közvetlenül megelőző öt befejezett gazdasági év számtani 
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átlagához képest legalább az  előhaszonbérleti joggal érintett föld területével megegyező területnagysággal 
nagyobb területen
a) a saját maga által előállított, oltalom alatt álló földrajzi árujelzővel ellátott termék alapanyagát, vagy
b) oltalom alatt álló földrajzi árujelzővel ellátott terméket
fog előállítani.
(3) A  (2)  bekezdés a)  pontja szerinti alapanyag vagy a  (2)  bekezdés b)  pontja szerinti oltalom alatt álló földrajzi 
árujelzővel ellátott termék előállítását a föld birtokbavételét követően, ültetvény esetén annak termőre fordulásától, 
de legkésőbb a föld birtokbavételétől számított 7 éven belül kell megkezdeni.
(4) Az  (1)  bekezdésben foglaltakat és a  (2)  bekezdés szerinti nyilatkozatok meglétét a  mezőgazdasági igazgatási 
szerv a Földforgalmi törvény 51. §-a szerinti eljárásban vizsgálja.”

47. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 57. §-a a következő h) ponttal egészül ki:
(A haszonbérleti szerződés megszűnik)
„h) az 57/A. §-ban meghatározott esetben.”

48. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény a következő 57/A. §-sal egészül ki:
„57/A.  § (1) Megszűnik a  haszonbérleti szerződés, ha az  egyéni vállalkozó haszonbérlő által a  vállalkozói 
tevékenységének folytatására az  egyéni vállalkozóról és az  egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti 
feltételekkel alapított korlátolt felelősségű társaság nem felel meg a Földforgalmi törvény földhasználati jogosultság 
megszerzésére irányuló előírásainak.
(2) A  haszonbérleti szerződés megszűnésének időpontja az  (1)  bekezdés szerinti korlátolt felelősségű társaság 
alapítását követő 60. nap.”

49. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 61. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 58–60. §-ban meghatározott felmondás esetén, ha a felmondás ellen a másik fél annak kézhezvételét követő 
30 napon belül írásban tiltakozik, a felmondást gyakorló további 30 napon belül bírósághoz fordulhat. Ha nem így 
jár el, a felmondás hatályát veszti.”

50. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 68. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(A szívességi földhasználati szerződés megszűnik)
„e) közeli hozzátartozók közti jogügylet esetén a  szerződő felek közötti közeli hozzátartozói viszony bármilyen 
okból történő megszűnésével, a megszűnést követő 30. napon, bármelyik szerződő fél halála esetén az elhalálozás 
bekövetkezésének napján,”

51. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény XI. Fejezete a következő 84/A. §-sal egészül ki:
„84/A. § A hatósági eljárás során
a) a Földforgalmi törvény 51. § (2) bekezdésében foglaltak megsértése,
b) a Földforgalmi törvény 48. § (1) bekezdésében foglalt esetek kivételével a haszonbérleti szerződés közzétételének 
mellőzése,
c) a haszonbérleti szerződésnek a Földforgalmi törvény 51. § (5) bekezdésében foglalt valamely kizáró okkal érintett 
előhaszonbérleti jogosulttal való jóváhagyása
súlyos eljárási jogszabálysértésnek minősül, ezért az eljárásban hozott jóváhagyó határozatot meg kell semmisíteni, 
illetve vissza kell vonni, és szükség esetén új eljárást kell lefolytatni.”

52. § (1) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 99. §-a a következő (1e) bekezdéssel egészül ki:
„(1e) A  földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv az  általa üzemeltetett földhasználati nyilvántartás 
adatbázisából – egyedi megállapodás alapján – a  földhasználó részére az  általa használt földterületekre 
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vonatkozóan elektronikus dokumentumként elektronikusan feldolgozható formában adatot szolgáltat. 
Az  egyedi megállapodásnak tartalmaznia kell az  elektronikus dokumentum adattartalmát, formátumát, valamint 
az adatszolgáltatás teljesítésének a határidejét és az ellenszolgáltatás mértékét, illetve annak ingyenességét.”

 (2) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 99. § (4) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(A földhasználati összesítő igénylésére jogosult)
„f ) a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény (a továbbiakban: Hktv.) 40. § (2) bekezdés b), d) és e) pontjában 
meghatározott feladatok ellátásához a hegybíró.”

 (3) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 99. § (5) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A földhasználati lap másolat szolgáltatása díjmentes)
„f ) a Hktv. 40. § (2) bekezdés b), d) és e) pontjában meghatározott feladatok ellátásához a hegybíró részére.”

 (4) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 99. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A földhasználati összesítő szolgáltatása díjmentes a (4) bekezdés b)–d) és f ) pontjában meghatározottak részére.”

53. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 18/A.  § (1)  bekezdésében a „termelőként az” szövegrész 
helyébe a  „termelőként saját maga vagy a  legalább 25%-ban tulajdonában, vagy a  közeli hozzátartozójának 
legalább 25%-ban tulajdonában álló mezőgazdasági termelőszervezet az” szöveg lép.

7. A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és 
egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XL. törvény módosítása

54. §  A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi 
tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XL. törvény a következő 6/B. §-sal egészül ki:
„6/B. § Az a személy vagy örököse, aki a szövetkezetben a szövetkezeti tagok és alkalmazottak, állami gazdaságnál 
az  alkalmazottak földtulajdonhoz juttatása céljából képzett földalap terhére földtulajdonhoz jutott, azonban 
a részére juttatott ingatlanon fennálló tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásból az ingatlan védettsége okán utólag 
törlésre került, ha kártalanítására más módon nem került sor, a  neki juttatott föld aranykorona (a  továbbiakban: 
AK) értékével megegyező AK értékű föld tulajdonjogát igényelheti a Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szervhez  
2023. június 30. napjáig benyújtott kérelmével. A  határidő elmulasztása jogvesztő, annak elmulasztása esetén 
igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.”

8. A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok 
jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény módosítása

55. §  A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak 
ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  (2)  bekezdés c)  pontjában foglaltaktól eltérően a  2. alcím rendelkezései a  (2)  bekezdés c)  pontja 
szerinti ingatlanok tekintetében alkalmazhatóak abban az  esetben, ha a  6.  § (3)  bekezdése szerinti egyezség 
a tulajdonostársak teljes körű beleegyezésével jön létre.”

56. §  A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a  földnek minősülő ingatlanok jogosultjai 
adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 4. § (6) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(6) A folyamatban lévő megosztás tényét az ingatlanügyi hatóság hivatalból törli, ha a feljegyzést követő 120 napon 
belül nem kerül benyújtásra a megosztás átvezetése iránti kérelem.”
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57. §  A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a  földnek minősülő ingatlanok jogosultjai 
adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 9. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdésben foglaltak teljesítéséhez a  tulajdonostársak adatszolgáltatás keretében kérhetik 
az  ingatlanügyi hatóságtól a megosztandó ingatlan tulajdoni lapján szereplő helyhez kötött jogok bejegyzésének, 
illetve tények feljegyzésének alapjául szolgáló vázrajzok kiadását. Az  ingatlanügyi hatóság az  adatszolgáltatásnak 
a megkereséstől számított 15 napon belül eleget tesz.”

58. §  A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak 
ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 11.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) Az  osztatlan közös tulajdon megszüntetése eredményeként kialakításra kerülő ingatlan – ide nem értve 
az  ingatlanok megközelítésére szolgáló utat – nem lehet szőlő, kert, gyümölcsös, nádas művelési ág esetén  
3000 m2-nél, szántó, rét, legelő, erdő és fásított terület művelési ág esetén 10 000 m2-nél kisebb területnagyságú. 
Vegyes művelési ágú ingatlan esetén a  kisebb területi minimummal rendelkező művelési ágra vonatkozó mérték 
irányadó. Erdőnek minősülő ingatlan esetén az Evt.-nek az erdő megosztására irányadó további előírásait nem kell 
alkalmazni.”

59. § (1) A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak 
ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 17.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) Az  ingatlanban az  osztatlan közös tulajdon megszüntetését megelőzően fennálló tulajdoni hányadát 
meghaladó ingatlanrész tulajdonjogának e törvény alapján történő megszerzésére csak az a tulajdonostárs jogosult, 
aki
a) az adott ingatlanban legalább 3 éve rendelkezik tulajdonrésszel,
b) tulajdonrészét öröklés jogcímen szerezte, vagy
c) tulajdonrészét közeli hozzátartozójától szerezte, ha a tulajdonostárs és közeli hozzátartozója együttesen az adott 
ingatlanban legalább 3 éve rendelkezik tulajdonrésszel.”

 (2) A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak 
ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 17. §-a a következő (9a)–(9c) bekezdéssel egészül 
ki:
„(9a) Ha az  e  törvény alapján megszerzett tulajdonrész végrehajtási joggal terhelt és árverés kitűzésére (ideértve 
a  sikertelen árverést követő megismételt árverést is) még nem került sor, a  megszerzett tulajdonrész ellenértékét 
a végrehajtóhoz – több végrehajtási jog esetén az első ranghelyű végrehajtási jog jogosult végrehajtójához – kell 
teljesíteni.
(9b) A  (9a)  bekezdésben foglaltak alkalmazása során, ha az  ingatlan becsértéke nem került még megállapításra, 
a  tulajdonrész ellenértékeként az  e  törvény végrehajtására kiadott rendelet szerinti értékbecslési ajánlatban, 
vagy a  12.  § (4)  bekezdése, illetve a  16.  § (4)  bekezdése alapján a  tulajdonostársak által készíttetett értékbecslési 
szakvéleményben megállapított értéket kell figyelembe venni. Ha a  végrehajtó az  így meghatározott értékkel 
nem ért egyet, akkor a  12.  § (4)  bekezdésében és a  16.  § (4)  bekezdésében foglaltak alkalmazásával igazságügyi 
szakértővel új értékbecslési szakvéleményt készíttethet. Ha az  ingatlan becsértéke megállapításra került, 
a tulajdonrész ellenértékeként a becsértéket kell figyelembe venni.
(9c) A  végrehajtó az  ellenérték beérkezését követően az  e  törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglaltak 
szerint megteszi a szükséges intézkedéseket a tulajdonrészt érintően a  lefoglalás megszüntetése és a végrehajtási 
jognak a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartási átvezetésével egyidejűleg történő töröltetése iránt.”
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60. §  A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak 
ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény II. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:
„5/A. Az osztatlan közös tulajdon megszüntetése öröklés esetén
18/A.  § (1) Ha a  2022. december 31. napját követően meghalt örökhagyó kizárólagos tulajdonában álló ingatlant 
a törvényes öröklés szabályai szerint több örököstárs közösen örökli, – ideértve a csupán kötelesrészre jogosult, de 
a kötelesrészét az ingatlanból természetben megkapó törvényes örököst is –, annak érdekében, hogy az ingatlanon 
ne keletkezzen osztatlan közös tulajdon,
a) az örököstársak osztályos egyezséget kötnek,
b) az ingatlant (az ingatlanból az örökrészét) az örököstárs vagy örököstársak az öröklésben érdekelt más személyre, 
a kieséses örökösre vagy a hagyatéki hitelezőre átruházza, illetve átruházzák, akként, hogy ezzel közös tulajdon nem 
keletkezik,
c) az örököstársak az ingatlant egyben értékesítik, vagy
d) az örököstársak az ingatlant, illetve az örökrészt az állam javára ingyenesen felajánlják.
(2) Az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti értékesítés során eladóként az  örököstársak közössége vesz részt. A  vevő 
tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez a jogerős teljes hatályú hagyatékátadó végzést, az ideiglenes 
hatályú hagyatékátadó végzés teljes hatályúvá válását megállapító jogerős végzést, a  hagyatéki eljárásról szóló 
2010. évi XXXVIII. törvény (a  továbbiakban: He.) 89. §-a szerinti jogerős végzést, illetve a hagyatéki perben hozott 
jogerős ítéletet is csatolni kell. Az  ingatlan-nyilvántartásban az  örököstársak közösségének tagjait közbenső 
jogszerzőként kell feltüntetni az egyes örököstársakat illető tulajdoni hányad feltüntetése nélkül.
(3) Ha az  (1)  bekezdésben foglaltak nem vezetnek eredményre, az  ingatlanban fennálló tulajdoni hányadot 
az örököstársak – ideértve a csupán kötelesrészre jogosult, de a kötelesrészét az ingatlanból természetben megkapó 
törvényes örököst is – a  törvényes öröklés szabályai szerint öröklik meg (a  csupán kötelesrészre jogosult, de 
a kötelesrészét az ingatlanból természetben megkapó törvényes örökös pedig kötelesrész kiadása jogcímén szerzi) 
azzal, hogy azt a  teljes hatályú hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedését, az  ideiglenes hatályú hagyatékátadó 
végzés teljes hatályúvá válását megállapító végzés jogerőre emelkedését, a  He. 89.  §-a szerinti végzés jogerőre 
emelkedését, hagyatéki per esetén az ítélet jogerőre emelkedését követő öt éven belül
a) egyben értékesíteniük kell,
b) egyikük tulajdonába kell adni,
c) az állam javára ingyenesen fel kell ajánlaniuk, vagy
d) az ingatlanon fennálló osztatlan közös tulajdont a  2. alcím szerinti eljárás vagy – a  feltételeinek fennállása 
esetén – a 3. alcím szerinti eljárás kezdeményezésével meg kell szüntetniük.
(4) Ha az  örököstársak a  (3)  bekezdésben foglaltakat nem teljesítik, az  (1)  bekezdés szerinti tulajdoni hányad 
kényszerértékesítésére kerül sor az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint.
(5) A (3) bekezdésben foglalt kötelezettség biztosítására az öröklés ingatlan-nyilvántartási átvezetésével egyidejűleg 
az ingatlanügyi hatóság az ingatlan tulajdoni lapjára feljegyzi a közös tulajdon rendezésének kötelezettsége tényét 
az örökléssel érintett tulajdoni hányadok vonatkozásában.
(6) Az  ingatlanügyi hatóság törli a  közös tulajdon rendezésének kötelezettsége tényét a  (3)  bekezdés szerinti 
jogügyletek ingatlan-nyilvántartási átvezetésével vagy a  (4)  bekezdés szerinti kényszerértékesítés eredményeként 
bekövetkező tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartási átvezetésével egyidejűleg.
18/B.  § (1) Ha a  2022. december 31. napját követően megnyílt hagyaték tárgya osztatlan közös tulajdonban álló 
ingatlanban fennálló tulajdoni hányad és a  törvényes öröklés szabályai szerint több örököstárs közösen örökli, 
– ideértve a  csupán kötelesrészre jogosult, de a  kötelesrészét az  ingatlanból természetben megkapó törvényes 
örököst is –, annak érdekében, hogy az ingatlan tulajdonostársainak száma ne növekedjen,
a) az örököstársak osztályos egyezséget kötnek,
b) az ingatlant (az ingatlanból az örökrészét) az örököstárs vagy örököstársak az öröklésben érdekelt más személyre, 
a kieséses örökösre vagy a hagyatéki hitelezőre átruházza, illetve átruházzák, akként, hogy ezzel – egymás közötti 
viszonyukban, az adott tulajdoni hányadra – közös tulajdon nem keletkezik,
c) az örököstársak az ingatlanban fennálló tulajdoni hányadot egyben értékesítik, vagy
d) az örököstársak az ingatlant, örökrészt, illetve tulajdoni hányadot az állam javára ingyenesen felajánlják.
(2) Az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti eljárásban az  örököstársak közössége vesz részt. A  vevő tulajdonjogának 
ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez a  jogerős teljes hatályú hagyatékátadó végzést, az  ideiglenes hatályú 
hagyatékátadó végzés teljes hatályúvá válását megállapító jogerős végzést, a  He. 89.  §-a szerinti jogerős végzést, 
illetve a  hagyatéki perben hozott jogerős ítéletet is csatolni kell. Az  ingatlan-nyilvántartásban az  örököstársak 
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közösségének tagjait közbenső jogszerzőként kell feltüntetni az  egyes örököstársakat illető tulajdoni hányad 
feltüntetése nélkül.
(3) Ha az  (1)  bekezdésben foglaltak nem vezetnek eredményre, az  ingatlanban fennálló tulajdoni hányadot 
az örököstársak – ideértve a csupán kötelesrészre jogosult, de a kötelesrészét az ingatlanból természetben megkapó 
törvényes örököst is – a  törvényes öröklés szabályai szerint öröklik meg (a  csupán kötelesrészre jogosult, de 
a kötelesrészét az ingatlanból természetben megkapó törvényes örökös pedig kötelesrész kiadása jogcímén szerzi) 
azzal, hogy azt a  teljes hatályú hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedését, az  ideiglenes hatályú hagyatékátadó 
végzés teljes hatályúvá válását megállapító végzés jogerőre emelkedését, a  He. 89.  §-a szerinti végzés jogerőre 
emelkedését, hagyatéki per esetén az ítélet jogerőre emelkedését követő öt éven belül
a) egyben értékesíteniük kell,
b) egyikük tulajdonába kell adni,
c) az állam javára ingyenesen fel kell ajánlaniuk, vagy
d) az ingatlanon fennálló osztatlan közös tulajdont a  2. alcím szerinti eljárás vagy – a  feltételeinek fennállása 
esetén – a 3. alcím szerinti eljárás kezdeményezésével meg kell szüntetniük.
(4) Ha az  örököstársak a  (3)  bekezdésben foglaltakat nem teljesítik, az  (1)  bekezdés szerinti tulajdoni hányad 
kényszerértékesítésére kerül sor az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint.
(5) A (3) bekezdésben foglalt kötelezettség biztosítására az öröklés ingatlan-nyilvántartási átvezetésével egyidejűleg 
az ingatlanügyi hatóság az ingatlan tulajdoni lapjára feljegyzi a közös tulajdon rendezésének kötelezettsége tényét 
az örökléssel érintett tulajdoni hányadok vonatkozásában.
(6) Az  ingatlanügyi hatóság törli a  közös tulajdon rendezésének kötelezettsége tényét a  (3)  bekezdés szerinti 
jogügyletek ingatlan-nyilvántartási átvezetésével vagy a  (4)  bekezdés szerinti kényszerértékesítés eredményeként 
bekövetkező tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartási átvezetésével egyidejűleg.”

61. §  A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak 
ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 29. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„d) a 18/A. § (4) bekezdése és a 18/B. § (4) bekezdése szerinti kényszerértékesítés részletes szabályait.”

62. §  A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak 
ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 7/A. alcíme a következő 30/B. §-sal egészül ki:
„30/B. § A 4. § (6) bekezdésének az egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXVII. törvénnyel 
(a  továbbiakban: Módtv2.) megállapított rendelkezéseit alkalmazni kell az  ingatlanügyi hatóságnál a  Módtv2. 
hatálybalépésekor folyamatban lévő tényfeljegyzésre irányuló eljárásokban is, továbbá azokban az  esetekben, 
amikor a  tényfeljegyzésre a  Módtv2. hatálybalépését megelőzően kerül sor, és a  tényfeljegyzés óta 90 nap még 
nem telt el, feltéve, hogy az  ingatlanügyi hatóság a megosztás átvezetése iránti kérelem alapján indult eljárásban 
a kérelmet még nem utasította vissza, érdemben nem utasította el és az eljárást nem szüntette meg.”

63. §  A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak 
ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény
a) 4. § (3) bekezdés a) pontjában az „illetve 29” szövegrész helyébe a „29., illetve 37” szöveg,
b) 11. § (2) bekezdésében az „1500” szövegrész helyébe az „500” szöveg
lép.

9. Az agrárgazdaságok átadásáról szóló 2021. évi CXLIII. törvény módosítása

64. §  Az agrárgazdaságok átadásáról szóló 2021. évi CXLIII. törvény 10.  § (5)  bekezdése a  következő szöveggel lép 
hatályba:
„(5) A  gazdaságátadó az  együttműködés időtartamának utolsó napján ruházza át a  gazdaság minden elemének 
tulajdonjogát, a  3.  § (3)  bekezdésében meghatározott esetben a  mező- és erdőgazdasági földek használatát és 
a gazdaságátadót illető jogokat és kötelezettségeket, a gazdaságátvevőre.”
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65. § (1) Az  agrárgazdaságok átadásáról szóló 2021. évi CXLIII. törvény 12.  § (1)  bekezdése a  következő szöveggel lép 
hatályba:
„(1) A  gazdaságátadásról szóló szerződést a  megkötését követő hatvan napon belül jóváhagyás céljából  
be kell nyújtani a mezőgazdasági igazgatási szervhez. A hatósági jóváhagyásra vonatkozó eljárásra a Földforgalmi 
törvényben és a  Fétv.-ben foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel az  általános közigazgatási rendtartásról szóló 
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A mezőgazdasági igazgatási szerv eljárása során azt vizsgálja, hogy
a) a gazdaságátadó és a gazdaságátvevő megfelelnek-e az e törvényben előírt feltételeknek,
b) a gazdaságátvevő jogosult-e megszerezni a mező- és erdőgazdasági föld tulajdonjogát vagy használati jogát,
c) a 3.  § (3)  bekezdésében meghatározott esetben a  mező- és erdőgazdasági föld használatára vonatkozó 
rendelkezések megfelelnek-e a Földforgalmi törvénynek és a Fétv.-nek,
d) a felek a Földforgalmi törvény 13. §-a és 42. §-a szerinti nyilatkozatokat a szerződésbe foglalták-e, valamint
e) a felek megállapodása megfelel-e a jogszabályban előírt azon feltételeknek, amelyektől a felek nem térhetnek el.”

 (2) Az  agrárgazdaságok átadásáról szóló 2021. évi CXLIII. törvény 12.  § (2)  bekezdése a  következő szöveggel lép 
hatályba:
„(2) A gazdaságátadó benyújtja a teljes gazdaság tulajdonjoga átruházására vonatkozó hozzájárulásával egyidejűleg 
a  gazdasághoz kapcsolódó mező-, erdőgazdálkodási tevékenységnek az  élelmiszerlánc-felügyeleti információs 
rendszerből történő törlésére vonatkozó kérelmét az élelmiszerlánc-felügyeleti szervhez.”

66. §  Az agrárgazdaságok átadásáról szóló 2021. évi CXLIII. törvény 13. §-a a következő (3) bekezdéssel kiegészülve lép 
hatályba:
„(3) A  hitelező és a  gazdaságátvevő között létrejövő szerződést nem kell közjegyzői okiratba foglalni, a  korábbi, 
a  hitelező és a  gazdaságátadó között létrejött közjegyzői okirat a  szerződés módosult tartalmának keretei között 
érvényes.”

67. §  Az agrárgazdaságok átadásáról szóló 2021. évi CXLIII. törvény
a) 3.  § (2)  bekezdés a)  pontja a  „tulajdonjogának átruházására” szövegrész helyett a  „tulajdonjogának és 

a gazdasághoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok átruházására” szöveggel,
b) 3.  § (2)  bekezdés b)  pontja a  „tulajdonjogának ingyenes” szövegrész helyett a  „tulajdonjogának és 

a gazdasághoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok ingyenes” szöveggel,
c) 3.  § (2)  bekezdés c)  pontja a  „tulajdonjogának átruházására” szövegrész helyett a  „tulajdonjogának és 

a gazdasághoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok átruházására” szöveggel,
d) 3.  § (2)  bekezdés d)  pontja a  „tulajdonjogának átruházására” szövegrész helyett a  „tulajdonjogának és 

a gazdasághoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok átruházására” szöveggel,
e) 3. § (3) bekezdése a „tulajdonában álló” szövegrész helyett a „tulajdonában és használatában álló” szöveggel
f ) 10. § (7) bekezdése a „kezdeményezheti” szövegrész helyett a „kezdeményezi” szöveggel,
g) 14. § (1) bekezdése a „szerződéssel” szövegrész helyett a „szerződéshez kapcsolódó tulajdonjog átruházásra 

irányuló nyilatkozattal” szöveggel,
h) 14.  § (3)  bekezdése a „szerződést” szövegrész helyett a „szerződéshez kapcsolódó tulajdonjog átruházásra 

irányuló nyilatkozatot” szöveggel
lép hatályba.

68. §  Nem lép hatályba az agrárgazdaságok átadásáról szóló 2021. évi CXLIII. törvény
a) 7. § c) pontjában a „fennálló” szövegrész,
b) 29. §-a.

10. Az egykori Rozmaring Mezőgazdasági Termelőszövetkezet működési területén kárpótlásra váró 
személyek helyzetének rendezéséről szóló 2021. évi CXLV. törvény módosítása

69. §  Az egykori Rozmaring Mezőgazdasági Termelőszövetkezet működési területén kárpótlásra váró személyek 
helyzetének rendezéséről szóló 2021. évi CXLV. törvény 7. § (4) bekezdés b) pontjában a „védett” szövegrész helyébe 
a „vagyonkezelésbe adott védett” szöveg lép.
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11. Az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi CL. törvény módosítása

70. §  Az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi CL. törvény 162.  § (7)  bekezdésében  
a „2023” szövegrész helyébe a „2024” szöveg lép.

12. Záró rendelkezések

71. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 30. §, a 40. § 7. és 19. pontja, a 41. § és a 46. § 2023. május 1-jén lép hatályba.

72. §  A 9. és a 10. §, a 12–14. §, a 16. § az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján, az 5. alcím, a 41. §, a 46. §, az 53. §, 
az 59. § (1) bekezdése, a 65. § (1) bekezdése, 67. § a)–e) pontja és a 69. § az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése alapján 
sarkalatosnak minősül.

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

2022. évi LXVIII. törvény
az egyes gazdasági tárgyú törvények, valamint egyes vagyongazdálkodást és postaügyet érintő törvények 
módosításáról*

1. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

1. § (1) A  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a  továbbiakban: Cstv.) 27/A.  § 
(5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5a) A  felszámoló a  felszámolást elrendelő végzés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül bejelenti 
a  27/C.  § (4)  bekezdés a)  pont ac)  alpontja szerinti pénzforgalmi számlájára vonatkozó adatot, valamint az  általa 
kijelölt felszámolóbiztos nevét, anyja születési nevét, nyilvántartási számát, fizetésképtelenségi szakértői 
igazolvány számát, valamint elektronikus levelezési címét a  bíróságnak, és csatolja a  felszámolóbiztos azon 
nyilatkozatát, hogy személyével összefüggésben nem áll fenn kizáró vagy összeférhetetlenségi ok, továbbá 
kötelezettséget vállal arra, hogy ha ilyen ok később bekövetkezik, azt haladéktalanul bejelenti a  felszámolónak, 
és kezdeményezi a  felszámolótól a  kijelölése visszavonását. A  felszámoló bejelenti a  bíróságnak és a  Hatóságnak, 
ha a  felszámolóbiztossal szemben kizáró vagy összeférhetetlenségi ok merül fel, vagy pedig a  felszámolóbiztos 
munkaviszonya, megbízási jogviszonya, vagy – tagsági jogviszony esetén a  felszámolóbiztosi tevékenység 
végzésére irányuló személyes közreműködésre jogosító megbízatása – megszűnt, vagy a  kijelölését visszavonta, 
külön megjelölve azt, ha erre a  27/B.  § (5)  bekezdésében meghatározott okból került sor. A  felszámoló 
öt munkanapon belül bejelenti az  új felszámolóbiztos nevét, anyja születési nevét, nyilvántartási számát, 
fizetésképtelenségi szakértői igazolvány számát, valamint elektronikus levelezési címét.”

 (2) A Cstv. 27/A. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A felmentett felszámoló haladéktalanul, átadás-átvételi jegyzőkönyvben dokumentáltan átadja az új kirendelt 
felszámolónak az adós iratanyagát, az adós vagyonát és annak analitikus nyilvántartását, továbbá az adós fennálló 
szerződéseinek és az  adós folyamatban lévő ügyeinek tételes bemutatását tartalmazó felmentett felszámoló által 
összeállított dokumentumot, amelyben a  felmentett felszámoló nyilatkozik arról, hogy az  új kirendelt felszámoló 
részére átadott dokumentumok az adós vagyoni helyzetéről, tevékenységéről megbízható és valós képet adnak.”

 (3) A Cstv. 27/A. §-a a következő (11b)–(11c) bekezdéssel egészül ki:
„(11b) A  felmentett felszámoló a  felszámolási nyitómérleg vagy az  utolsó közbenső felszámolási mérleg 
fordulónapjától a felmentése napjáig mint mérlegfordulónapig tartó időszakról a felmentésétől számított 30 napon 
belül közbenső felszámolási mérleget készít.

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. december 7-i ülésnapján fogadta el.
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(11c) A (11b) bekezdés alapján készülő közbenső felszámolási mérlegben nem lehet a vagyonfelosztásra javaslatot 
tenni, továbbá a közbenső felszámolási mérleget észrevételezés céljából az új kirendelt felszámolónak is meg kell 
küldeni.”

2. § (1) A Cstv. 27/C. § (4) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A felszámolói névjegyzék közhiteles hatósági nyilvántartás. A névjegyzékben fel kell tüntetni:)
„h) azt a tényt, ha a felszámoló gazdasági társaság szerkezetátalakítási szakértői tevékenység végzésére is jogosult,”

 (2) A Cstv. 27/C. § (4) bekezdése a következő i) és j) ponttal egészül ki:
(A felszámolói névjegyzék közhiteles hatósági nyilvántartás. A névjegyzékben fel kell tüntetni:)
„i) a felszámoló gazdasági társaságnál foglalkoztatott szakirányú szakképzettséggel rendelkezők
ia) arcképmását,
ib) a 27/D.  § (15)  bekezdése szerinti fizetésképtelenségi szakértői igazolvány okmányazonosítóját és érvényességi 
ideje lejártának időpontját,
j) a h) pont szerinti felszámoló gazdasági társaságnál szerkezetátalakítási szakértői tevékenységet végző természetes 
személyek
ja) f ) pontban felsorolt adatait és arcképmását,
jb) g)  pontban felsorolt adatait és a  Szát. 24.  § (8)  bekezdése szerinti szerkezetátalakítási szakértői igazolvány 
okmányazonosítóját és érvényességi ideje lejártának időpontját.”

3. §  A Cstv. 27/D.  § (16)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép és a  Cstv. 27/D.  §-a a  következő  
(17)–(19) bekezdéssel egészül ki:
„(16) A fizetésképtelenségi szakértői igazolvány a következő személyes adatokat tartalmazza:
a) a fizetésképtelenségi szakértő nevét, arcképmását, a  27/C.  § (4)  bekezdés f )  pont fd)  alpontja szerinti 
nyilvántartási számát,
b) a fizetésképtelenségi szakértőt foglalkoztató felszámoló vagy felszámolók nevét és székhelyét,
c) az igazolvány okmányazonosítóját és érvényességi ideje lejártának időpontját.
(17) A Hatóság a fizetésképtelenségi szakértői igazolvány kiállításához a (16) bekezdés szerinti személyes adatokat 
az igazolvány megszemélyesítése céljából az igazolvány megszemélyesítését végző szervezet részére átadhatja, aki 
azokat az igazolvány megszemélyesítéséig kezeli.
(18) A  Hatóság a  fizetésképtelenségi szakértői igazolványokról nyilvántartást vezet, amely a  (16)  bekezdés a) és 
c) pontja szerinti személyes adatokat tartalmazza.
(19) Ha a  fizetésképtelenségi szakértői igazolvány elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült, a  Hatóság 
intézkedik az  igazolvány okmányazonosítójának és az  érvénytelenség tényének a  Hivatalos Értesítőben történő 
közzététele iránt.”

4. §  A Cstv. 28. § (2) bekezdés f ) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A közzétételnek tartalmaznia kell:)
„f ) a hitelezőknek [ideértve a  zálogjogosultat, az  alzálogjog jogosultját, továbbá a  zálogjogosulti bizományost is 
– ez utóbbit abban az esetben is, ha a biztosított követelés nem, vagy nem csak őt illeti meg – valamint a biztosítéki 
célú vételi jog alapításával, illetve jog vagy követelés biztosítéki célú átruházásával érintett, a  hitelbiztosítéki 
nyilvántartásba vagy ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosultakat, továbbá a 3. § (1) bekezdés g) pontja szerinti 
függő követelés jogosultjait is] szóló felhívást, hogy ismert követeléseiket – kivéve a felszámolási eljárást közvetlenül 
megelőző csődeljárásban [27.  § (2)  bekezdés e)  pont] már bejelentett és nyilvántartásba vett követeléseket – 
a  felszámolást elrendelő végzés közzétételétől számított 40 napon belül a  felszámolónak jelentsék be, továbbá 
a hitelezői követelések bejelentésére irányuló jogvesztő határidőre vonatkozó tájékoztatást;
g) a felszámoló nevét, székhelyét, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 
2015. évi CCXXII. törvény 14. §-a szerinti elektronikus kapcsolattartásra szolgáló hivatalos elérhetőségét, adószámát, 
elektronikus levelezési címét, valamint a  felszámolóbiztos nevét, anyja születési nevét, nyilvántartási számát, 
fizetésképtelenségi szakértői igazolvány számát, valamint elektronikus levelezési címét;”

5. §  A Cstv. 47. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  felszámolás kezdő időpontjától – a  jogszabályok, a  kollektív szerződés, a  belső szabályzatok és 
a munkaszerződések keretei között – a felszámoló gyakorolja a munkáltatói jogokat, és teljesíti a kötelezettségeket. 
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A felszámoló a felszámolás alatti tevékenység folytatása, vagy a gazdasági tevékenység észszerű befejezése céljából 
munkaviszony létesítésére jogosult.”

6. §  A Cstv. 10. § (2) bekezdés b) pontjában a „vagyonfelügyelő nevét, székhelyét” szövegrész helyébe a „vagyonfelügyelő 
nevét, székhelyét, elektronikus levelezési címét” szöveg lép.

7. §  A Cstv.
a) 27/C.  § (4)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „névjegyzék közhiteles hatósági nyilvántartás.” szövegrész 

helyébe a „névjegyzék – azon adat kivételével, amelyet jogszabály más nyilvántartás részeként közhitelesnek 
minősít – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.” szöveg,

b) 27/C.  § (4a)  bekezdésében a  „lakóhely és a  (4)  bekezdés f )  pontjában megjelölt” szövegrész helyébe 
a „lakóhely, valamint a (4) bekezdés f ) pontjában, i) pont ia) alpontjában és j) pont ja) alpontjában megjelölt” 
szöveg

lép.

8. §  A Cstv.
a) 31. § (1) bekezdés b) pontjában az „ugyanilyen határidővel a folyamatban lévő ügyekről” szövegrész helyébe 

az „ugyanilyen határidővel a fennálló szerződéseiről, a folyamatban lévő ügyekről” szöveg,
b) 66.  § (3)  bekezdésében az  „a 27/A.  § (11)  bekezdésében foglaltak irányadók” szövegrész helyébe  

az  „ , a  kötelezettségeinek teljesítésével összefüggő eljárásra, valamint a  kötelezettség elmulasztásának 
következményeire a 27/A. § (11)–(11c) bekezdésében foglaltak irányadók” szöveg,

c) 79/A.  § (7)  bekezdésében az  „a 27/A.  § (11)  bekezdésében és 66.  § (3)  bekezdésében, a  kötelezettség 
elmulasztásának jogkövetkezményére pedig a  27/A.  § (11a)  bekezdésében foglaltakat” szövegrész helyébe 
az  „ , a  kötelezettségeinek teljesítésével összefüggő eljárásra, valamint a  kötelezettség elmulasztásának 
következményeire a 27/A. § (11)–(11c) bekezdésében és a 66. § (3) bekezdésében foglaltakat” szöveg

lép.

9. §  A Cstv. 83/W. §-a a következő (7)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(7) E  törvénynek az  egyes gazdasági tárgyú törvények, valamint egyes vagyongazdálkodást és postaügyet érintő 
törvények módosításáról szóló 2022. évi LXVIII. törvénnyel (a továbbiakban: 2022. évi LXVIII. törvény) megállapított 
rendelkezéseit – a (8) és (9) bekezdés szerinti kivétellel – e rendelkezések hatálybalépését követően kezdeményezett 
csődeljárásokban és felszámolási eljárásokban kell alkalmazni.
(8) E törvénynek a 2022. évi LXVIII. törvénnyel megállapított 27/A. § (11) bekezdését, 27/A. § (11b)–(11c) bekezdését, 
66. § (3) bekezdését, 79/A. § (7) bekezdését abban a felszámolási eljárásban kell alkalmazni, amelyben a felszámoló 
felmentésére a 2022. évi LXVIII. törvény hatálybalépését követően került sor.
(9) E törvénynek a 2022. évi LXVIII. törvénnyel megállapított 10. § (2) bekezdés b) pontját a 2022. évi LXVIII. törvény 
hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

10. §  Hatályát veszti a Cstv.
a) 6. § (1e) bekezdés nyitó szövegrészében az „és értesítési cím” szövegrész,
b) 6. § (1e) bekezdés e) pontjában az „és értesítési címére” szövegrész,
c) 27/C.  § (4)  bekezdés f )  pont fa)  alpontjában a „vagy a  személyi adat- és lakcímnyilvántartásba bejelentett 

értesítési címét” szövegrész.

2. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
1993. évi LXXVIII. törvény módosítása

11. §  A lakások és helyiségek bérletére, valamint az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 
LXXVIII. törvény 47. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a  tulajdonos állam vagy önkormányzat az  (1)  bekezdés szerinti forgalmi értéket a  vételi jog jogosultjával 
hat hónapon belül nem közli, úgy a vételi jog jogosultjának kérésére a lakás fekvése szerint illetékes kormányhivatal 
szakértőt rendel ki a forgalmi érték megállapítása érdekében és gondoskodik a szakértő által megállapított forgalmi 
érték jogosulttal való közléséről, amely esetben az  állam részéről ezzel kapcsolatosan felmerült költségeket 
a tulajdonos önkormányzat az állam részére megtéríti.”
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3. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása

12. §  Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a  továbbiakban: Vtv.) 1.  § (5)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(5) Nem tartozik e  törvény hatálya alá az  a  vagyon, amelynél az  állami tulajdonszerzésre az  állam közjogi 
kötelezettségeinek, jogainak gyakorlása következtében, vagy azzal összefüggésben kerül sor, – különösen 
a  szabálysértési és büntetőeljárásban elkobzás, vagyonelkobzás útján állami tulajdonba kerülő vagyon –, ide 
nem értve azt a  vagyont, amely az  adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi 
CLIII. törvény 125/C. §-a és 125/D. §-a szerinti eljárás útján kerül állami tulajdonba.”

13. §  A Vtv. 23. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Állami vagyon hasznosítását biztosító szerződés megkötésére kiírt pályázati eljárás, vagy lefolytatott bérleti 
licit eredményeként a  szerződés a  pályázati kiírástól, a  bérleti licit hirdetménytől, valamint a  nyertes pályázattól, 
a nyertes ajánlattól eltérő tartalommal nem köthető meg.”

14. §  A Vtv. 26. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  Nvtv. 12.  § (3a)  bekezdése szerinti működtetési jog jogosultja részére átengedett állami vagyoni körbe 
tartozó ingó és ingatlan vagyonelemek tekintetében – ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – 
e törvénynek és végrehajtási rendeletének az államháztartáson kívüli egyéb vagyonkezelőkre vonatkozó számviteli 
elszámolási és nyilvántartási szabályait kell alkalmazni.”

15. §  A Vtv. „Az MNV Zrt. és az MVH közötti vagyonátadások” című alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az MNV Zrt. és az MVH közötti vagyonátadások
42/D.  § (1) Az  MNV Zrt. folyamatosan vizsgálja az  állami tulajdonba és a  tulajdonosi joggyakorlása alá kerülő 
vagyonelemeket és az  e  törvény, valamint az  e  törvény végrehajtási rendeletében meghatározottak szerint 
kezdeményezi a  vagyonelemek MVH tulajdonosi joggyakorlása alá kerülését, ha azok kivezetésre szánt állami 
vagyonnak minősülnek.
(2) Az  MNV Zrt. a  42/A.  § (1)  bekezdés c) és d)  pontja szerinti, kivezetésre szánt állami vagyonnak minősített 
vagyonelemeket az  ahhoz kapcsolódó jogokkal, terhekkel és követelésekkel együtt – ingatlan-nyilvántartási 
átvezetésre is alkalmas – egyoldalú nyilatkozatával adja át az MVH részére.
(3) A  tárgyfélév utolsó napjáig a  (2)  bekezdés szerinti egyoldalú nyilatkozattal átadott vagyonelem tulajdonosi 
joggyakorlása – e törvény erejénél fogva – a tárgyfélévet követő félév első napján száll át az MVH-ra. A kivezetésre 
szánt állami vagyonnak minősített vagyonelemek MVH általi átvétele a  tárgyfélév utolsó napján érvényes záró 
nyilvántartási értéken történik.
(4) A tulajdonosi joggyakorlás (3) bekezdés szerinti átszállásának napjával az érintett vagyonelemekkel kapcsolatos 
valamennyi jogviszonyba az  MNV Zrt. helyébe jogutódként az  MVH lép. Az  érintett vagyonelemekkel kapcsolatos 
peres és nemperes eljárásokba az MVH az MNV Zrt. jogutódjaként belép.
(5) Az MVH – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – jogosult a tulajdonosi joggyakorlás átszállásától számított 
kilencven napon belül felmondani azokat a szerződéseket, amelyekbe a (4) bekezdés alapján jogutódként belépett.
(6) Az  MVH egyoldalú kérelmével gondoskodik a  tulajdonosi joggyakorló személyében bekövetkezett változás 
ingatlan-nyilvántartásban, valamint egyéb hatósági vagy jogszabály alapján vezetett nyilvántartásban történő 
átvezetéséről. Az MNV Zrt. (2) bekezdés szerinti egyoldalú nyilatkozata képezi a bejegyzés alapjául szolgáló okiratot, 
amely tartalmazza a tulajdonosi joggyakorlás átadásával érintett vagyonelemeket.
42/E. § (1) Az MVH tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, 42/B. § (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti vagyonelemeket, 
valamint a  42/B.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerint felajánlott vagyonelemet, amelyet az  MNV Zrt. írásbeli 
nyilatkozatával állami vagyongazdálkodási feladatok ellátásához szükséges vagyonnak minősít, az  ahhoz 
kapcsolódó jogokkal, terhekkel és követelésekkel együtt – ingatlan-nyilvántartási átvezetésre is alkalmas – 
egyoldalú nyilatkozattal adja át az MNV Zrt. részére.
(2) A  tárgyfélév utolsó napjáig az  (1)  bekezdés szerinti egyoldalú nyilatkozattal átadott vagyonelem tulajdonosi 
joggyakorlása – a  törvény erejénél fogva – a  tárgyfélévet követő félév első napján száll át az  MNV Zrt.-re. 
Az  (1)  bekezdés szerint átadott vagyonelemek MNV Zrt. általi átvétele a  tárgyfélév utolsó napján érvényes záró 
nyilvántartási értéken történik.
(3) A  tulajdonosi joggyakorlás átszállásának napjával az  érintett vagyonelemekkel kapcsolatos jogviszonyokba 
az MVH helyébe jogutódként az MNV Zrt. lép.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 210. szám 9263

(4) Az  MNV Zrt. – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – jogosult a  tulajdonosi joggyakorlás átszállásától 
számított kilencven napon belül felmondani azokat a szerződéseket, amelyekbe a (3) bekezdés alapján jogutódként 
belépett.
(5) Az MNV Zrt. egyoldalú kérelmével gondoskodik a tulajdonosi joggyakorló személyében bekövetkezett változás 
ingatlan-nyilvántartásban, valamint egyéb hatósági vagy jogszabály alapján vezetett nyilvántartásban történő 
átvezetéséről. Az  MVH (1)  bekezdés szerinti egyoldalú nyilatkozata képezi a  bejegyzés alapjául szolgáló okiratot, 
amely tartalmazza a tulajdonosi joggyakorlás átadásával érintett vagyonelemeket.
42/F.  § (1) Ha vagyongazdálkodási célok megvalósítása érdekében indokolt, a  42/D.  §-ban és a  42/E.  §-ban 
meghatározott vagyonátadások helyett az  MNV Zrt. eseti egyoldalú nyilatkozattal is rendelkezhet valamely 
vagyonelem tulajdonosi joggyakorlásának átadásáról vagy átvételéről.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a tulajdonosi joggyakorlás az érintett vagyonelemre vonatkozó eseti egyoldalú 
nyilatkozat kiállításának napján, az  azon a  napon érvényes nyilvántartási értéken száll át az  átvevőre azzal, hogy 
az átadás tekintetében a 42/D. § (4)–(6) bekezdésében és a 42/E. § (3)–(5) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell.”

16. §  A Vtv. a következő 69/G. §-sal egészül ki:
„69/G. § A 2022. december 31. napjáig az átadási felületre feltöltött vagyonelemek tekintetében folyamatban lévő 
átadási eljárásokra az  e  törvénynek az  egyes gazdasági tárgyú törvények, valamint egyes vagyongazdálkodást 
és postaügyet érintő törvények módosításáról szóló 2022. évi LXVIII. törvény hatálybalépését megelőző napon 
hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.”

17. §  A Vtv.
a) 22/A. § (2) bekezdésében a „3. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „8. § (2) bekezdése” szöveg,
b) 42/A.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a „közvetlenül hasznosított” szövegrész helyébe a „közvetlenül kezelt” 

szöveg
lép.

18. §  Hatályát veszti a Vtv.
a) 1. § (3) bekezdés b) pontjában az „és a Magyar Távirati Iroda Zrt.” szövegrész,
b) 69/E. §-a és
c) 69/F. §-a.

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

19. §  A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a  továbbiakban: NFA tv.) 16.  § (7)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(7) Ha e törvény hatálya alá tartozó földrészlet felett az állam
a) mint törvényes örökös szerez tulajdonjogot, akkor az MVH,
b) végintézkedés alapján szerez tulajdonjogot, akkor az MNV Zrt.
a hagyatékátadó végzés (öröklési bizonyítvány) jogerőre emelkedését követő 30 napon belül egyoldalú 
nyilatkozatával átadja a  földrészletet az  NFK-nak. A  számviteli nyilvántartásba vételt az  egyoldalú nyilatkozat 
szolgálja, külön megállapodás, jegyzőkönyv felvétele nélkül. E  bekezdés szerinti, tulajdonosi joggyakorló 
személyében történő változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez az  átvevő tulajdonosi joggyakorló 
e  bekezdésre való hivatkozását tartalmazó egyoldalú nyilatkozata és az  átadó tulajdonosi joggyakorlónak 
a  tulajdonosi joggyakorlás átadásával érintett vagyonelemeket tartalmazó, e  bekezdés szerinti egyoldalú 
nyilatkozata képezi a bejegyzés alapjául szolgáló okiratot.”

20. §  Az NFA tv. 31. § (1)–(2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Ha a  Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet az  ingatlan-nyilvántartás szerinti adatainak megváltozása 
következtében kikerül e  törvény hatálya alól, az  adatváltozás átvezetéséről szóló ingatlanügyi hatósági 
határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül a  földrészletet az  NFK egyoldalú nyilatkozatával átadja 
az  MNV  Zrt.-nek, egyúttal kivezeti a  vagyonnyilvántartásából. A  tulajdonosi joggyakorlás átszállásának napja 
a  tulajdonosi joggyakorló személyében történő változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének napja. 
Számviteli elszámolásnak az  érintett ingatlan adatainak egyoldalú nyilatkozattal történő átadása minősül, külön 
megállapodás, jegyzőkönyv felvétele nélkül.
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(2) Ha törvény valamely földrészletnek a  magyar állam tulajdonába, és a  Nemzeti Földalapba való kerüléséről 
rendelkezik, de a  földrészlet – annak ingatlan-nyilvántartás szerinti adatai alapján – nem felel meg az  1.  § 
(1)  bekezdésében vagy a  3.  § (3)  bekezdésében foglaltaknak, az  NFK a  földrészlet magyar állam tulajdonába, és 
a  Nemzeti Földalapba való kerüléséről rendelkező törvény hatálybalépésétől számított 30 napon belül intézkedik 
a földrészletnek az MNV Zrt. részére egyoldalú nyilatkozattal történő átadásáról és annak a vagyonnyilvántartásából 
való kivezetéséről. A  tulajdonosi joggyakorlás átszállásának napja a  tulajdonosi joggyakorló személyében történő 
változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének napja. Számviteli elszámolásnak az  érintett ingatlan 
adatainak egyoldalú nyilatkozattal történő átadása minősül, külön megállapodás, jegyzőkönyv felvétele nélkül.
(2a) Az (1) és (2) bekezdés szerinti tulajdonosi joggyakorló személyében történő változás ingatlan-nyilvántartásban 
történő átvezetéséhez az  átvevő tulajdonosi joggyakorló e  bekezdésre való hivatkozását tartalmazó egyoldalú 
nyilatkozata és az átadó tulajdonosi joggyakorlónak a tulajdonosi joggyakorlás átadásával érintett vagyonelemeket 
tartalmazó (1), illetve (2) bekezdés szerinti egyoldalú nyilatkozata képezi a bejegyzés alapjául szolgáló okiratot.”

5. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása

21. §  A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 6. § (8) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(8) Az olyan – pályázat vagy bérleti licit alapján megkötött – szerződés, amelynek nemzeti vagyon a tárgya, pályázat 
esetén a  pályázati kiírástól és a  nyertes pályázattól, bérleti licit esetén a  hirdetménytől eltérő tartalommal nem 
módosítható, kivéve a szerződés időtartama jogszabályban meghatározott meghosszabbításának esetét.”

22. §  Az Nvtv. 12. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az állam kizárólagos gazdasági tevékenységei a következők:)
„j) állami tulajdont képező terek, parkok és közkertek felszíne alatt építmény létrehozása és működtetése,”

23. §  Az Nvtv. 14/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14/B.  § A kivezetésre szánt állami vagyon tulajdonjogának átruházása, továbbá a  központi költségvetési szerv 
vagyonkezelésében álló, a  részére megbízási, vállalkozási vagy felhasználási jogviszony keretében előállított 11.  § 
(6) bekezdése szerinti ingóság állami vagyonról szóló törvény szerinti értékesítése vagy ingyenes átruházása esetén 
– a 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti szervezetek mellett – átlátható szervezetnek minősül az a gazdasági társaság 
is, amelynek közvetlen vagy közvetett tulajdonosai kizárólag természetes személyek, amennyiben e  személyek 
megismerhetőek. Ezekben az esetekben a 3. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat mellőzhető.”

24. §  Az Nvtv. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

25. §  Hatályát veszti az Nvtv. 6. § (4) bekezdésében az „a (7) bekezdésben, valamint” szövegrész.

6. A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosítása

26. §  A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a  továbbiakban: Postatv.) 32.  § (5)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(5) Az egyetemes postai szolgáltató postai szolgáltatást vagy biztonsági szolgálatot ellátó alkalmazottja a feladata 
ellátása során kizárólag olyan gázsprayt tarthat magánál, amelyet az egyetemes postai szolgáltató biztosít számára. 
Az  egyetemes postai szolgáltató által biztosított gázspray kizárólag jogos védelmi helyzetben, illetve végszükség 
esetén alkalmazható.”

27. §  A Postatv. 39. §-a a következő (9a)–(9b) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) Ha a  postai szolgáltató és a  feladó (ideértve a  postai konszolidátort is) vagy címzett egyedi szerződési 
jogviszonyának vonatkozásában az  írásbeliség követelményének előírása ellenére az  írásba foglalás elmaradt, 
a  postai szolgáltató, a  feladó (ideértve a  postai konszolidátort is) vagy címzett az  írásbeliség hiányára nem 
hivatkozhat, ha
a) az írásba foglalás elmaradása neki felróható, vagy
b) a teljesítés elfogadása közvetlenül vagy ráutaló magatartással megtörtént.
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(9b) A  (9a)  bekezdés szerinti esetben a  postai szolgáltató és a  feladó (ideértve a  postai konszolidátort is) vagy 
címzett közötti egyedi szerződési jogviszony az  erre a  jogviszonyra irányadó jogszabályok és a  postai szolgáltató 
általános szerződési feltételei szerinti tartalommal jön létre.”

28. §  A Postatv. 15. § (1) bekezdésében a „85%-át a  feladást követő munkanap” szövegrész helyébe a „85%-át a  feladást 
követő második munkanap” szöveg lép.

7. Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó 
intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény módosítása

29. §  Az Európai Unió és az  ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések 
végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Pvkit.) 5. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(Ha a  hatóság a  hivatalosan tudomására jutott információk, illetve a  4.  § szerinti bejelentés alapján lefolytatott 
vizsgálat eredményeképpen megállapítja, hogy a  pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanya rendelkezik 
Magyarország területén pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá tartozó befagyasztandó vagyonnal, 
erről – az  alkalmazandó uniós jogi aktus, illetve ENSZ BT határozat vonatkozó rendelkezésére hivatkozva – a  vizsgálat 
eredményének megküldésével a vizsgálat befejezését követően haladéktalanul értesíti)
„d) a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter), valamint”

30. §  A Pvkit.
a) 6.  § (4)  bekezdésében, 7.  §-ában, 8.  §-ában, 9.  § (3)  bekezdésében, 12.  § (4)  bekezdés c)  pontjában, 13.  § 

(4)  bekezdés a)  pontjában, valamint 14.  § (7)  bekezdésében az  „az adópolitikáért felelős minisztert” 
szövegrész helyébe az „a minisztert” szöveg;

b) 10.  §-ában, 13.  § (6)  bekezdésében és 17.  § (2)  bekezdésében az  „az adópolitikáért felelős miniszter” 
szövegrész helyébe az „a miniszter” szöveg;

c) 12.  § (6)  bekezdésében az „az adópolitikáért felelős miniszternek” szövegrész helyébe az „a miniszternek” 
szöveg;

d) 12. § (7) bekezdésében az „Az adópolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „A miniszter” szöveg
lép.

8. Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény módosítása

31. §  Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: 2018. évi 
CXXXVIII. törvény) 6/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  Beruházási Ügynökség által előkészített vagy megvalósított beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó városi, 
elővárosi vagy helyi vasúti pályahálózat, út és közműszakasz bontása, kiváltása vagy fejlesztése esetén a Beruházási 
Ügynökség által létrehozott városi, elővárosi vagy helyi vasúti pályahálózat és a vasúti pályahálózat működéséhez 
szükséges eszközök, út és közmű – városi, elővárosi vagy helyi vasúti pályahálózat és a  vasúti pályahálózat 
működéséhez szükséges eszközök, az  út vagy a  közmű műszaki átadás-átvételi eljárása eredményes lezárását 
követően – e  törvény erejénél fogva, ingyenesen, nyilvántartási értéken való átvezetéssel a  beruházással érintett 
városi, elővárosi vagy helyi vasúti pályahálózat, út vagy közmű tulajdonosának tulajdonába és a  beruházással 
érintett városi, elővárosi vagy helyi vasúti pályahálózat, út vagy közmű üzemeltetőjének az üzemeltetésébe kerül.
(2) A  beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó városi, elővárosi vagy helyi vasúti pályahálózatépítési, útépítési, 
közműcsatlakozási, fejlesztési, bontási és kiváltási munkák elvégzésével érintett vagyonelemek értékének 
változásával a  Beruházási Ügynökség a  beruházások teljes megvalósítását követően, a  teljes beruházás időszakát 
figyelembe véve elszámol a  beruházással érintett városi, elővárosi vagy helyi vasúti pályahálózat, út vagy közmű 
tulajdonosával.”

32. §  A 2018. évi CXXXVIII. törvény 6. alcíme a következő 14/B. §-sal egészül ki:
„14/B.  § E törvénynek az  egyes gazdasági tárgyú törvények, valamint egyes vagyongazdálkodást és postaügyet 
érintő törvények módosításáról szóló 2022. évi LXVIII. törvénnyel (a  továbbiakban: Módtv2.) megállapított 4.  § 
(8) bekezdését, valamint 6/A. § (1) és (2) bekezdését a Módtv2. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is 
alkalmazni kell.”
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33. §  A 2018. évi CXXXVIII. törvény 4. § (8) bekezdésében a „közműveket” szövegrész helyébe a „városi, elővárosi vagy helyi 
vasúti pályahálózatot és a vasúti pályahálózat működéséhez szükséges eszközöket, közműveket” szöveg lép.

9. Az Erzsébet-táborokról szóló 2020. évi LXIV. törvény módosítása

34. §  Az Erzsébet-táborokról szóló 2020. évi LXIV. törvény a következő 3/B. §-sal egészül ki:
„3/B.  § (1) Az  állami tulajdonban álló, Budapest XII. kerület, belterület 9121/7/A helyrajzi számú, természetben 
a  1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út “felülvizsgálat alatt” cím alatt található ingatlant (a  továbbiakban: 
Épület)  a  nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13.  § (3)  bekezdése és az  állami vagyonról szóló 
2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján, a  jövő nemzedékének védelme érdekében gyermek- és ifjúsági 
programokban való részvétellel, gyermek- és ifjúsági táborok szervezésével összefüggő feladatok, valamint 
az  ezekhez kapcsolódó szervezési, lebonyolítási, oktatási és képzésszervezési teendők ellátásának elősegítése 
érdekében ingyenesen az  Alapítvány tulajdonába kell adni, azzal a  feltétellel, hogy az  Alapítvány a  (2)  bekezdés 
szerinti szerződésben az Épületet terhelő kötelezettségeket teljeskörűen vállalja.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést 
az állam nevében az MNV Zrt. készíti elő és köti meg. A szerződésben az Épület forgalmi értékeként az MNV Zrt. által 
megállapított forgalmi értéket kell megjelölni. A szerződésben rögzíteni szükséges, hogy az Épület használata során 
az Alapítvány kötelezettsége a környezet- és természetvédelmi szempontok figyelembevétele, különösen a biológiai 
sokféleség védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti vagyonjuttatás az  általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17.  § 
(1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.”

10. A Közép-európai Oktatási Alapítványról és a Közép-európai Oktatási Alapítvány részére történő 
vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CXLIII. törvény módosítása

35. §  A Közép-európai Oktatási Alapítványról és a  Közép-európai Oktatási Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról 
szóló 2020. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: KEOA tv.) 2. alcíme a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A.  § (1) A  nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13.  § (3)  bekezdése és az  állami vagyonról szóló 
2007.  évi CVI. törvény 36.  § (1)  bekezdése alapján, a  közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról 
szóló 2021. évi IX. törvény 12. §-ára figyelemmel – az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a közfeladatot 
ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 1.  mellékletében meghatározott 
közfeladata ellátása érdekében – a Budapest II. kerület belterület 11186/6 helyrajzi számú, természetben a Budapest 
II. kerület, Hűvösvölgyi út 116. szám alatti állami tulajdonban álló ingatlan 18.2787 ha nagyságú a) alrészletének 
megfelelő, telekalakítás során kialakításra kerülő ingatlant (a  továbbiakban: Ingatlan1) ingyenesen, nyilvántartási 
értéken történő átvezetéssel alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.
(2) Az  Ingatlan1 tulajdonjogát az  Alapítvány a  fennálló terhekkel együtt szerzi meg. Az  (1)  bekezdés szerinti 
tulajdonátszállás alapján az Alapítvány az Ingatlan1-et terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti vagyonjuttatással egyidejűleg az  Ingatlan1-ben elhelyezett, állami tulajdonú ingó 
vagyontárgyak is – ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel – az Alapítvány tulajdonába kerülnek.
(4) Az  Ingatlan1 vonatkozásában az  ingatlanügyi hatóság az  Alapítvány kérelme alapján jegyzi be az  Alapítvány 
tulajdonjogát, valamint jegyzi fel a  jogosult javára szóló (7) bekezdés szerinti elidegenítési és terhelési tilalmat, és 
ezzel egyidejűleg törli az Alapítvány 3. § (1) bekezdése szerinti vagyonkezelői jogát. Az ingatlanügyi hatóság eljárása 
díjmentes.
(5) A  tulajdonosi joggyakorló és az  Alapítvány a  vagyonkezelői jog megszűnéséből fakadóan az  Ingatlan1 
tekintetében egymással szemben követelést semmilyen jogcímen nem támaszthatnak.
(6) Az  Alapítvány a  tulajdonába adott Ingatlan1-et az  Alapítvány alapító okiratában meghatározott célokra, 
tevékenységre használhatja fel.
(7) Az  Alapítvány a  tulajdonába adott Ingatlan1 tulajdonjogát – a  100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság 
kivételével – másra nem ruházhatja át. Az alapítót az Alapítvány tulajdonába adott Ingatlan1 tekintetében – annak 
tulajdonjoga alapítóra való esetleges visszaszállásának biztosítására – elidegenítési és terhelési tilalom illeti meg. 
Az  átruházásra vonatkozó tilalom nem áll fenn, ha az  Alapítvány az  Ingatlan1-et a  100%-os tulajdonában álló 
gazdasági társaságra ruházza át.
(8) Az  Alapítvány 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén az  Ingatlan1 
tulajdonjoga e törvény erejénél fogva az Alapítványra száll vissza.”
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36. §  A KEOA tv. 2. alcíme a következő 3/B. §-sal egészül ki:
„3/B. § (1) Az Ingatlan1 tulajdonátruházása során az állam nevében tulajdonosi joggyakorlóként a miniszter jár el.
(2) A  tulajdonátruházás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas okiratot az  állam nevében 
a tulajdonosi joggyakorló készíti elő.”

37. §  A KEOA tv. 2. alcíme a következő 3/C. §-sal egészül ki:
„3/C.  § A Budapest II. kerület belterület 11186/6 helyrajzi számú, természetben a  Budapest II. kerület,  
Hűvösvölgyi út 116. szám alatti állami tulajdonban álló ingatlan 22.3227 ha nagyságú b) alrészletének 
(a továbbiakban: Ingatlan2) megfelelő, telekalakítás során kialakításra kerülő ingatlan a Nemzeti Földalapba kerül.”

38. §  A KEOA tv. 5.  §-ában a  „bekezdése és” szövegrész helyébe a  „bekezdése, a” szöveg, az  „és (5), valamint  
(7)–(9) bekezdése” szövegrész helyébe a „ , (5) és (7)–(9) bekezdése, valamint a 3/A. §” szöveg lép.

11. A szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló  
2021. évi LXIV. törvény módosítása

39. §  A szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2021. évi LXIV. törvény 24. § 
(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a 24. § a következő (10)–(12) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A szerkezetátalakítási szakértői igazolvány a következő személyes adatokat tartalmazza:
a) a szerkezetátalakítási szakértői feladatra kijelölt természetes személy szakértő nevét, arcképmását, a (6) bekezdés 
szerinti hatósági nyilvántartási számát,
b) a szerkezetátalakítási szakértői feladatra kijelölt természetes személyt foglalkoztató szerkezetátalakítási szakértő 
nevét és székhelyét,
c) az igazolvány okmányazonosítóját és érvényességi ideje lejártának időpontját.
(10) A  nyilvántartó szervezet a  szerkezetátalakítási szakértői igazolvány kiállításához a  (9)  bekezdés szerinti 
személyes adatokat az  igazolvány megszemélyesítése céljából az  igazolvány megszemélyesítését végző szervezet 
részére átadhatja, aki azokat az igazolvány megszemélyesítéséig kezeli.
(11) A  nyilvántartó szervezet a  szerkezetátalakítási szakértői igazolványokról nyilvántartást vezet, amely 
a (9) bekezdés a) és c) pontja szerinti személyes adatokat tartalmazza.
(12) Ha a  szerkezetátalakítási szakértői igazolvány elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült, a  nyilvántartó 
szervezet intézkedik az  igazolvány okmányazonosítójának és az  érvénytelenség tényének a  Hivatalos Értesítőben 
történő közzététele iránt.”

40. §  A szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2021. évi LXIV. törvény
a) 24.  § (8)  bekezdésében a „Hatóság elnöke” szövegrész helyébe a „Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti 

Hatósága (a továbbiakban: Hatóság) elnöke” szöveg,
b) 30/A.  §-ában a „Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a  továbbiakban: Hatóság)” szövegrész 

helyébe a „Hatóság” szöveg
lép.

12. Egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló  
2021. évi LXXXVI. törvény módosítása

41. §  Az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi LXXXVI. törvény 
a következő 1/C. §-sal egészül ki:
„1/C.  § (1) Azok az  1.  § (1)–(3)  bekezdése szerinti ingatlanok, valamint az  1.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti 
ingatlanokban található ingóságok, amelyek MR Közösségi Lakásalap NKft. részére történő tulajdonba adására 
az  1.  § (1)–(3)  bekezdésében foglalt határidők szerint e  törvény alapján nem került sor, ingyenesen, nyilvántartási 
értéken történő átvezetéssel az MR Közösségi Lakásalap NKft. tulajdonába adhatóak.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti ingatlan és ingó vagyonelemek ingyenes tulajdonba adásáról – az  állami vagyon 
felügyeletéért felelős miniszter által előkészített javaslat alapján – a Kormány nyilvános határozattal dönt.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti ingatlan és ingó vagyonelemek ingyenes tulajdonba adására az  1.  § (5), (7)–(9) és 
(13) bekezdésében, az 1/B. §-ban, a 3/A. §-ban és az 5. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket alkalmazni kell.”



9268 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 210. szám 

42. §  Az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi LXXXVI. törvény 
a következő 1/D. §-sal egészül ki:
„1/D.  § Az 1/C.  § szerinti ingyenes tulajdonba adás tekintetében nem kell alkalmazni a  nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 13. § (4) bekezdés a) pontját és (5)–(8) bekezdését.”

43. §  Az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi LXXXVI. törvény 
6. §-ában az „1/A. §” szövegrész helyébe az „1/A. § és 1/D. §” szöveg lép.

13. A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény módosítása

44. §  A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény (a  továbbiakban: 2021. évi 
XCIX. törvény)
a) 72. § (2) és (3) bekezdésében, 74. § (1) bekezdésében, 78. §-ában a „2022.” szövegrész helyébe a „2023.” szöveg,
b) 76. § (2) bekezdésében a „15 napon” szövegrészek helyébe a „20 napon” szöveg,
c) 77. § (3) bekezdésében a „2022.” szövegrészek helyébe a „2023.” szöveg
lép.

45. §  A 2021. évi XCIX. törvény 21. alcíme a következő 77/A. §-sal egészül ki:
„77/A.  § E törvénynek az  egyes gazdasági tárgyú törvények, valamint egyes vagyongazdálkodást és postaügyet 
érintő törvények módosításáról szóló 2022. évi LXVIII. törvénnyel (a  továbbiakban: 2022. évi LXVIII. törvény) 
megállapított 76.  § (2)  bekezdését a  2022. évi LXVIII. törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő felszámolási 
eljárásokban is alkalmazni kell.”

14. Az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer 
koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény módosítása

46. §  Az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a  jogrendszer koherenciájának erősítése 
érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény 5/B alcíme a következő 7/D. §-sal egészül ki:
„7/D.  § (1) Az  állami tulajdonban álló, Budapest XII. kerület, külterület 010503/31 helyrajzi számú ingatlant 
(a  továbbiakban: Ingatlan) az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján, a sport- és kulturális 
igényeknek megfelelő, nemzetközi színvonalú, összetett szolgáltatásokat biztosítani képes közösségi használatú 
parkerdő és kiszolgáló épületek, valamint a  szükséges infrastruktúra létrehozásának elősegítése érdekében 
ingyenesen a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat tulajdonába kell adni, azzal a feltétellel, hogy 
a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat a (2) bekezdés szerinti szerződésben az Ingatlant terhelő 
kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést 
az állam nevében az MNV Zrt. készíti elő és köti meg. A szerződésben az Ingatlan forgalmi értékeként az MNV Zrt. 
által megállapított forgalmi értéket kell megjelölni. A  szerződésben rögzíteni kell, hogy az  Ingatlan használata 
során a  Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kötelezettsége a  környezet- és természetvédelmi 
szempontok figyelembevétele, különösen a  biológiai sokféleség védelme, fenntartása és a  jövő nemzedékek 
számára való megőrzése.
(3) Az  (1)  bekezdésben meghatározott juttatási cél megvalósítása a  környezetvédelmi előírások és a  védett 
természeti területek védettségi szintjének sérelmével nem járhat.
(4) Az  Ingatlan vonatkozásában fennálló vagyonkezelői jog – külön elszámolás nélkül – Budapest Főváros 
XII.  kerület Hegyvidéki Önkormányzat tulajdonszerzésével egyidejűleg megszűnik, azzal, hogy az  MNV Zrt. és 
a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat a vagyonkezelői jog megszűnéséből fakadóan az Ingatlan 
tekintetében egymással szemben követelést semmilyen jogcímen nem támaszthatnak.
(5) Az  (1)  bekezdés szerinti vagyonjuttatás az  általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17.  § 
(1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.”
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47. §  Az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a  jogrendszer koherenciájának erősítése 
érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény I. fejezete a következő 7/A. alcímmel egészül ki:
„7/A. Egyház részére átadott vagyonelemet érintő rendelkezések
9/A. § Az Nvtv. 13. § (5) bekezdése alapján a magyar állam javára bejegyzett elidegenítési tilalom alatt álló Budapest 
belterület 9628 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogát a  tulajdonos Magyarországi Református Egyház az  egyház 
belső jogi személyeként működő Svábhegyi Református Egyházközség javára ingyenesen átruházhatja azzal, 
hogy az  ingatlan-nyilvántartásban a  magyar állam javára bejegyzett elidegenítési tilalom továbbra is fennmarad. 
A  Svábhegyi Református Egyházközség a  tulajdonátruházásra irányuló szerződésben vállalja a  Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság és a  Magyarországi Református Egyház között a  Budapest 
belterület 9628 helyrajzi számú ingatlan egyházi tulajdonba adására vonatkozó szerződésben az  átvevő egyházat 
terhelő kötelezettségek teljesítését azzal az  eltéréssel, hogy a  Svábhegyi Református Egyházközség jogosult 
a szerződésben rögzített felhasználási céltól eltérően az ingatlant óvoda és kiszolgáló egységei fenntartása céljából 
használni.”

48. §  Az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a  jogrendszer koherenciájának erősítése 
érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény 11.  § (1)  bekezdésében a  „bekezdése, a  153.  §” 
szövegrész helyébe a „bekezdése, a 9/A. §, a 153. §” szöveg lép.

15. Az egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és 
nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról szóló  
2021. évi CXXXIII. törvény módosítása

49. §  Az egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és nemzeti pénzügyi 
szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról szóló 2021. évi CXXXIII. törvény 6.  § (1)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„Az Országgyűlés Hivatala vagy a  beruházásokra a  Kormány döntésével megbízott állami projektcég 
(a  továbbiakban együtt: Építtető) által a  kiemelt nemzeti emlékhely területén és a  településkép-védelmi 
környezetében megvalósított beruházások (a  továbbiakban: Beruházások) során létrehozott közmű- és közterületi 
infrastruktúra elemei a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárását követően ingyenesen, a közmű, illetve 
a közterület tulajdonosa tulajdonába adhatóak.”

16. Záró rendelkezések

50. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. §, az 5. §, 8–30. §, a 34. §, a 41–49. §, az 51. §, az 52. § (1) bekezdés és az 1. melléklet. 2023. január 1. napján lép 

hatályba.
 (3) A 2. §, a 3. §, a 7. §, a 39. § és a 40. § 2023. január 2. napján lép hatályba.
 (4) A 4. § és a 6. § 2023. július 1. napján lép hatályba.

51. §  E törvény 27.  §-a a  97/67/EK irányelvnek a  közösségi postai szolgáltatások belső piacának teljes megvalósítása 
tekintetében történő módosításáról szóló, 2008. február 20-i 2008/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 
való megfelelést szolgálja.

52. § (1) Az  5. alcím, a  42.  §, a  47.  § és az  1.  melléklet az  Alaptörvény 38.  cikk (1) és (2)  bekezdése alapján sarkalatosnak 
minősül.

 (2) A 35. § az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül. 

 Novák Katalin s. k.,  Dr. Latorcai János s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke
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1. melléklet a 2022. évi LXVIII. törvényhez

 1. Az Nvtv. 2. melléklet I. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„I. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó állami tulajdonban álló 
társasági részesedés

A B

1 Társaság neve
Állami részesedés  

legalacsonyabb mértéke

2 MVM Energetika Zrt. 75% + 1 szavazat

3 Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. 100%

4 DALERD Délalföldi Erdészeti Zrt. 100%

5 ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zrt. 100%

6 Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. 100%

7 GYULAJ Erdészeti és Vadászati Zrt. 100%

8 IPOLY ERDŐ Zrt. 100%

9 Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. 100%

10 KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. 100%

11 EGERERDŐ Erdészeti Zrt. 100%

12 Mecsekerdő Zrt. 100%

13 NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt. 100%

14 NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zrt. 100%

15 Pilisi Parkerdő Zrt. 100%

16 SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. 100%

17 Szombathelyi Erdészeti Zrt. 100%

18 VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. 100%

19 Vérteserdő Zrt. 100%

20 Zalaerdő Erdészeti Zrt. 100%

21 Budapesti Erdőgazdaság Zrt. 100%

22 KASZÓ Erdőgazdaság Zrt. 100%

23 VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. 100%

24 Magyar Export-Import Bank Zrt. 100%

25 Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. 100%

26 Magyar Posta Zrt. 75% + 1 szavazat

27 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 100%

28 Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. 65,6%

29 Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 100%

30 Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. 100%

31 HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. 100%

32 Államadósság Kezelő Központ Zrt. 100%

33 Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 25% + 1 szavazat

34 Regionális Fejlesztési Holding Zrt. 100%

35 NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 100%

36 CONCORDIA KÖZRAKTÁR Kereskedelmi Zrt. 100%

37 Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 100%

38 Szerencsejáték Zrt. 100%
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39 DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. 75% + 1 szavazat

40 Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 75% + 1 szavazat

41 Északdunántúli Vízmű Zrt. 75% + 1 szavazat

42 ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. 75% + 1 szavazat

43 Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 75% + 1 szavazat

44 Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. 25% + 1 szavazat

45 Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft. 100%

46 Magyar Lóversenyfogadást – szervező Kft. 100%

47 Diákhitel Központ Zrt. 100%

48 Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt 100%

49 Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 100%

50 Magyar Közút Nonprofit Zrt. 100%

51 Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. 100%

52 VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. 100%

53 Hollóházi Hungarikum Nonprofit Kft. 50% + 1 szavazat

54 Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. 100%

55 N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. 100%

56 Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt. 100%

 2. Az Nvtv. 2. melléklet IV. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„IV. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó sportcélú ingatlanok

A B

1 Település, helyrajzi szám Megnevezés

2 Budapest XIV. kerület belterület 32826 hrsz. Puskás Ferenc Stadion és létesítményei

3 Budapest X. kerület belterület 39206/85 hrsz. Fehér úti sporttelep

4 Tata belterület 3308/1 hrsz. Tatai Edzőtábor

5 Budapest X. kerület belterület 38303/68 hrsz. Kőér utcai Sportuszoda

6 Budapest Margitsziget belterület 23800/7 hrsz.
Hajós Alfréd Sportuszoda

7 Budapest Margitsziget belterület 23801 hrsz.

8 Budapest II. kerület belterület 14479/2 hrsz. Császár-Komjádi Sportuszoda

9 Budapest XIII. kerület belterület 25879 hrsz. Duna Aréna

10 Budapest XI. kerület belterület 4082/23 hrsz. Tüskecsarnok és Tüske Uszoda

11 Szeged külterület 02065/12, 02065/12/A, 02065/13 hrsz. Maty-éri Evezőspálya

12 Dunavarsány külterület 050/4 hrsz. Dunavarsányi Edzőtábor

13 Ráckeve belterület 54 hrsz. Ráckevei Vízisporttelep

14 Gyöngyös-Mátraháza belterület 7112, 7138 hrsz. Mátraházi Edzőtábor”
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2022. évi LXIX. törvény
a pénzügyi szektort érintő törvények módosításáról*

1. A Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény módosítása

1. §  A Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény (a továbbiakban: MRPtv.) 24/N.  §-a 
a következő (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) Ha a  társaság a  KMRP vagy a  KMRP keretében létesített vagyonkezelő alapítvány számára társasági 
hozzájárulást fizet, vagy visszafizetendő forrást nyújt, a  társaság ügyvezetése, testületi ügyvezetés esetén 
az ügyvezető testület valamennyi tagja, felügyelőbizottság működése esetén a felügyelőbizottság valamennyi tagja 
az  erről szóló döntés előkészítésében és meghozatalában – a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.  törvény 
3:112.  § (2)  bekezdésében foglaltakkal összhangban – a  KMRP-ben való részvétele esetén, továbbá akkor is részt 
vehet, ha a vagyonkezelő alapítvány kedvezményezettje. Az ügyvezetés által hozott döntés a társaság ügyvezetőire, 
illetve felügyelőbizottságának tagjaira nézve nem lehet kedvezőbb a  KMRP többi résztvevőjéhez, illetve 
a vagyonkezelő alapítvány kedvezményezettjéhez képest.”

2. §  Az MRPtv. a következő 26/A. §-sal egészül ki:
„26/A.  § (1) Ha a  társaság a  pénzügyi szektort érintő törvények módosításáról szóló 2022. évi LXIX. törvénnyel 
beiktatott 24/N. § (14) bekezdése hatálybalépése napját megelőzően már bírósági nyilvántartásba bejegyzett KMRP 
vagy KMRP keretében létesített vagyonkezelő alapítvány, vagy a 4. § szerint megalakítandó KMRP részére társasági 
hozzájárulás biztosításáról (a továbbiakban: korábbi társasági hozzájárulás) döntött, további társasági hozzájárulás 
biztosítására a KMRP vagy az annak keretében létrehozott vagyonkezelő alapítvány kérelmére kerülhet sor.
(2) A  társaság az  (1)  bekezdés szerinti további társasági hozzájárulásról szóló – nyilvánosan működő 
részvénytársaság esetében a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:227.  § (3)  bekezdésében 
foglaltakkal összhangban hozott – döntésében a  korábbi társasági hozzájárulásról szóló határozatától eltérő 
feltételeket is meghatározhat, ide értve azt is, hogy a társasági hozzájárulás teljesítését feltételhez nem köti.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti további társasági hozzájárulás mértéke egy naptári évben nem haladhatja meg 
a  korábbi társasági hozzájárulásról szóló döntésben egy naptári évre meghatározott összeg, hosszabb időszakra 
meghatározott korábbi társasági hozzájárulás esetén annak összege egy naptári évre eső arányos részének 
száz százalékát. Ha több korábbi társasági hozzájárulásról szóló döntés került meghozatalra, a  további társasági 
hozzájárulás összege meghatározásának alapja a  korábbi társasági hozzájárulásról szóló első döntésben 
meghatározott összeg, tekintet nélkül ezen döntés későbbi módosítására vagy visszavonására. A további társasági 
hozzájárulás mértéke e  törvény hatálybalépése napjáig még ki nem fizetett, de korábbi társasági hozzájárulásról 
szóló döntéssel érintett KMRP vagy a KMRP keretében létesített vagyonkezelő alapítvány esetében egy üzleti évben 
sem haladhatja meg a  KMRP és az  azt kezelő vagyonkezelő alapítvány adott üzleti évi működési, finanszírozási 
kiadásai, ráfordításai összegét.”

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

3. §  Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) 11.  § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  tagsági viszony, a  tagdíjfizetési kötelezettség és a  várakozási idő a  pénztárhoz benyújtott belépési 
nyilatkozatnak a  pénztár általi elfogadásával kezdődik. A  pénztár a  belépési nyilatkozat elfogadását annak 
záradékolásával tanúsítja. A  belépési nyilatkozatot a  benyújtástól számított 30 napon belül kell záradékolni, majd 
annak egy példányát vagy a  tagsági okiratot a  pénztártagnak nyomtatott formában, vagy a  pénztártag kérésére 
elektronikus iratként át kell adni. Az  internetes honlappal rendelkező pénztár a  tagot a  belépési nyilatkozatban 
vagy a tagsági okiratban tájékoztatja arról, hogy a pénztár honlapján az alapszabály elérhető. Az alapszabályt a tag 
kérésére, illetve internetes honlappal nem rendelkező pénztár esetében díjmentesen, nyomtatott formában is 
ki kell adni.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. december 7-i ülésnapján fogadta el.
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4. § (1) Az Öpt. 18. § (1) bekezdés p) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az alapszabálynak tartalmaznia kell:)
„p) a közgyűlés (ha van: a részközgyűlés, illetve a küldöttközgyűlés) működését, küldöttközgyűlés esetén a küldöttek 
megválasztásának szabályait, az  elektronikus hírközlő eszköz vagy más személyazonosítást lehetővé tevő 
elektronikus eszköz útján való tanácskozás és döntéshozatal szabályait;”

 (2) Az Öpt. 18. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Internetes honlappal rendelkező pénztár az alapszabályát honlapján közzéteszi.”

5. §  Az Öpt. 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  közgyűlést az  éves beszámoló és a  pénzügyi terv elfogadása céljából évente össze kell hívni. A  közgyűlés, 
küldöttgyűlés – ideértve a küldöttválasztó gyűlést és részközgyűlést is – összehívásának módjáról az alapszabályban 
kell rendelkezni. A  hirdetmény közzététele vagy a  meghívó elküldése, valamint a  közgyűlés időpontja között 
legalább 15 napnak kell eltelnie. A pénztár a meghívó elküldésével egyidejűleg az abban foglaltakat – amennyiben 
rendelkezik ilyen felülettel – az  internetes honlapján is közzéteszi. A  közgyűlés összehívásáról szóló értesítésben 
meg kell jelölni a  közgyűlés helyét, idejét, napirendjét, valamint a  napirendhez tartozó iratok megtekintésének 
helyét és idejét. A közgyűlés (ha van: a részközgyűlés, illetve a küldöttközgyűlés) elektronikus hírközlő eszköz útján 
vagy más személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz igénybevételével is megtartható.”

6. §  Hatályát veszti az Öpt.
a) 2. § (3) bekezdésének i) pontjában a „teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban” szövegrész,
b) 50/E. § (7) bekezdésében a „hiteles” szövegrész.

3. A jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény módosítása

7. § (1) A jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Jht.) 8. §-a a következő 
(5b) és (5c) bekezdésekkel egészül ki:
„(5b) Magyarország területén lévő ingatlanon alapított jelzálogjoggal fedezett jelzáloghitel követelésen alapított 
jelzálogjog fedezete mellett a jelzálog-hitelintézet akkor nyújthat refinanszírozási jelzáloghitelt hitelintézetnek, ha
a) a jelzálog-hitelintézetnek a  refinanszírozási jelzáloghitelből eredő tőkekövetelése a  hitelintézettel szemben 
a  refinanszírozási jelzáloghitel futamideje alatt nem haladja meg a  követelésen alapított jelzálogjoggal biztosított 
jelzáloghitelből és a kapcsolódó kölcsönrészből (a továbbiakban az  ingatlan jelzálogjoggal biztosított jelzáloghitel 
és a kapcsolódó kölcsönrész együtt: eredeti jelzáloghitel) még fennálló követelés mértékét,
b) az eredeti jelzáloghitelből eredő követelés az azt elzálogosító hitelintézet által dokumentált eljárás alapján nem 
minősül a  nem teljesítő kitettségre és az  átsrtukturált követelésre vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 
jogszabály szerinti nem teljesítő kitettségnek vagy átstrukturált követelésnek, és
c) az (5a) bekezdés b)–c) és e)–f ) pontjaiban foglalt feltételek maradéktalanul teljesülnek.
(5c) A jelzálog-hitelintézet által nyújtott refinanszírozási jelzáloghitel folyósításának feltétele, hogy az (5b) bekezdés 
szerinti feltételeknek megfelelő, hitelintézet által nyújtott eredeti jelzáloghitelekből eredő követeléseken 
– a refinanszírozási jelzáloghitel biztosítékaként – a jelzálog-hitelintézet javára a jelzálogjog érvényesen létrejöjjön.”

 (2) A Jht. 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha a  visszavásárló, illetve a  különvált zálogjog fedezetével nyújtott refinanszírozási jelzáloghitelt felvevő 
hitelintézet a  jelzálog-hitelintézettel megkötött visszavásárlási- vagy kölcsönszerződésből, vagy szerződésekből 
eredő bármely fizetési kötelezettségét annak esedékessé válásától számított tizenöt napon belül nem egyenlítette 
ki, az ezt követő nappal, továbbá, ha a Felügyelet a hitelintézet felszámolását kezdeményezte, a  felszámolás iránti 
kérelem bírósághoz történő benyújtásának napjával valamennyi visszavásárlási szerződéssel érintett, önálló 
zálogjoggal biztosított jelzáloghitel és kapcsolódó kölcsönrész, továbbá valamennyi különvált zálogjog fedezetével 
nyújtott eredeti jelzáloghitel a  (3)  bekezdés szerinti jogkövetkezménnyel a  jelzálog-hitelintézetet illeti meg, 
amely –  törvényi engedményesként – e  tényről maga is jogosult a  kötelezettet az  engedményezőnek a  Polgári 
Törvénykönyv szerinti értesítési kötelezettsége hatályával tájékoztatni. Ebben az  esetben a  jelzálog-hitelintézet 
az  elszámolás során csak a  visszavásárlási vételárnak azt a  részét köteles a  hitelintézetnek kiadni, amellyel 
az – a visszavásárlási vételár eddig törlesztett és a jelzáloghitelintézetet megillető jelzáloghitel, illetve az abból még 
fennálló, a hitelintézet könyvvizsgálója által jóváhagyott, elszámolt értékvesztéssel csökkentett követelés együttes 
összegét figyelembe véve – többet teljesített. A  törvényi engedményezés alapján átszállt eredeti jelzáloghitelek 
esetében a  jelzálog-hitelintézet kiadja a  hitelintézetnek az  eredeti jelzáloghitel alapján fennálló, a  hitelintézet 
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által elszámolt értékvesztéssel korrigált és könyvvizsgáló által jóváhagyott, összesített tőkekövetelés azon részét, 
amellyel az  eredeti jelzáloghitelek alapján fennálló összesített tőkekövetelés a  refinanszírozási jelzáloghitelek 
alapján fennálló tőkekövetelés összegét meghaladja.”

 (3) A Jht. 8. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a  jelzáloghitel követelésen alapított jelzálogjog fedezetével nyújtott refinanszírozási jelzáloghitelt felvevő 
hitelintézet a  jelzálog-hitelintézettel megkötött kölcsönszerződésből vagy szerződésekből eredő bármely 
fizetési kötelezettségét annak esedékessé válásától számított tizenöt napon belül nem egyenlítette ki, az  ezt 
követő nappal, továbbá, ha a  Felügyelet a  hitelintézet felszámolását kezdeményezte, a  felszámolás iránti kérelem 
bírósághoz történő benyújtásának napjával valamennyi, a  jelzálog-hitelintézet javára elzálogosított jelzáloghitel 
követelés tekintetében a  kielégítési jog megnyílik és a  jelzálog-hitelintézet e  tényről jogosult egyoldalúan 
a  zálogkötelezetteket értesíteni és a  követelés teljesítését a  maga javára követelni. Az  elzálogosított követelést 
biztosító, ingatlanon alapított jelzálogjog tekintetében a  jelzálog-hitelintézetet törvény alapján megillető 
alzálogjog tekintetében a  jelzálog-hitelintézet – amennyiben e  jelzálogjogot alapító szerződés szerinti kielégítési 
jog megnyílik  – jogosult a  zálogjogosult jogait gyakorolni mindaddig ameddig a  refinanszírozási jelzáloghitelből 
követelése áll fenn.”

8. §  A Jht. 5. § (1) bekezdésében a „különvált jelzálogjog” szövegrész helyébe a „különvált vagy jelzáloghitel-követelésen 
alapított jelzálogjog” szöveg lép.

4. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása

9. § (1) A  tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 44.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) Állampapír vagy az  Európai Unió tagállama által garantált értékpapír, vagy az  Európai Unió tagállamának 
központi bankja által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír nyilvános forgalomba hozatala, illetve 
szabályozott piacra történő bevezetése esetén – ha a  forgalomba hozatalra, illetve a  szabályozott piacra történő 
bevezetésre kizárólag Magyarországon kerül sor – a  2. számú mellékletben meghatározott tartalmú ismertetőt és 
nyilvános ajánlattételt kell közzétenni.”

 (2) A Tpt. 44. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdésben foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni az Európai Unió tagállamának központi bankja 
által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír nyilvános forgalomba hozatala, illetve szabályozott piacra 
történő bevezetése esetében.”

10. §  A Tpt. „Központi értéktárra és központi szerződő félre vonatkozó közös rendelkezések” alcíme a következő 348. §-sal 
egészül ki:
„348.  § A központi szerződő fél közgyűlése legalább kétharmados szótöbbséggel határozhat arról, vagy 
módosíthatja az  alapszabályt úgy, hogy az  alaptőke felemeléséről határozó közgyűlést annak napját megelőzően 
legalább tíz nappal össze lehessen hívni az (EU) 2021/23 rendelet 18. cikke szerinti intézkedés elrendelésének vagy 
a 22. cikke szerinti szanálási feltételek teljesülésének elkerülése érdekében.”

11. §  A Tpt. 223. § (7) bekezdésében az „elnököt választ” szövegrész helyébe az „elnököt és legalább egy alelnököt választ” 
szöveg lép.

5. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása

12. §  A befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető tevékenységek 
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Pénzügyi eszköz – ideértve annak megosztott főkönyvi technológia útján kibocsátott formáját is –
a) az átruházható értékpapír,
b) a pénzpiaci eszköz,
c) a kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír,
d) az értékpapírhoz, devizához, kamatlábhoz vagy hozamhoz, kibocsátáskereskedelmi egységhez vagy más 
származtatott eszközhöz, pénzügyi indexhez vagy pénzügyi intézkedéshez kapcsolódó opció, tőzsdei határidős 
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ügylet, csereügylet, tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, 
amely fizikai leszállítással teljesíthető vagy pénzben kiegyenlíthető,
e) az áruhoz kapcsolódó opció, tőzsdei határidős ügylet, csereügylet, tőzsdén kívüli határidős ügylet, valamint 
bármely más származtatott ügylet, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy az  ügyletben résztvevő felek 
valamelyikének választása szerint – nem a  teljesítési határidő lejárta vagy más megszűnési ok miatt – pénzben 
kiegyenlíthető,
f ) az áruhoz kapcsolódó opció, tőzsdén kívüli határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott 
ügylet, amely fizikai leszállítással teljesíthető, feltéve, hogy azzal szabályozott piacon, multilaterális kereskedési 
rendszerben vagy szervezett kereskedési rendszerben kereskednek, azon szervezett kereskedési rendszerben 
kereskedett nagykereskedelmi energiatermék kivételével, amelyet a  Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson 
alapuló rendelete 5. cikkében meghatározottaknak megfelelően természetben kell kiegyenlíteni (ténylegesen le kell 
szállítani),
g) az f ) pont alá nem tartozó, más származtatott pénzügyi eszköz jellemzőivel rendelkező, áruhoz kapcsolódó opció, 
tőzsdei és tőzsdén kívüli határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, amely fizikai 
leszállítással teljesíthető, és a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendeletében meghatározottaknak 
megfelelően nem kereskedelmi célt szolgál,
h) a hitelkockázat átruházását célzó származtatott ügylet,
i) a különbözetre vonatkozó pénzügyi megállapodás,
j) az éghajlati, időjárási változóhoz, fuvardíjhoz, inflációs rátához vagy más hivatalos gazdasági statisztikához 
kapcsolódó opció, tőzsdei határidős ügylet, csereügylet, tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodás vagy 
bármely más származtatott ügylet, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy amely az  ügyletben résztvevő felek 
valamelyikének választása szerint – nem a  teljesítési határidő lejárta vagy más megszűnési ok miatt – pénzben 
kiegyenlíthető,
k) egyéb, az a)–j) pontban nem említett eszközhöz, joghoz, kötelezettséghez, indexhez, intézkedéshez kapcsolódó 
származtatott ügylet, amely rendelkezik a  többi származtatott eszköz valamelyikének jellemzőivel, ideértve 
azt, hogy valamely szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek vele, valamint 
a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 8. cikkében meghatározott származtatott ügylet,
l) az üvegházhatású gáz kibocsátási egység és a légszennyező anyag kibocsátási jog, amely olyan részegységekből 
áll, amelyek az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat 
végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény előírásainak megfelelnek.”

13. §  A Bszt. 41/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  44.  § (1b) és (3)–(5)  bekezdésében, valamint a  67.  §-ban, 69.  §-ban és 69/A.  §-ban megállapított 
követelmények nem alkalmazandók a  szakmai ügyfelek részére nyújtott szolgáltatásokra, kivéve, ha a  szakmai 
ügyfél elektronikus formátumban vagy papíron arról tájékoztatja a befektetési vállalkozást, hogy élni kíván a 44. § 
(1b) és (3)–(5) bekezdésében, valamint a 67. §-ban, 69. §-ban és 69/A. §-ban biztosított jogokkal.”

6. A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosítása

14. §  A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Pft.) 36/A.  § 
(1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A fogyasztó jogosult
a) a fizetési számláról legalább az adott naptári hónapban első két alkalommal forintban teljesített Magyarországon 
elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvétel 
együttes összegének százötvenezer forintot meg nem haladó részét a  pénzforgalmi szolgáltatótól díjtól és 
költségtől mentesen igénybe venni, és
b) a forintban vezetett fizetési számla pozitív egyenlege terhére legalább az  adott naptári hónapban első  két 
alkalommal a  Hpt. 6.  § (4)  bekezdés e)  pontja szerinti cash-back szolgáltatást Magyarországon nyújtó 
kedvezményezettől a  fizetési művelet részeként készpénz átvételére azzal, hogy a  készpénzátvétel együttes 
összegének negyvenezer forintot meg nem haladó részéig a  pénzforgalmi szolgáltató díjat, költséget 
nem számíthat fel.
(2) Ha a  fizetési számláról adott naptári hónapban első két alkalommal forintban teljesített, Magyarországon 
elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvétel, 
illetve a  cash-back szolgáltatás igénybevételével történő készpénzátvétel összege együttesen a  százötvenezer 
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forintot, illetve negyvenezer forintot meghaladja, a pénzforgalmi szolgáltató a készpénzfelvételnek a százötvenezer 
forintot, illetve a készpénzátvétel negyvenezer forintot meghaladó összege után számíthat fel díjat vagy költséget.”

15. §  A Pft. VII. fejezete a következő 36/E. §-sal egészül ki:
„36/E. § A fogyasztó díjtól és költségtől mentesen jogosult benyújtani a fizetési számlája terhére a Magyar Nemzeti 
Bank elnöke által – a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (2)  bekezdés a)  pontjában 
meghatározott felhatalmazás alapján – kiadott rendeletben meghatározott egységes adatbeviteli megoldás útján 
vagy fizetési kérelemmel kezdeményezett azonnali átutalási megbízást.”

16. §  A Pft.
a) 36/A. § (3) bekezdésében az „(1) bekezdés” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés a) pontja”,
b) 36/A. § (4) bekezdésében a „készpénzfelvételt” szövegrész helyébe a „készpénzfelvételt, valamint cash-back 

szolgáltatás díj és költségmentes igénybevételét”,
c) 36/A.  § (5)  bekezdés a)  pontjában és (7)  bekezdésében a  „készpénzfelvételt” szövegrész helyébe 

a „készpénzfelvételt, illetve cash-back szolgáltatást”,
d) 36/A.  § (8)  bekezdésében a „készpénzfelvételre” szövegrész helyébe a „készpénzfelvételre, illetve cash-back 

szolgáltatásra”
szöveg lép.

7. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

17. §  A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) a következő 8/B. §-sal 
egészül ki:
„8/B.  § (1) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, mindaddig, amíg az  államadósság a  bruttó hazai termék felét 
meghaladja, Magyarország nem támogatja az  Európai Unió saját forrás felső korlátainak rendkívüli és átmeneti 
megemelését, ha annak célja az  Európai Unió nevében történő tőkepiaci hitelfelvételhez szükséges fedezet vagy 
garancia biztosítása.
(2) Az (1) bekezdés tekintetében az Áht. 95. §-a nem alkalmazható.”

18. §  A Gst. 14. alcíme a következő 52. §-sal egészül ki:
„52.  § E törvénynek a  pénzügyi szektort érintő törvények módosításáról szóló 2022. évi LXIX. törvénnyel 
megállapított 8/B.  §-t nem kell alkalmazni a  pénzügyi szektort érintő törvények módosításáról szóló 2022. évi  
LXIX. törvény hatálybalépését megelőzően a  magyar állam nevében vállalt, vagy a  magyar államot bármilyen 
módon érintő kötelezettségei tekintetében.”

8. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása

19. §  A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNBtv.) 40.  §-a a  következő 
(40) bekezdéssel egészül ki:
„(40) Az  MNB a  39.  § (1)  bekezdés h) és l)  pontjában meghatározott feladatai során ellátja a  megosztott főkönyvi 
technológián alapuló piaci infrastruktúrák kísérleti rendszeréről, valamint a 600/2014/EU és a 909/2014/EU rendelet, 
továbbá a 2014/65/EU irányelv módosításáról szóló, 2022. május 30-i (EU) 2022/858 parlamenti és tanácsi rendelet 
végrehajtását.”

20. §  Az MNBtv. 135. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  MNB a  Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló kormányrendelet 
szerint a  pénzforgalmi szolgáltató adatszolgáltatásán alapuló adatokat a  turisztikai térségek fejlesztésének állami 
feladatát ellátó szerv erre irányuló megkeresése alapján – az  érintettekkel kapcsolatba nem hozható módon – 
a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatát ellátó szerv részére átadja.”
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21. §  Az MNBtv. 140. § (4) bekezdés 2. pont 2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az MNB tájékoztatja
az Európai Bankhatóságot)
„2.2. a  harmadik országban székhellyel rendelkező hitelintézet magyarországi fióktelepe részére kiadott 
tevékenységi engedélyről, a  tevékenységi engedélyben bekövetkezett valamennyi változásról, a  fióktelep összes 
eszközéről és kötelezettségéről a  rendszeres beszámolóknak megfelelően, valamint annak a  harmadik országbeli 
csoportnak a megnevezéséről, amelyhez a fióktelep tartozik,”

22. §  Az MNBtv. 186. § (5) bekezdése a következő 24. ponttal egészül ki:
(A 40. §)
„24. (40) bekezdése a megosztott főkönyvi technológián alapuló piaci infrastruktúrák kísérleti rendszeréről, valamint 
a  600/2014/EU és a  909/2014/EU rendelet, továbbá a  2014/65/EU irányelv módosításáról szóló, 2022. május 30-i 
(EU) 2022/858 parlamenti és tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg az MNB feladatkörében és eljárásában.)

23. §  Hatályát veszti az MNBtv. 140. § (4) bekezdés 2. pont 2.15. alpontja.

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

24. §  A hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 57.  § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Pénzügyi intézmény, vegyes pénzügyi holding társaság és vegyes tevékenységű holding társaság felszámolása 
esetén
a) ha egy instrumentumot csak részben ismernek el szavatoló tőke elemként, akkor a teljes instrumentum szavatoló 
tőkéből származó követelésnek tekintendő,
b) szavatoló tőke instrumentumnak nem minősülő alárendelt adósság instrumentumokat az  575/2013/EU 
rendeletben meghatározott járulékos tőkeelemből eredő tartozást megelőzően és a  Cstv. 57.  § (1)  bekezdés 
h) pontjában meghatározott tartozás kielégítését követően szükséges kielégíteni,
c) az 575/2013/EU rendeletben meghatározott kiegészítő alapvető tőkeelemből eredő tartozást az  elsődleges 
alapvető tőkeelemből eredő tartozást megelőzően, valamint a  járulékos tőkeelemből eredő tartozást követően 
szükséges kielégíteni.
(2a) Az (1) bekezdéstől eltérően a Cstv. 57. § (1) bekezdés h) pont ha) alpontjába sorolódnak a hitelintézet legalább 
többségi befolyással rendelkező, természetes személynek nem minősülő tagjainak a  hitelintézettel szemben 
fennálló, az OBA által biztosított, kártalanítási kötelezettséget meghaladó betételhelyezésből eredő követelések.”

25. §  A Hpt. 228. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A  hitelintézet a  213.  § (3)  bekezdésében meghatározott feltétel teljesülését a  Magyar Államkincstár által 
a  tárgyévet megelőző év szeptember 30. napjáig honlapján közzétett adatbázisból minden évben ellenőrzi. 
A  hitelintézet a  betétállományában nyilvántartja azokat a  betéteket, amelyek a  213.  § (3)  bekezdésben 
meghatározott feltételnek megfelelően az OBA által biztosítottak.”

26. §  A Hpt. 234. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A  díjfizetési alap meghatározásánál nem kell figyelembe venni százezer eurónál nagyobb összegben azokat 
a betéteket, amelyekre a 214/A. § alapján magasabb kártalanítási összeghatár vonatkozik.”

27. §  A Hpt. 130. alcíme a következő 304/H. §-sal egészül ki:
„304/H.  § A pénzügyi szektort érintő törvények módosításáról szóló 2022. évi LXIX. törvénnyel megállapított 
228.  § (9)  bekezdést 2024. január 1-től kell alkalmazni azzal, hogy 2023. december 31-ig a  228.  § (9)  bekezdés 
2022. december 31-én hatályos rendelkezései alkalmazandóak.”

28. §  A Hpt. 223. § (5) bekezdésében az „alelnököt” szövegrész helyébe a „legalább egy alelnököt” szöveg lép.
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10. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény módosítása

29. § (1) A  biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 143.  § (5)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(5) A biztosító a hagyatéki eljárás jogerős lezárásáról történő tudomásszerzés napjáig
a) az elhunyt szerződő által kötött vagyonbiztosítási szerződéshez kapcsolódóan, kizárólag az  érintett biztosítási 
szerződés díjfizetéssel történő fenntartása érdekében a  biztosítási szerződés fennállásáról, a  biztosítást igazoló 
okirat számáról, az általános szerződési feltételekről, a szerződés díjegyenlegéről, az esedékes díjtartozás összegéről, 
valamint a  szerződés évfordulójáról az  elhunyt szerződő közeli hozzátartozója, illetve a  vagyontárgy birtokosa 
részére,
b) azon hitelfedezeti életbiztosítási szerződéshez, továbbá azon biztosítási szerződéshez kapcsolódóan, ahol 
a  szolgáltatás jogosultja a  hitelintézet és a  szerződés biztosítottja az  elhunyt személy, kizárólag a  szolgáltatási 
igény biztosítóhoz történő bejelentése és a  szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok biztosító részére történő 
megküldése érdekében a  biztosítási szerződés fennállásáról, a  biztosítást igazoló okirat számáról, valamint 
az általános szerződési feltételekről az elhunyt biztosított közeli hozzátartozója részére
– annak írásbeli kérelmére – adatot szolgáltathat, feltéve, hogy e minőségét a kérelmező okirattal igazolja.”

 (2) A Bit. 143. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A közeli hozzátartozó, illetve a vagyontárgy birtokosa részére történő – (5) bekezdés szerinti – adatszolgáltatás 
nem jelenti a  biztosítási titok sérelmét. A  biztosító a  kérelmező személyes adatait az  adatszolgáltatást követően 
öt évig, illetve – ha a  142.  § (3)  bekezdése szerinti időtartam ezt meghaladja – a  142.  § (3)  bekezdésében 
meghatározott időtartamig kezeli.”

11. A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer 
továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény módosítása

30. § (1) A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 
2014. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Szantv.) 132. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Az Alap irányító testülete az igazgatótanács, amely az Alappal kapcsolatos döntéseknél a következő összetételben jár el:)
„d) a hitelintézetek érdekképviseleti szervezete által kijelölt személy.”

 (2) A Szantv. 132. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A  hitelintézetek érdekképviseleti szervezete által kijelölt személy az  igazgatótanács ülésén kizárólag 
az (5) bekezdés f ) pontja szerinti napirendi pont megtárgyalásakor vehet részt.”

12. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló  
2015. évi CCXXII. törvény módosítása

31. §  Az elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 
(a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 104/A. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  (1)  bekezdéstől eltérően a  Kormány rendeletében kijelölt rendvédelmi informatikai központi szolgáltató 
a  nem a  Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó közfeladatot ellátó szervek részére közszolgáltatásként 
nyújtja a  rendvédelmi informatikai közszolgáltatások nyújtásáról szóló kormányrendelet szerinti 
közszolgáltatásokat, ha a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó közfeladatot ellátó szerv vezetője 
ezek igénybevételét a rendészetért felelős miniszternél kezdeményezi.
(4) A  (2)  bekezdéstől eltérően a  (3)  bekezdés szerinti szolgáltatások igénybevételének, a  központi szolgáltató 
által nyújtott közszolgáltatás ellátásának a  fedezetéül szolgáló forrást – a  rendészetért felelős miniszter és a  nem 
a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó közfeladatot ellátó szerv vezetője egyeztetésének eredményétől 
függően –
a) közvetlenül vagy a  nem a  Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó közfeladatot ellátó szerv 
költségvetéséből történő átadással a  rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetésében, 
vagy
b) a központi szolgáltatóval történő közvetlen szerződéskötés esetén a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete 
alá tartozó közfeladatot ellátó szervnek kell biztosítani.
(5) Ha a  Kormány nem jelöl ki rendvédelmi informatikai központi szolgáltatót, a  (3) és (4)  bekezdésben foglalt 
feladatokat a Kormány az (1) és a (2) bekezdésben meghatározottak szerint biztosítja.”
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32. § (1) Az E-ügyintézési tv. 105. § (1) bekezdése a következő v) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„v) a rendvédelmi informatikai közszolgáltatások körét és a rendvédelmi informatikai közszolgáltatások nyújtásának 
részletes szabályait.”

 (2) Az E-ügyintézési tv. 105. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki)
„j) a rendvédelmi informatikai központi szolgáltatót.”

13. Záró rendelkezések

33. § (1) Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2023. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 12. §, a 19. § és a 22. § 2023. március 23-án lép hatályba.
 (3) A 14. § és a 16. § 2023. július 1-jén lép hatályba.

34. §  Ez a  törvény a  megosztott főkönyvi technológián alapuló piaci infrastruktúrák kísérleti rendszeréről, valamint 
a  600/2014/EU és a  909/2014/EU rendelet, továbbá a  2014/65/EU irányelv módosításáról szóló, 2022. május 30-i 
(EU) 2022/858 parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

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

2022. évi LXX. törvény
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, valamint a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 
módosításáról*

1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

1. §  A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 53. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szervezett villamosenergia-piacon
a) a felhasználó, valamint az elosztó hálózati veszteség pótlásához szükséges beszerzések tekintetében az elosztó 
vételre irányuló,
b) a termelő, valamint a 32. § (3) bekezdésében foglaltak esetén az elosztó eladásra irányuló, és
c) a villamosenergia-kereskedő, az  aggregátor, az  energiaközösség, a  rendszerszintű szolgáltatások és az  átvételi 
kötelezettség alá eső villamos energia mérlegköre kiegyenlítésének biztosítása vonatkozásában, a 13. § (6) bekezdés 
b)  pontja szerinti villamos energia vonatkozásában, a  szűkületkezelési eljárásokban történő együttműködés 
keretében, valamint az  átviteli hálózati veszteség pótlásához kapcsolódóan az  átviteli rendszerirányító, vagy 
a szervezett villamosenergia-piac által működtetett napon belüli piacon a termelő vételre és eladásra irányuló
ügyleteket köthet, amennyiben megfelel a  szervezett villamosenergia-piaci szabályzatban előírt feltételeknek, 
továbbá a  szervezett villamosenergia-piaci engedélyessel a  kereskedésben történő részvételre, az  ügyletek 
elszámolására pedig szükség esetén az elszámolást végző szervezettel szerződést kötött.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. december 7-i ülésnapján fogadta el.
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2. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

2. § (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 3. §-a a következő 18a. és 18b. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„18a. Feltöltési célérték: az  (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2.  cikk 28.  pontjában 
meghatározott feltöltési célérték.
18b. Feltöltési ütemterv: az  (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2.  cikk 27.  pontjában 
meghatározott feltöltési ütemterv.”

 (2) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 3. §-a a következő 22a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„22a. Föld alatti gáztároló: az  (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 31. pontja szerinti föld 
alatti gáztároló.”

 (3) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 3. § 50a. és 50b. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E törvény alkalmazásában:)
„50a. Operatív irányítást ellátó személy: a szállítási rendszerüzemeltető vezető tisztségviselője, cégvezetője, valamint 
azon vezető állású munkavállalója, aki a  szállítási rendszerüzemeltető irányításáért, ügyvezetéséért felelős, 
és operatív irányítást ellátó személyként a  szállítási rendszerüzemeltető Hivatal által jóváhagyott megfelelési 
programjában szerepel.
50b. Összekapcsolási pont: az együttműködő földgázrendszeren belül, különböző szállítási rendszerüzemeltetők által 
üzemeltetett szállítóvezetékek közötti üzemeltetési határ.”

 (4) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 3. §-a a következő 50c. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„50c. Piacműködtető: az  érintett piac vonatkozásában olyan szabályrendszert működtető gazdálkodó szervezet, 
amely az  érintett piacon biztosítja, hogy a  piaci szereplők földgázra vonatkozó vételi és eladási szándéka 
találkozzon, szerződést eredményezzen, ideértve azt a tevékenységet, amikor egyben vételi vagy eladási szándékkal 
piaci szereplőként is megjelenik.”

 (5) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 3. §-a a következő 77. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„77. Uniós riasztás: az (EU) 2022/1369 tanácsi rendelet 2. cikk 2. pontja szerinti riasztás.”

3. §  A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény a következő III/B. fejezettel egészül ki:
„III/B. FEJEZET
ENERGETIKAI INNOVÁCIÓK TÁMOGATÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK

Energetikai szabályozási tesztkörnyezet
61/J.  § (1) A  Hivatal energetikai szabályozási tesztkörnyezetet működtethet, amelynek célja, hogy ösztönözze és 
támogassa olyan energetikai innovációs teljesítmények elterjedését, piacra lépését, amelyek elősegíthetik a földgáz-
infrastruktúra fenntarthatóságának, költséghatékony működtetésének, a  fogyasztói igények megfelelő ellátásának 
vagy az  ellátásbiztonság növelését, továbbá a  hidrogén betáplálását a  működő földgáz-infrastruktúrába, valamint 
a tiszta hidrogénhálózatoknak a működő földgáz-infrastruktúrán alapuló fejlesztését, fejlődését.
(2) E  fejezet alkalmazásában energetikai innovációs teljesítmény bármely olyan műszakilag és üzletileg 
megalapozott termék, szolgáltatás, technológia, üzleti modell vagy más újítás létrehozása, vagy hazai átvétele, ami 
Magyarországon még nem terjedt el.
(3) Az energetikai szabályozási tesztkörnyezetben való részvételre irányuló kérelmet a Hivatal határozatban bírálja el 
az e törvény és a Hivatal elnöke által kiadott rendeletben meghatározott szabályok alapján. A Hivatal az energetikai 
szabályozási tesztkörnyezetben való részvételt akkor engedélyezi, ha a kérelemben foglalt innovációs teljesítmény 
megfelel az (1) bekezdésben és – a (4) bekezdés a) pontjában foglalt kivétellel – a Hivatal elnökének rendeletében 
meghatározott feltételeknek, továbbá nem veszélyezteti a földgázellátás biztonságát.
(4) A (3) bekezdés szerinti engedélyezés tekintetében a határozat tartalmazza
a) a Hivatal elnökének rendeletében, valamint a  Hivatal által jóváhagyott szabályzatokban előírt egyes 
rendelkezésektől való – a  Hivatal elnökének rendeletében meghatározott – eltérés engedélyezését, az  eltérés 
időbeli, tárgyi és területi hatályát, valamint
b) a kérelmező azon kötelezettségét, hogy a  Hivatal elnökének rendeletében és a  Hivatal által jóváhagyott 
szabályzatokban foglalt rendelkezéseknek a  Hivatal elnökének rendeletében meghatározottak alapján, 
a határozatban foglalt eltérésekkel tegyen eleget.
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(5) Az  energetikai szabályozási tesztkörnyezetben való részvételt a  Hivatal legfeljebb 36 hónapra engedélyezi, 
ami kérelemre, indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb további 36 hónappal meghosszabbítható, ha 
a (3) bekezdésben foglalt feltételek továbbra is fennállnak.
(6) Az engedélyt a Hivatal visszavonja, ha megállapítja, hogy
a) az energetikai szabályozási tesztkörnyezetben résztvevő megsértette a  (3)  bekezdés szerinti határozatban 
foglaltakat vagy
b) a (3) bekezdésben foglalt feltételek már nem állnak fenn.
(7) Az e fejezet alapján lefolytatott eljárások nem érintik a 142. §-ban szabályozott mintaprojekteket.”

4. §  A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény VII. Fejezet címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„VII. FEJEZET
RENDSZEREGYENSÚLY, ELLÁTÁSI ELŐÍRÁSOK, UNIÓS RIASZTÁS, TÁROLÓI FELTÖLTÉSI ÜTEMTERV, 
FÖLDGÁZELLÁTÁSI VÁLSÁGHELYZET, KORLÁTOZÁS”

5. §  A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény a következő „Uniós riasztás” alcímmel egészül ki:
„Uniós riasztás
95/B.  § Uniós riasztás esetén az  országos gázfogyasztás csökkentése érdekében alkalmazandó intézkedéseket 
az  (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8.  cikk (2)  bekezdés b)  pontja szerinti vészhelyzeti terv 
tartalmazza.
95/C. § A miniszter az elért keresletcsökkentésről kéthavonta jelentést tesz az Európai Bizottságnak.”

6. §  A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény „Földgázellátási válsághelyzet, korlátozás” alcím címe helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„Földgázellátási válsághelyzet, tárolói feltöltési ütemterv, korlátozás”

7. §  A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 96. §-a a következő (2a)–(2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  Hivatal az  (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet 6a.  cikke alapján, az  annak megfelelő 
feltöltési célérték szerint elkészíti a feltöltési ütemterv tervezetét.
(2b) A feltöltési ütemterv tervezetét a Hivatal benyújtja az Európai Bizottságnak.
(2c) A  feltöltési ütemtervet a  Hivatal folyamatosan figyelemmel kíséri. A  miniszter a  feltöltési ütemterv 
teljesítéséről rendszeresen jelentést tesz az (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke szerinti 
gázkoordinációs csoportnak.”

8. §  A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 121/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az operatív irányítást ellátó személy munkaviszonyának létesítéséről, meghosszabbításáról, munkafeltételeiről  
– ideértve a díjazását is –, valamint munkaviszonya megszüntetéséről a felügyelőbizottság dönt.”

9. §  A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 126. §-a a következő o)–s) ponttal egészül ki:
(A Hivatal feladata különösen:)
„o) a hidrogénnek a  földgáz-infrastruktúrába történő betáplálásával kapcsolatos földgáz-oldali fejlesztések 
támogatása,
p) a földgáz-infrastruktúrát a tiszta hidrogén szállítására alkalmassá tevő eljárások, fejlesztések támogatása,
q) a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3a.  cikkében foglaltak szerint a  tárolásirendszer-
üzemeltetők tanúsítása, beleértve a  valamely szállításirendszer-üzemeltető irányítása alatt álló tárolásirendszer-
üzemeltetőket is,
r) a föld alatti gáztárolók folyamatos üzemeltetése érdekében szükséges intézkedések biztosítása,
s) az (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet 6a. cikk (7) bekezdésében foglaltak szerint a  feltöltési 
ütemterv tervezetének elkészítése és benyújtása az Európai Bizottságnak.”

10. §  A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132/A. §-a a következő 2. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„2. az uniós riasztás kihirdetése esetén a gázfogyasztás csökkentésére vonatkozó intézkedéseket.”
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11. §  A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. §-a a következő 15–17. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Hivatal elnöke, hogy rendeletben állapítsa meg)
„15. a megújuló energiaforrásból, továbbá földgáz minőségű, biomasszából és egyéb nem bányászati forrásból 
származó gázokból származó energia eredetét igazoló származási garanciára, annak kiadására, nyilvántartására, 
átruházására, az ilyen módon termelt gázból származó energiát értékesítő termelők beszámolási és adatszolgáltatási 
kötelezettségére, valamint a számlatulajdonosok adatainak közzétételére vonatkozó részletes szabályokat,
16. az energetikai szabályozási tesztkörnyezet által támogatott célokat, a  kérelem benyújtására jogosultak körét, 
a  kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályokat, a  kérelem elbírálásával kapcsolatos részletes szabályokat, 
az  engedélyezhető eltérések részletes tartalmát, az  energetikai szabályozási tesztkörnyezet résztvevőinek jogait 
és kötelezettségeit, az  energetikai innovációs teljesítmények alkalmazásával kapcsolatos felelősségi kérdéseket, 
az energetikai szabályozási tesztkörnyezetben való részvétel meghosszabbításának feltételeit és a kötelezettségek 
megszegésével kapcsolatos jogkövetkezmények részletes szabályait,
17. a hazai föld alatti gáztárolókra vonatkozó feltöltési célértéket.”

12. §  A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 159. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Ez  a  törvény az  (EU) 2017/1938 és a  715/2009/EK rendeletnek a  földgáztárolás tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2022. június 29-i (EU) 2022/1032 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához 
szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
(11) Ez  a  törvény a  koordinált gázkereslet-csökkentési intézkedésekről szóló, 2022. augusztus 5-i (EU) 2022/1369 
tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

13. §  A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
a) 3.  § 45a., 49b., 52e., 70a.  pontjában, 82.  § (1)  bekezdésében, 95/A.  § (1)  bekezdésében, 96.  §  

(1)–(3)  bekezdésében, 126.  § n)  pontjában, 132.  § 33.  pontjában, 133/A.  § 13.  pontjában és 159.  § 
(3) bekezdésében a „2017/1938/EU” szövegrész helyébe az „(EU) 2017/1938” szöveg,

b) 98. § (1) bekezdésében a „2017/1938” szövegrész helyébe az „(EU) 2017/1938” szöveg
lép.

3. Záró rendelkezések

14. §  Ez a törvény 2023. január 1-jén lép hatályba.

15. § (1) A 2. alcím a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2009. július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (2) A 2. alcím
a) az (EU) 2017/1938 és a 715/2009/EK rendeletnek a földgáztárolás tekintetében történő módosításáról szóló, 

2022. június 29-i (EU) 2022/1032 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b) a koordinált gázkereslet-csökkentési intézkedésekről szóló, 2022. augusztus 5-i (EU) 2022/1369 tanácsi 

rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

 Novák Katalin s. k.,  Dr. Latorcai János s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke
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2022. évi LXXI. törvény
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról*

1. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

1. §  Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 9. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  nukleáris létesítmény és a  radioaktívhulladék-tároló felügyeletének ellátásához az  atomenergia-felügyeleti 
szerv közvetlen és folyamatos táv-adatszolgáltatást is igénybe vehet.”

2. § (1) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 10/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  társulásoknak a  tárolóhoz vagy a  tervezett tárolóhoz kötötten a  Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból 
támogatás adható. Támogatás tárolónként, vagy tervezett tárolónként csak egy társulásnak adható. A  támogatás 
tájékoztatási, ellenőrzési, működési és településfejlesztési célokra használható fel. A felhalmozási és működési célú 
támogatás elszámolásának részletszabályait a  Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból az  ellenőrzési és információs 
célú önkormányzati társulásoknak nyújtott támogatások szabályairól szóló kormányrendelet határozza meg.”

 (2) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 10/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  támogatási összeg lehívását a  Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból az  ellenőrzési és információs célú 
önkormányzati társulásoknak nyújtott támogatások szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott 
feltételek teljesülése esetén a támogatással érintett társulás kezdeményezi. A  lehívás alapján a Központi Nukleáris 
Pénzügyi Alap kezelője a támogatás összegét a társulásnak utalja át.”

3. §  Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 12. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Ha a  kérelem a  jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, az  atomenergia-felügyeleti szerv 
határidő megjelölésével, a  mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívja fel 
az ügyfelet a kérelem beérkezését követő naptól számított
a) 15 napon belül, ha az ügyintézési határidő hatvan nap vagy annál kevesebb,
b) 25 napon belül, ha az ügyintézési határidő kilencven nap,
c) 30 napon belül, ha az ügyintézési határidő százhúsz vagy százötven nap,
d) 60 napon belül, ha az ügyintézési határidő nyolc hónap vagy annál több.”

4. §  Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 12/B. § (8) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ügyintézési határidő)
„b) negyvenkét nap a nukleáris biztonság szempontjából sajátos olyan építmények esetében, amelyek a nukleáris 
létesítmény vagy a  radioaktívhulladék-tároló létesítéséhez szükségesek, de nincs szerepük a  létesítmény 
üzemeltetésében,”
(ha ezeket a közigazgatási hatósági ügyeket az Ngtv. felhatalmazása alapján a Kormány rendeletben kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánította.)

5. §  Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény a következő 12/C. §-sal egészül ki:
„12/C. § (1) Az atomenergia-felügyeleti szerv együttes eldöntés céljából hivatalból elrendeli az előtte folyamatban 
lévő olyan eljárások egyesítését, amelyek tárgya egymással összefügg, és a  kérelmet ugyanaz az  ügyfél nyújtotta 
be, ha az  ügyek ilyen módon történő elbírálása az  eljárást egyszerűsíti vagy gyorsítja, és az  összevont eljárásban 
nyert adatok elősegítik a  megalapozott döntéshozatalt. Ilyen esetben az  atomenergia-felügyeleti szerv összevont 
döntést hoz.
(2) Az  ügyfél (több ügyfél esetén az  ügyfelek együttes) kérelmére az  atomenergia-felügyeleti szerv – ha annak 
az (1) bekezdésben foglalt feltételei fennállnak – az eljárásokat egyesíti, és összevont döntést hoz.
(3) Az eljárások egyesítése esetén az atomenergia-felügyeleti szerv az egyes eljárásokra irányadó legkorábban lejáró 
ügyintézési határidőn belül jár el.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. december 7-i ülésnapján fogadta el.
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6. §  Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 17. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Üzleti titok megismerésére az  engedélyesen és az  eljáró bíróságon, hatóságon, szakhatóságon, 
adatmegismerésre jogosult egyéb hatóságon, továbbá a  nukleáris létesítmények és radioaktívhulladék-tárolók 
biztonsági övezetén belül folytatott engedélyköteles tevékenység esetén az  érintett nukleáris létesítmények és 
radioaktívhulladék-tárolók engedélyesén kívül más nem jogosult.”

7. §  Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 17/A. § (1) bekezdés 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az atomenergia-felügyeleti szerv:)
„5. előkészíti a  4.  pont a) és b)  alpontjához kapcsolódó nemzetközi kötelezettség alapján teljesítendő nemzeti 
jelentéseket és gondoskodik a jelentéstételi kötelezettség teljesítéséről a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséghez;”

8. §  Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 34. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  tervezett radioaktívhulladék-tároló földtani kutatási területére vagy annak egy részére – ideértve a  felszín 
alatti geológiai térrészt is – kutatási védőidom jelölhető ki a  biztonsági funkciót ellátó földtani gát épségének 
megóvása érdekében.”

9. §  Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 62. § (4) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap kezelője:)
„f ) a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottság előzetes állásfoglalásával együtt a  miniszter elé terjeszti 
a társulások számára a 10/A. § (2) bekezdése szerint adható támogatás felhasználási költségtervét jóváhagyásra.”

10. §  Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

11. §  Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
a) 2.  § 53.  pontjában az „azon” szövegrész helyébe az „azok a  nem sajátos” szöveg és a „.” szövegrész helyébe  

a „;” szöveg,
b) 17.  § (2)  bekezdés 1.  pont b)  alpontjában az  „üzemeltetéséhez, üzemen” szövegrész helyébe 

az „üzemeltetéséhez, tervezett üzemidőn túli üzemeltetést követő további üzemeltetéséhez, üzemen” szöveg,
c) 19/C. § (1) bekezdésében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
d) „Idegen ingatlannal kapcsolatos jogok és kötelezettségek, biztonsági övezet” alcím címében az  „övezet” 

szövegrész helyébe az „övezet, kutatási védőidom” szöveg,
e) 34.  § (2)  bekezdésében az  „övezetben telekalakítási” szövegrész helyébe az  „övezetben és a  kutatási 

védőidomon belül telekalakítási” szöveg,
f ) 34.  § (3)  bekezdésében az  „övezet kijelölésére” szövegrész helyébe az  „övezet és a  kutatási védőidom 

kijelölésére” szöveg,
g) 35. § (1) bekezdésében az „övezeten belül” szövegrész helyébe az „övezeten és a kutatási védőidomon belül” 

szöveg és az „övezet fennállásának” szövegrész helyébe az „övezet és a  kutatási védőidom fennállásának” 
szöveg,

h) 35. § (2) bekezdésében az „övezetben elrendelt” szövegrész helyébe az „övezetben és a kutatási védőidomon 
belül elrendelt” szöveg és az  „övezetben telepítendő” szövegrész helyébe az  „övezetben és a  kutatási 
védőidomon belül telepítendő” szöveg,

i) 37.  §-ában az  „övezetben elrendelt” szövegrész helyébe az  „övezetben és a  kutatási védőidomon belül 
elrendelt” szöveg és az „övezetben ezen” szövegrész helyébe az „övezetben és a kutatási védőidomon belül 
ezen” szöveg,

j) 62. § (4) bekezdés e) pontjában a „beszámolókat.” szövegrész helyébe a „beszámolókat, továbbá” szöveg,
k) 67.  § j)  pontjában az „övezettel kapcsolatos” szövegrész helyébe az „övezettel és a  kutatási védőidommal 

kapcsolatos” szöveg,
l) 67.  § o)  pontjában a  „folyósítására,” szövegrész helyébe az  „a támogatás lehívására, folyósítására és 

elszámolására vonatkozó szabályokat,” szöveg,
m) 2.  mellékletében foglalt táblázat E:2, E:3, E:4, E:5, E:13, E:14, E:15, E:31 és E:48 mezőjében a  „Megyei” 

szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
n) 2. mellékletében foglalt táblázat E:11, E:23, E:24, E:25, E:28, E:30, E:35, E:50, E:51, E:52, E:55, és E:57 mezőjében 

a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.
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12. §  Hatályát veszti az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
a) 2. § 53. pontjában a „vagy amelyeknek egyes részei” szövegrész,
b) 62. § (4) bekezdés d) pontjában a „továbbá” szövegrész.

2. A nukleáris biztonságról a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében Bécsben,  
1994. szeptember 20-án létrejött Egyezmény kihirdetéséről szóló 1997. évi I. törvény módosítása

13. §  A nukleáris biztonságról a  Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében Bécsben, 1994. szeptember 20-án 
létrejött Egyezmény kihirdetéséről szóló 1997. évi I. törvény 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  e  törvény végrehajtásáról a  Kormány és az  Országos Atomenergia Hivatal együttesen gondoskodik 
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény rendelkezései alapján.”

3. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról 
és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról létrehozott közös egyezmény kihirdetéséről 
szóló 2001. évi LXXVI. törvény módosítása

14. §  A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a  radioaktív 
hulladékok kezelésének biztonságáról létrehozott közös egyezmény kihirdetéséről szóló 2001. évi LXXVI. törvény 
3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  e  törvény végrehajtásáról a  Kormány és az  Országos Atomenergia Hivatal együttesen gondoskodik 
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény rendelkezései alapján.”

4. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) keretében 1979-ben elfogadott, és az 1987. évi  
8. törvényerejű rendelettel kihirdetett nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló Egyezménynek 
a NAÜ által szervezett diplomáciai konferencia keretében, 2005. július 8-án aláírt módosítása 
kihirdetéséről szóló 2008. évi LXII. törvény módosítása

15. §  A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) keretében 1979-ben elfogadott, és az  1987. évi 8. törvényerejű 
rendelettel kihirdetett nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló Egyezménynek a NAÜ által szervezett diplomáciai 
konferencia keretében, 2005. július 8-án aláírt módosítása kihirdetéséről szóló 2008. évi LXII. törvény 5.  § 
(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  e  törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a  Kormány és az  Országos Atomenergia Hivatal 
együttesen gondoskodik.”

16. §  Hatályát veszti a  Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) keretében 1979-ben elfogadott, és az  1987. évi 
8.  törvényerejű rendelettel kihirdetett nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló Egyezménynek a  NAÜ által 
szervezett diplomáciai konferencia keretében, 2005. július 8-án aláírt módosítása kihirdetéséről szóló 2008. évi 
LXII. törvény 5. § (6) bekezdése.

5. A területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek 
az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvény 
módosítása

17. §  Nem lép hatályba a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek 
az  Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvény 60.  § 
(2) bekezdése.

6. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
 (2) A 11. § c), m) és n) pontja és az 5. alcím 2023. január 1-jén lép hatályba.

19. §  A 7. § az Alaptörvény 23. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
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20. §  E törvény tervezetének az Európai Atomenergia-közösség létrehozásáról szóló szerződés 33. cikke szerinti előzetes 
bejelentése megtörtént.

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

1. melléklet a 2022. évi LXXI. törvényhez
„2. melléklet az 1996. évi CXVI. törvényhez

Az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok

A B C D E

1 Bevonás és közreműködés feltétele Szakkérdés Eljárás Eljáró hatóság

2 2.1. Nukleáris létesítmény 
esetében.

A radioaktív anyagoknak 
a levegőbe történő 
kibocsátásának, valamint 
a levegő radioaktív 
szennyeződése 
ellenőrzésének és  
a kibocsátási határértékeknek 
a vizsgálata alapján  
a hozzájárulás megadása és 
feltételeinek meghatározása 
az atomenergia alkalmazása 
során a levegőbe és 
vízbe történő radioaktív 
kibocsátásokról és azok 
ellenőrzéséről szóló 
miniszteri rendeletben 
meghatározottak szerint.

a) létesítési engedély, 
b) üzembe helyezési 
engedély, 
c) üzemeltetési engedély, 
d) tervezett üzemidőn 
túli üzemeltetéshez 
engedély, 
e) végleges leállítási 
engedély, 
f ) leszerelési engedély, 
g) nukleáris létesítmény 
biztonsági övezetének 
kijelölése, felülvizsgálata.

környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
hatáskörében eljáró 
Baranya Megyei 
Kormányhivatal

3 2.2. Nukleáris létesítmény 
esetében.

A radioaktív anyagoknak 
a vízbe történő 
kibocsátásának, a vizek és 
víztartó képződmények 
radioaktív és hőszennyezés 
elleni védelmének, 
valamint a vízi környezet 
radioaktív szennyeződése 
ellenőrzésének 
és a kibocsátási 
határértékeknek a vizsgálata 
alapján a hozzájárulás 
megadása és feltételeinek 
meghatározása az 
atomenergia alkalmazása 
során a levegőbe és 
vízbe történő radioaktív 
kibocsátásokról és azok 
ellenőrzéséről szóló 
miniszteri rendeletben 
meghatározottak szerint.

a) létesítési engedély, 
b) üzembe helyezési 
engedély, 
c) üzemeltetési engedély, 
d) tervezett üzemidőn túli 
üzemeltetéshez engedély, 
e) végleges leállítási 
engedély, 
f ) leszerelési engedély, 
g) nukleáris létesítmény 
biztonsági övezetének 
kijelölése, felülvizsgálata.

környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
hatáskörében eljáró 
Baranya Megyei 
Kormányhivatal
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4 2.3. Nukleáris létesítmény 
esetében, ha az engedélyezett 
tevékenység megváltoztathatja 
a nukleáris létesítmény 
vonatkozásában  
a kibocsátásokat, a kibocsátási 
határértékeket, a kibocsátási 
határértékek számításául 
szolgáló adatokat,  
a kibocsátások ellenőrzését,  
a környezetellenőrzést,  
a hőterhelést, a kibocsátásra 
kerülő radioaktív 
izotópok, illetve radioaktív 
anyagok vonatkozásában 
megváltoztatja a keletkezés 
helyét, módját, a keletkező 
aktivitásokat, a kibocsátás 
módját, útvonalát,  
a kibocsátott radioaktív anyag 
aktivitását, aktivitás-  
koncentrációját, fizikai-kémiai 
jellemzőit, a kibocsátás időbeli 
alakulását, a kibocsátás  
tömeg- és térfogatáramát  
vagy a tervezett  
kibocsátási szinteket és 
az üzemeltetési engedély 
megváltoztatásával jár.

A radioaktív anyagoknak 
a levegőbe történő 
kibocsátásának, valamint 
a levegő radioaktív 
szennyeződése 
ellenőrzésének 
és a kibocsátási 
határértékeknek a vizsgálata 
alapján a hozzájárulás 
megadása és feltételeinek 
meghatározása az 
atomenergia alkalmazása 
során a levegőbe és 
vízbe történő radioaktív 
kibocsátásokról és azok 
ellenőrzéséről szóló 
miniszteri rendeletben 
meghatározottak szerint.

nukleáris létesítmény 
átalakításának 
engedélyezése

környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
hatáskörében eljáró 
Baranya Megyei 
Kormányhivatal
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5 2.4. Nukleáris létesítmény 
esetében, ha az engedélyezett 
tevékenység megváltoztathatja 
a nukleáris létesítmény 
vonatkozásában  
a kibocsátásokat, a kibocsátási 
határértékeket,  
a kibocsátási határértékek 
számításául szolgáló adatokat, 
a kibocsátások ellenőrzését,  
a környezetellenőrzést,  
a hőterhelést, a kibocsátásra 
kerülő radioaktív 
izotópok, illetve radioaktív 
anyagok vonatkozásában 
megváltoztatja a keletkezés 
helyét, módját, a keletkező 
aktivitásokat, a kibocsátás 
módját, útvonalát,  
a kibocsátott radioaktív 
anyag aktivitását, aktivitás-
koncentrációját, fizikai-  
kémiai jellemzőit,  
a kibocsátás időbeli alakulását, 
a kibocsátás tömeg- és 
térfogatáramát vagy  
a tervezett kibocsátási 
szinteket és  
az üzemeltetési engedély  
megváltoztatásával jár.

A radioaktív anyagoknak 
a vízbe történő 
kibocsátásának, a vizek és 
víztartó képződmények 
radioaktív és hőszennyezés 
elleni védelmének, 
valamint a vízi környezet 
radioaktív szennyeződése 
ellenőrzésének 
és a kibocsátási 
határértékeknek a vizsgálata 
alapján a hozzájárulás 
megadása és feltételeinek 
meghatározása az 
atomenergia alkalmazása 
során a levegőbe és 
vízbe történő radioaktív 
kibocsátásokról és azok 
ellenőrzéséről szóló 
miniszteri rendeletben 
meghatározottak szerint.

nukleáris létesítmény 
átalakításának 
engedélyezése

környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
hatáskörében eljáró 
Baranya Megyei 
Kormányhivatal

6 2.5. Nukleáris létesítmény 
esetében.

A nukleáris létesítmény 
telephelyének vizsgálatára  
és értékelésére,  
a telephelye jellemzőinek 
és alkalmasságának 
megállapítására, valamint 
tervezésére vonatkozó, 
földtani követelményeknek 
való megfelelés vizsgálata. 
Ha a nukleáris létesítmény 
építése során több mint 
500 m3 ásványi nyersanyag 
mennyiséget termelnek 
ki, a bányajáradék-fizetési 
kötelezettség megállapítása.

a) telephely vizsgálati és 
értékelési engedély, 
b) telephely engedély, 
c) létesítési engedély, 
d) az a)–c) engedélyek 
módosítása

bányafelügyelet
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7 2.6. Nukleáris létesítmény 
esetében,  
ha az engedélyezésnek 
tűzvédelmi vagy 
katasztrófavédelmi vonzata 
van

A nukleáris létesítményre, 
a nukleáris létesítmény 
rendszereire, 
rendszerelemeire 
vonatkozó tűzvédelmi, 
katasztrófavédelmi, polgári 
védelmi és nukleárisbaleset-
elhárítási követelményeknek 
való megfelelés vizsgálata.

a) létesítési engedély, 
b) üzembe helyezési 
engedély, 
c) üzemeltetési engedély, 
d) átalakítási engedély, 
e) végleges leállítási 
engedély, 
f ) Időszakos Biztonsági 
Jelentés hatósági 
felülvizsgálata

BM Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

8 2.7. Nukleáris létesítményekkel 
összefüggő építmények 
és épületszerkezetek 
hatósági engedélyezésére 
irányuló eljárásban, ha 
annak tűzvédelmi vagy 
katasztrófavédelmi  
vonzata van.

A nukleáris létesítményre, 
a nukleáris létesítmény 
rendszereire, 
rendszerelemeire vonatkozó 
tűz- és katasztrófavédelmi 
követelményeknek való 
megfelelés vizsgálata.

a) építési (bontási) 
engedély, 
b) használatbavételi 
engedély

BM Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

9 2.8. Nukleáris létesítmény 
esetében.

A nukleáris létesítményre, 
a nukleáris létesítmény 
rendszereire, 
rendszerelemeire vonatkozó, 
a tűzvédelemre 
vonatkozó követelmények 
teljesülésének vizsgálata.

Időszakos Biztonsági 
Jelentés hatósági 
felülvizsgálata

BM Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

10 2.9. Nukleáris létesítményekkel 
összefüggő építmények és 
épületszerkezetek hatósági 
engedélyezésére irányuló 
eljárásban, ha annak 
tűzvédelmi vonzata van.

A tűzvédelemre 
vonatkozó követelmények 
teljesülésének vizsgálata.

a) építési (bontási) 
engedély, 
b) használatbavételi 
engedély

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 
kirendeltség

11 2.10. Nukleáris létesítmény 
telepítése termőföldön.

Termőföld mennyiségi 
védelme követelményeinek 
teljesülésének vizsgálata.

telephely vizsgálati és 
értékelési engedély

ingatlanügyi, 
földügyi igazgatási 
hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei 
kormányhivatal

12 2.11. Nukleáris létesítmény 
esetében.

A nukleáris létesítmények 
mélységi biztonsági 
övezetének kijelöléséhez 
földtani követelményeknek 
való megfelelés vizsgálata.

nukleáris létesítmény 
biztonsági övezetének 
kijelölése, felülvizsgálata

bányafelügyelet
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13 2.12. Az atomenergiáról szóló 
törvény szerinti Időszakos 
Biztonsági Jelentés.

Annak elbírálása, hogy 
az Időszakos Biztonsági 
Jelentésnek a nukleáris 
létesítmény által 
a környezetben keltett 
hatásoknak vizsgálata 
vonatkozásában a hosszú 
távú környezeti tendenciák 
bemutatását, továbbá a 
környezeti sugárzás ellenőrző 
rendszer és program 
megfelelőségét, valamint  
a környezetnek a létesítmény 
üzemeltetéséből adódó 
sugárterhelését, a környezet- 
ellenőrző rendszer mért 
adatainak elemzését,  
az eredmények értékelését,  
a környezeti sugárzás- 
ellenőrző rendszer és  
a környezetellenőrzési 
program megfelelőségének 
értékelését tartalmazó 
részek megfelelnek-e 
a jogszabályban 
meghatározott 
környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
követelményeknek.

Időszakos Biztonsági 
Jelentés felülvizsgálata 
és a feltárt eltérések 
jóváhagyása

környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
hatáskörében eljáró 
Baranya Megyei 
Kormányhivatal

14 3.1. Radioaktívhulladék-tároló 
esetében.

A radioaktív anyagoknak 
a levegőbe és vízbe történő 
kibocsátásának, a levegő 
radioaktív szennyezés 
elleni védelmének, a vizek 
és víztartó képződmények 
radioaktív és hőszennyezés 
elleni védelmének, valamint 
a levegő és a vízi környezet 
radioaktív szennyeződése 
ellenőrzésének vizsgálata, 
a kibocsátási határértékek, 
valamint az ellenőrzési 
követelményeknek és 
a környezetvédelmi 
és természetvédelmi 
felügyelőség részére adandó 
jelentések rendszerének  
a meghatározása.

a) létesítési engedély, 
b) üzemeltetési engedély, 
c) lezárási engedély 
d) radioaktívhulladék- 
tároló biztonsági 
övezetének kijelölése, 
felülvizsgálata

környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
hatáskörében eljáró 
Baranya Megyei 
Kormányhivatal
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15 3.2. Radioaktívhulladék-tároló 
esetében, ha az engedélyezett 
tevékenység megváltoztathatja  
a létesítmény vonatkozásában  
a kibocsátásokat, a kibocsátási 
határértékeket, a kibocsátási 
határértékek számításául 
szolgáló adatokat,  
a kibocsátások ellenőrzését,  
a környezetellenőrzést,  
a hőterhelést; a kibocsátásra 
kerülő radioaktív 
izotópok, illetve radioaktív 
anyagok vonatkozásában 
megváltoztatja a keletkezés 
helyét, módját, a keletkező 
aktivitásokat, a kibocsátás 
módját, útvonalát,  
a kibocsátott radioaktív 
anyag aktivitását, 
aktivitáskoncentrációját,  
fizikai-kémiai jellemzőit,  
a kibocsátás időbeli alakulását, 
a kibocsátás tömeg- és 
térfogatáramát vagy  
a tervezett kibocsátási 
szinteket és  
az üzemeltetési engedély 
megváltoztatásával jár.

A radioaktív anyagoknak a 
levegőbe és vízbe történő 
kibocsátásának, a levegő 
radioaktív szennyezés 
elleni védelmének, a vizek 
és víztartó képződmények 
radioaktív és hőszennyezés 
elleni védelmének, valamint 
a levegő és a vízi környezet 
radioaktív szennyeződése 
ellenőrzésének vizsgálata, 
a kibocsátási határértékek, 
valamint az ellenőrzési 
követelményeknek és 
a környezetvédelmi 
és természetvédelmi 
felügyelőség részére adandó 
jelentések rendszerének  
a meghatározása.

radioaktívhulladék- 
tároló átalakításának 
engedélyezése

környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
hatáskörében eljáró 
Baranya Megyei 
Kormányhivatal

16 3.3. A radioaktívhulladék-  
tároló esetében.

A felszín alatti 
radioaktívhulladék-tároló 
telepítésére és 
tervezésére vonatkozó 
földtani, bányászati 
és műszaki biztonsági 
követelményeknek való 
megfelelés vizsgálata. 
A felszíni (külszíni) 
radioaktívhulladék-tároló 
telepítésére és tervezésére 
vonatkozó földtani 
követelményeknek való 
megfelelésének vizsgálata. 
Bányajáradék fizetési 
kötelezettség megállapítása, 
ha a nukleáris létesítmény 
építése során több mint 
500 m3 ásványi nyersanyag 
mennyiséget termelnek ki.

a) telephely kutatási 
keretprogram engedély, 
b) (fázisonkénti) 
telephelykutatási 
engedély, 
c) telepítési engedély, 
d) létesítési engedély, 
e) üzemeltetési engedély, 
f ) lezárási engedély, 
g) az a)–f ) engedélyek 
módosítása

bányafelügyelet
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17 3.4. A radioaktívhulladék-  
tárolóval összefüggő 
építményre vonatkozó 
eljárásokban, ha annak földtani 
vonatkozása is van, illetve  
az építés során több mint 
500 m3 ásványi nyersanyagot 
termelnek ki.

A felszín alatti 
radioaktívhulladék-tároló 
telepítésére és 
tervezésére vonatkozó 
földtani, bányászati 
és műszaki biztonsági 
követelményeknek való 
megfelelés vizsgálata. 
A felszíni (külszíni) 
radioaktívhulladék-tároló 
telepítésére és tervezésére 
vonatkozó földtani 
követelményeknek való 
megfelelés vizsgálata. 
A bányajáradék-fizetési 
kötelezettség megállapítása.

a) építési (bontási) 
engedély, 
b) használatbavételi 
engedély 
c) az a) és b) engedélyek 
módosítása

bányafelügyelet

18 3.5. A radioaktívhulladék-  
tároló átalakítása esetén, ha 
annak földtani vonatkozása is 
van, illetve az átalakítás során 
több mint 500 m3 ásványi 
nyersanyagot termelnek ki.

A felszín alatti 
radioaktívhulladék-tároló 
átalakítására vonatkozó 
földtani, bányászati 
és műszaki biztonsági 
követelményeknek való 
megfelelés vizsgálata. 
A felszíni (külszíni) 
radioaktívhulladék-tároló 
átalakítására vonatkozó 
földtani követelményeknek 
való megfelelés vizsgálata. 
A bányajáradék-fizetési 
kötelezettség megállapítása.

radioaktív-hulladéktároló 
átalakításának 
engedélyezése

bányafelügyeleti

19 3.6. Radioaktívhulladék-tároló 
esetében.

A radioaktívhulladék-tároló 
telepítésére és tervezésére 
vonatkozó földtani 
követelményeknek való 
megfelelés vizsgálata.

Időszakos Biztonsági 
Jelentés hatósági 
felülvizsgálata

bányafelügyelet

20 3.7. Radioaktívhulladék-tároló 
esetében.

A tűzvédelemre 
vonatkozó követelmények 
teljesülésének vizsgálata.

Időszakos Biztonsági 
Jelentés hatósági 
felülvizsgálata

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 
kirendeltség

21 3.8. Radioaktívhulladék-tároló 
létesítése esetén,  
ha az engedélyezés  
az ivóvízbázis védelmét érinti.

Annak elbírálása, hogy  
az építési tevékenység, illetve 
az építményben folytatott 
tevékenység az ivóvízbázis 
védelmére vonatkozó 
követelményeknek  
a kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett megfelel-e.

a) építési engedély, 
b) használatbavételi 
engedély

BM Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság, 
mint vízügyi és 
vízvédelmi hatóság
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22 3.9. Radioaktívhulladék-tárolóval 
összefüggő építmények, 
műtárgyak létesítése esetén,  
ha az engedélyezés az 
ivóvízbázis védelmét érinti.

Annak elbírálása, hogy  
az építési tevékenység, illetve 
az építményben folytatott 
tevékenység az ivóvízbázis 
védelmére vonatkozó 
követelményeknek  
a kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett megfelel-e.

a) építési engedély, 
b) használatbavételi 
engedély

BM Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság, 
mint vízügyi és 
vízvédelmi hatóság

23 3.10. Radioaktívhulladék-tárolóval 
összefüggő építmények, 
műtárgyak létesítése 
esetén, ha azok rendeltetése 
élelmiszer előállítást, 
élelmiszerforgalmazást,  
illetve tárolást érint.

Az építmény élelmiszer 
előállítást (beleértve 
vendéglátás, közétkeztetés); 
élelmiszer-forgalmazást, 
illetve tárolást szolgáló 
részeinek élelmiszerlánc- 
biztonsági, illetve 
állategészségügyi 
megfelelőségének vizsgálata.

a) építési engedély, 
b) használatbavételi 
engedély

illetékes megyei 
kormányhivatal 
élelmiszerlánc- 
biztonsági és 
állategészségügyi 
hatáskörében eljáró 
járási hivatala

24 3.11. Radioaktívhulladék-tárolókkal 
összefüggő építmények, 
műtárgyak létesítése esetén.

Munkavégzés céljára szolgáló 
építményrészek  
munkaegészségügyi 
megfelelőségének vizsgálata.

a) építési engedély, 
b) használatbavételi 
engedély

illetékes fővárosi 
és megyei 
kormányhivatal 
népegészségügyi 
hatáskörében eljáró 
járási (fővárosi 
kerületi) hivatala

25 3.12. Radioaktívhulladék-tárolóval 
összefüggő építmények, 
műtárgyak létesítése esetén, 
ha az építés nyilvántartott vagy 
védetté nyilvánított régészeti 
lelőhelyet érint.

A kulturális örökségvédelmi 
hatósági nyilvántartásban 
szereplő nyilvántartott 
vagy védetté nyilvánított 
régészeti lelőhelyen létesülő 
új épület, illetve a meglévő 
épület terepszint alatti 
vagy terepszintet is érintő 
bővítés örökségvédelmi 
megfelelőségének vizsgálata.

a) építési engedély, 
b) használatbavételi 
engedély

az örökségvédelmi 
hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei 
kormányhivatal

26 3.13. Radioaktívhulladék-tárolóval 
összefüggő építmények 
létesítése esetén,  
ha az építmény építése során 
mélyalapozási technológiát 
alkalmaznak, vagy ha az építési 
tevékenység során több mint 
500 m3 ásványi nyersanyag 
mennyiséget termelnek ki.

A létesülő új épületre 
vonatkozó földtani 
követelményeknek való 
megfelelés vizsgálata, 
valamint a bányajáradék-
fizetési kötelezettség 
megállapítása.

a) építési engedély, 
b) használatbavételi 
engedély 
c) az a) és b) engedélyek 
módosítása

bányafelügyelet



9294 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 210. szám 

27 3.14. Radioaktívhulladék-tároló 
létesítéséhez szükséges,  
de az üzemeltetéséhez 
nem szükséges építmények 
létesítésekor, zajra vagy 
rezgésre érzékeny építmények 
építése, elhelyezése, 
megszüntetése esetén a vasúti 
pálya vágányának tengelyétől 
számított 100 méteren belüli, 
radioaktívhulladék-tárolóval 
összefüggő egyéb építmény  
esetében 50 méteren belüli 
övezetben történő építési  
tevékenységnél.

Közlekedésből származó 
terhelések hatásainak, 
valamint a forgalomtechnikai 
és közlekedésbiztonsági 
megfelelőség vizsgálata.

a) építési (bontási) 
engedély, 
b) használatbavételi 
engedély

közlekedésért felelős 
miniszter

28 3.15. Radioaktívhulladék-tároló 
célját szolgáló legalább  
100 darab személygépkocsi 
vagy legalább 10 darab 
tehergépkocsi vagy 
autóbusz befogadására 
alkalmas parkoló, továbbá 
buszpályaudvar építése  
esetén.

Közlekedésből származó 
terhelések hatásainak, 
valamint a forgalomtechnikai 
és közlekedésbiztonsági 
megfelelőség vizsgálata.

a) építési (bontási) 
engedély, 
b) használatbavételi 
engedély

fővárosi és megyei 
kormányhivatal

29 3.16. Radioaktívhulladék-tárolóval 
összefüggő építmények 
esetén:  
a) Ha az építmény bármely 
repülőtértől, leszállóhelytől, 
rádiónavigációs ponttól 
számított 10 kilométeren 
belüli kijelölésű és 20 méternél 
magasabb létesítmény 
létesítése esetén. Egyéb 
esetben 60 méternél 
magasabb létesítmény 
létesítése esetén.  
b) A repülőtér telekhatárától 
mért 15 kilométer távolságon 
belül 40 méternél, bárhol 
máshol a beépítésre szánt 
területen 100 méternél, 
beépítésre nem szánt 
területen 50 méternél 
magasabb építmény építése, 
építménymagasságot növelő 
bővítése.

a) A polgári célú repülés 
biztonsága érdekében 
az építmény elhelyezése, 
magassága közvetlen 
és közvetett hatásainak 
vizsgálata a légiközlekedésre, 
légiközlekedés biztonságára. 
b) Az állami célú repülés 
biztonsága érdekében 
az építmény elhelyezése, 
magassága közvetlen 
és közvetett hatásainak 
vizsgálata a légiközlekedésre, 
a földi telepítésű 
berendezések működésére 
és a légiközlekedés 
biztonságára.

a) építési engedély, 
b) használatbavételi 
engedély

a) Légiközlekedési 
hatóság 
b) Katonai légügyi 
hatóság
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30 3.17. Radioaktívhulladék-tárolóval 
összefüggő építményben  
a felvonó létesítése, 
áthelyezése, átalakítása, 
használatbavétele vagy 
bontása esetén, ha ahhoz 
építésügyi hatósági 
engedélyhez kötött építési, 
bontási tevékenység is 
szükséges.

műszaki biztonsági 
szakkérdés

a) építési (bontási) 
engedély, 
b) használatbavételi 
engedély

mérésügyi és 
műszaki biztonsági 
feladatkörben eljáró 
fővárosi és megyei 
kormányhivatal

31 3.18. Az atomenergiáról szóló 
törvény szerinti Időszakos 
Biztonsági Jelentés 
radioaktívhulladék-tároló 
esetében.

Annak elbírálása, hogy 
az Időszakos Biztonsági 
Jelentésnek a radioaktív-
hulladéktároló általa 
környezetben keltett 
hatásoknak vizsgálata 
vonatkozásában a hosszú 
távú környezeti tendenciák 
bemutatását, továbbá  
a környezeti sugárzás 
ellenőrző rendszer és 
program megfelelőségét, 
valamint a környezetnek  
a létesítmény 
üzemeltetéséből adódó 
sugárterhelését, a környezet-
ellenőrző rendszer mért 
adatainak elemzését,  
az eredmények  
értékelését, a környezeti  
sugárzásellenőrző rendszer 
és a környezet-ellenőrzési 
program megfelelőségének 
értékelését tartalmazó részek 
megfelelnek-e 
a jogszabályban 
meghatározott 
környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
követelményeknek.

Időszakos Biztonsági 
Jelentés felülvizsgálata 
és a feltárt eltérések 
jóváhagyása

környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
hatáskörében eljáró 
Baranya Megyei 
Kormányhivatal

32 3.19. A radioaktívhulladék-  
tárolóval összefüggő 
építmények és 
épületszerkezetek hatósági 
engedélyezésére irányuló 
eljárásban.

A tűzvédelemre 
vonatkozó követelmények 
teljesülésének vizsgálata.

a) építési (bontási) 
engedély, 
b) használatbavételi 
engedély

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 
kirendeltség

33 3.20. Radioaktívhulladék-tároló 
esetében.

Az Időszakos Biztonsági 
Jelentésben tűzvédelmi, 
katasztrófavédelmi, polgári 
védelmi és nukleárisbaleset-
elhárítási követelmények 
teljesülésének vizsgálata.

Időszakos Biztonsági 
Jelentés hatósági 
felülvizsgálata

BM Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság
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34 3.21. Radioaktívhulladék-tároló 
esetében.

A radioaktívhulladék-tároló 
létesítmények mélységi 
biztonsági övezetének 
földtani követelményeknek 
való megfelelés vizsgálata.

radioaktívhulladék-tároló 
biztonsági övezetének 
kijelölése, felülvizsgálata

bányafelügyelet

35 3.22. Radioaktívhulladék-tároló 
telepítése termőföldön.

Termőföld mennyiségi 
védelme követelményeinek 
vizsgálata.

telepítési engedély ingatlanügyi, 
földügyi igazgatási 
hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei 
kormányhivatal

36 3.23. Radioaktívhulladék-tároló 
esetében.

A baleset-elhárítási 
intézkedések telephelyen 
kívüli végrehajthatóságának 
vizsgálata. 
A nukleárisbaleset-
elhárítási intézkedési terv 
katasztrófavédelmi, polgári 
védelmi, nukleárisbaleset-
elhárítási és tűzvédelmi 
vizsgálata, a következmények 
elhárítása vagy enyhítése, 
a hatékony beavatkozás 
személyi és tárgyi 
feltételeinek megléte, 
biztosítása tekintetében.

a) (fázisonkénti) 
telephelykutatási 
engedély, 
b) telepítési engedély, 
c) létesítési engedély, 
d) nukleárisbaleset-
elhárítási intézkedési 
tervének engedélyezése

BM Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

37 3.24. Radioaktívhulladék-tároló 
esetében.

Annak vizsgálata, 
hogy a tervezett 
radioaktívhulladék-tároló 
kutatási védőidomának 
határai a földtani gát 
épségének megóvása 
érdekében megfelelőek-e, 
illetve annak határain 
belül a vízhasználati 
jog korlátozására 
vonatkozó követelmények 
teljesíthetők-e.

kutatási védőidom 
kijelölése, felülvizsgálata

BM Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság, 
mint vízügyi és 
vízvédelmi hatóság

38 3.25 Radioaktívhulladék-tároló 
esetében.

Annak vizsgálata, 
hogy a tervezett 
radioaktívhulladék-tároló 
kutatási védőidomának 
határai a földtani gát 
épségének megóvása 
érdekében megfelelőek-e, 
illetve annak határain belül a 
bányászati jog korlátozására 
vonatkozó követelmények 
teljesíthetők-e.

kutatási védőidom 
kijelölése, felülvizsgálata

bányafelügyelet
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39 4.1. Kiemelt létesítmények 
esetében.

Kiemelt létesítmények 
üzemeltetéséből adódó 
lakossági dózismegszorítás 
sugár-egészségügyi 
vizsgálata.

lakossági 
dózismegszorítás 
jóváhagyása

Nemzeti 
Népegészségügyi 
Központ

40 4.2. Kiemelt létesítmények 
esetében, amennyiben  
a sugáregészségügyi  
szakkérdés az eljárásban 
érintett.

Az üzemeltető személyzetnek 
a kiemelt létesítmény 
üzemeltetéséből adódó 
sugárterheléssel szembeni 
védelme sugár-egészségügyi 
követelményeinek való 
megfelelés vizsgálata.

létesítményi Munkahelyi 
Sugárvédelmi Szabályzat 
jóváhagyása

Nemzeti 
Népegészségügyi 
Központ

41 4.3. Nukleáris létesítmény 
esetében.

A baleset-elhárítási 
intézkedések telephelyen 
kívüli végrehajthatóságának 
vizsgálata. 
A nukleárisbaleset-
elhárítási intézkedési terv 
katasztrófavédelmi, polgári 
védelmi, nukleárisbaleset-
elhárítási és tűzvédelmi 
vizsgálata a következmények 
elhárítása vagy enyhítése, 
a hatékony beavatkozás 
személyi és tárgyi 
feltételeinek megléte, 
biztosítása tekintetében.

a) telephelyengedély, 
b) létesítési engedély, 
c) nukleárisbaleset- 
elhárítási intézkedési 
tervének engedélyezése

BM Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

42 4.4. Nukleáris üzemanyag szállítása 
esetében

A nukleárisbaleset-
elhárítási intézkedési terv 
katasztrófavédelmi,  
polgári védelmi, 
nukleárisbaleset-elhárítási,  
és tűzvédelmi vizsgálata  
a veszélyhelyzet megelőzése, 
következmények elhárítása 
vagy enyhítése, a hatékony 
beavatkozás személyi és 
tárgyi feltételeinek megléte, 
biztosítása tekintetében.

baleset-elhárítási 
és intézkedési terv 
engedélyezése

BM Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

43 4.5. Az atomenergia minden 
alkalmazója esetében.

Az éves effektívdózis-korlát 
meghaladásának 
sugár-egészségügyi 
követelményeknek való 
megfelelés vizsgálata.

éves effektívdózis-korlát 
meghaladásának 
jóváhagyása

Nemzeti 
Népegészségügyi 
Központ
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44 4.6. Az atomenergia minden 
alkalmazója esetében.

A radioaktív anyagot 
tartalmazó fogyasztási 
cikk előállításának, 
forgalomba hozatalának 
és felhasználásának 
sugár-egészségügyi 
követelményeknek való 
megfelelés vizsgálata.

fogyasztási cikk 
előállításának, 
forgalomba hozatalának, 
felhasználásának 
engedélyezése, amelynek 
rendeltetésszerű 
használatára az 
ionizáló sugárzás 
elleni védelemről 
és a kapcsolódó 
engedélyezési, jelentési 
és ellenőrzési rendszerről 
szóló 2/2022. (IV. 29.)  
OAH rendelet hatálya 
kiterjed

Nemzeti 
Népegészségügyi 
Központ

45 4.7. Tartós 
maradékszennyezettségű 
területeken.

A tartós szennyezettség 
fennállása 
sugár-egészségügyi 
következményeinek 
vizsgálata.

radioaktívan szennyezett 
terület kezelésének, 
az életvitelszerű 
tartózkodásnak,  
a társadalmi és 
gazdasági tevékenység 
folytatásának 
engedélyezése

Nemzeti 
Népegészségügyi 
Központ

46 4.8. A radioaktív hulladékoknak és 
a kiégett fűtőelemeknek  
a Magyarország országhatárán 
át történő szállításának 
engedélyezésére irányuló 
eljárásában.

Annak elbírálása, hogy  
a nukleáris létesítmények, 
nukleáris és más radioaktív 
anyagok, valamint  
a radioaktív hulladékok 
fizikai védelme rendészeti 
és személyi követelményei 
teljesülnek-e.

szállítás engedélyezése Országos Rendőr- 
főkapitányság

47 4.9. Az atomenergia alkalmazása 
körében a fizikai védelmi 
rendszer hatósági 
engedélyezésére irányuló 
eljárásban.

Annak elbírálása, hogy  
az atomenergia alkalmazása 
körében a fizikai védelmi 
rendszerre vonatkozó 
rendészeti és személyi 
szempontú követelmények 
teljesülnek-e.

a fizikai védelmi rendszer 
engedélyezése

Országos Rendőr- 
főkapitányság
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48 5.1. Nyitott sugárforrás esetében. A radioaktív anyagoknak 
a levegőbe és vízbe történő 
kibocsátásának, a levegő 
radioaktív szennyeződése 
elleni védelmének, 
valamint a vizek és víztartó 
képződmények radioaktív 
és hőszennyezés elleni 
védelmének, továbbá  
a levegő és a vízi környezet 
radioaktív szennyeződése 
ellenőrzésének vizsgálata, 
a kibocsátási határértékek, 
valamint az ellenőrzési 
követelményeknek és 
a környezetvédelmi 
hatósági jogkörében 
eljáró kormányhivatal 
részére adandó jelentések 
rendszerének  
a meghatározása.

radioaktív anyag 
alkalmazása, 
radioaktív sugárforrás 
izotóplaboratóriumon 
kívüli felhasználása, 
vizsgálati típusonként

környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
hatáskörében eljáró 
Baranya Megyei 
Kormányhivatal

49 6.1. Vízgazdálkodási szempontból 
sajátos építményfajtának 
minősülő létesítmények 
kivételével a nukleáris és  
a nukleáris létesítményekkel 
összefüggő, illetve azok 
megvalósításához szükséges 
építmények, műtárgyak 
létesítése esetén,  
ha az engedélyezés  
az ivóvízbázis védelmét,  
vagy az árvíz és a jég 
levonulását vagy  
a mederfenntartást érinti.

Annak elbírálása, hogy  
az építési tevékenység, illetve 
az építményben folytatott 
tevékenység az ivóvízbázis 
védelmére vonatkozó 
követelményeknek  
a kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett megfelel-e, 
továbbá annak elbírálása, 
hogy az építési tevékenység  
az árvíz és a jég levonulására, 
a mederfenntartásra milyen 
hatást gyakorol.

a) építési (bontási) 
engedély, 
b) használatbavételi 
engedély

BM Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság, 
mint vízügyi és 
vízvédelmi hatóság

50 6.2. Nukleáris létesítménnyel 
összefüggő építmények, 
műtárgyak létesítése esetén, 
ha azok rendeltetése élelmiszer 
előállítást, élelmiszer-
forgalmazást, illetve tárolást 
érint.

Az építmény élelmiszer 
előállítást (beleértve 
vendéglátás, közétkeztetés); 
élelmiszer-forgalmazást, 
illetve tárolást szolgáló 
részeinek élelmiszerlánc- 
biztonsági, illetve 
állategészségügyi 
megfelelőségének vizsgálata.

a) építési (bontási) 
engedély, 
b) használatbavételi 
engedély

illetékes megyei 
kormányhivatal 
élelmiszerlánc- 
biztonsági és 
állategészségügyi 
hatáskörében eljáró 
járási hivatala

51 6.3. Nukleáris létesítménnyel 
összefüggő építmények, 
műtárgyak létesítése esetén.

Munkavégzés céljára 
szolgáló építményrészek 
munka-egészségügyi 
megfelelőségének vizsgálata.

a) építési (bontási) 
engedély, 
b) használatbavételi 
engedély

illetékes fővárosi 
és megyei 
kormányhivatal 
népegészségügyi 
hatáskörében eljáró 
járási (fővárosi 
kerületi) hivatala
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52 6.4. Nukleáris létesítménnyel 
összefüggő építmények 
műtárgyak létesítése esetén, 
ha az építés nyilvántartott vagy 
védetté nyilvánított régészeti 
lelőhelyet érint.

A kulturális örökségvédelmi 
hatósági nyilvántartásban 
szereplő nyilvántartott 
vagy védetté nyilvánított 
régészeti lelőhelyen létesülő 
új épület, illetve a meglévő 
épület terepszint alatti 
vagy terepszintet is érintő 
bővítés örökségvédelmi 
megfelelőségének vizsgálata.

a) építési (bontási) 
engedély, 
b) használatbavételi 
engedély

az örökségvédelmi 
hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei 
kormányhivatal

53 6.5. Nukleáris létesítménnyel 
összefüggő építmények 
létesítése esetén,  
ha az építmény építése során 
mélyalapozási technológiát 
alkalmaznak, vagy ha az építési 
tevékenység során több mint 
500 m3 ásványi nyersanyag 
mennyiséget termelnek ki.

A létesülő új épületre 
vonatkozó földtani 
követelményeknek való 
megfelelés vizsgálata, 
valamint a bányajáradék-
fizetési kötelezettség 
megállapítása.

a) építési (bontási) 
engedély, 
b) használatbavételi 
engedély 
c) az a)–b) engedélyek 
módosítása.

bányafelügyelet

54 6.6. Nukleáris létesítmény 
létesítéséhez szükséges, 
de az üzemeltetéséhez 
nem szükséges épületek 
létesítésekor, zajra vagy 
rezgésre érzékeny építmények 
építése, elhelyezése, 
megszüntetése esetén a vasúti 
pálya vágányának tengelyétől 
számított 100 méteren belüli, 
egyéb nukleáris létesítménnyel 
összefüggő építmény esetében 
50 méteren belüli övezetben 
történő építési tevékenységnél.

Közlekedésből származó 
terhelések hatásainak, 
valamint a forgalomtechnikai 
és közlekedésbiztonsági 
megfelelőség vizsgálata.

a) építési (bontási) 
engedély, 
b) használatbavételi 
engedély

közlekedésért felelős 
miniszter

55 6.7. Nukleáris létesítmény célját 
szolgáló legalább  
100 darab személygépkocsi 
vagy legalább 10 darab 
tehergépkocsi vagy 
autóbusz befogadására 
alkalmas parkoló, továbbá 
buszpályaudvar építése  
esetén.

Közlekedésből származó 
terhelések hatásainak, 
valamint a forgalomtechnikai 
és közlekedésbiztonsági 
megfelelőség vizsgálata.

a) építési (bontási) 
engedély, 
b) használatbavételi 
engedély

fővárosi és megyei 
kormányhivatal
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56 6.8. Nukleáris létesítménnyel 
összefüggő építmények 
esetén:  
a) Ha a létesítmény helye 
bármely repülőtértől, 
leszállóhelytől, rádiónavigációs 
ponttól számított  
10 kilométeren belüli kijelölésű 
és 20 méternél magasabb 
létesítmény létesítése esetén. 
Egyéb esetben 60 méternél 
magasabb létesítmény 
létesítése esetén.  
b) A repülőtér telekhatárától 
mért 15 kilométer távolságon 
belül 40 méternél, bárhol 
máshol a beépítésre szánt 
területen 100 méternél, 
beépítésre nem szánt 
területen 50 méternél 
magasabb építmény építése, 
építménymagasságot növelő 
bővítése.

a) A polgári célú repülés 
biztonsága érdekében 
az építmény elhelyezése, 
magassága közvetlen 
és közvetett hatásainak 
vizsgálata a légiközlekedésre, 
légiközlekedés biztonságára. 
b) Az állami célú repülés 
biztonsága érdekében 
az építmény elhelyezése, 
magassága közvetlen 
és közvetett hatásainak 
vizsgálata a légiközlekedésre, 
a földi telepítésű 
berendezések működésére 
és a légiközlekedés 
biztonságára.

a) építési (bontási) 
engedély, 
b) használatbavételi 
engedély

a) Légiközlekedési 
hatóság 
b) Katonai légügyi 
hatóság

57 6.9. Nukleáris létesítménnyel 
összefüggő építményben  
a felvonó létesítése, 
áthelyezése, átalakítása, 
használatbavétele vagy 
bontása esetén, ha ahhoz 
építésügyi hatósági 
engedélyhez kötött építési, 
bontási tevékenység is 
szükséges.

műszaki biztonsági 
szakkérdés

a) építési (bontási) 
engedély, 
b) használatbavételi 
engedély

mérésügyi és 
műszaki biztonsági 
feladatkörben eljáró 
fővárosi és megyei 
kormányhivatal

58 7. Minden esetben A vizek és víztartó 
képződmények radioaktív 
és hőszennyezés elleni 
védelmének, valamint  
a vízi környezet 
radioaktív szennyeződése 
ellenőrzésének vizsgálata 
kérdésében.

radioaktív anyag 
Magyarország vízi útjain 
történő szállítása

BM Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 45/2022. (XII. 20.) BM rendelete
a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek 
módosításáról

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15.  § (11)  bekezdés b)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 
26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a  vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.  § (8)  bekezdés e)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 21.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a  vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.  § (8)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 21.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 18. § (2) bekezdés e) pontjában, valamint 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. és 29. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés a) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § 
(1) bekezdés 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (2)  bekezdés 
a), b), c) és j)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) 
Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 27. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2)  bekezdés d)  pont df )  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 
26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8. alcím tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2)  bekezdés g)  pont ga)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 
26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 9. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 26.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 10. alcím tekintetében a  Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101.  § (1)  bekezdés l)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 16.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 11. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (2)  bekezdés 
h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
66. § (1) bekezdés 30. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 12. alcím tekintetében a  közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 29.  § b)  pont bc)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 
13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 13. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (2)  bekezdés b) és 
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
66. § (1) bekezdés 30. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 14. alcím tekintetében az  egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 18.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 
26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
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a 15. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (2)  bekezdés 
e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
66. § (1) bekezdés 30. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 16. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (2)  bekezdés 
f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
66. § (1) bekezdés 30. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 17. alcím tekintetében a  tűz elleni védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 
47.  § (4)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) 
Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 7. és 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 18. alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015.  évi XLII. törvény 341.  § (1)  bekezdés 21.  pont f )  alpontjában, valamint 342/A.  § (1)  bekezdés j)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 
16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 19. alcím tekintetében a  kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34.  § (4)  bekezdés a)  pont ah)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 
26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 20. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (2) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 26.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 21. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés s) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § 
(1) bekezdés 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 22. alcím tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2)  bekezdés d)  pont df )  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 
26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 23. alcím tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2)  bekezdés d)  pont df )  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 
26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 24. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 26.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 25. alcím tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2)  bekezdés k)  pont kg)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 
26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 26. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés 
i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
66. § (1) bekezdés 27. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 27. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (8) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § 
(1) bekezdés 2. és 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 28. alcím tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2)  bekezdés g)  pont ga)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 
26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 29. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont da) és df ) alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 
26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 30. alcím tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2)  bekezdés g)  pont gc)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 
26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 31. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés u) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § 
(1) bekezdés 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 32. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f ) pontjában, valamint  
az  egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28.  § (2)  bekezdésében kapott 
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felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 
26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 33. alcím tekintetében az  egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 18.  § (2)  bekezdés d)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 
26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 34. alcím tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 16.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 35. alcím tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2)  bekezdés d)  pont dc)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 
26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 36. alcím tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi 
XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 37. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (2)  bekezdés 
k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
66. § (1) bekezdés 30. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 38. alcím tekintetében a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 82. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 7. és 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 39. alcím tekintetében az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények 
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32.  § (5)  bekezdés j)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva,
a 40. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 
25. és 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 41. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés i)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 12.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 42. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 26.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva, 
a 43. alcím tekintetében a  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
2007. évi I. törvény 86. § (4) bekezdésében, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
2007. évi II. törvény 111.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 6. és 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 44. alcím tekintetében a  menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93.  § (3)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 6.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 45. alcím tekintetében a  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 
a  gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77.  § (2)  bekezdés p)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 
26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 46. alcím tekintetében a  Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101.  § (1)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 16.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 47. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 21.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 48. alcím tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2)  bekezdés k)  pont kg)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 
26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
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a 49. alcím tekintetében a  Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101.  § (1)  bekezdés k)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 16.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 50. alcím tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2)  bekezdés d)  pont df )  alpontjában és 
247.  § (2)  bekezdés g)  pont ga)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 51. alcím tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2)  bekezdés i)  pont id)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 
26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 52. alcím tekintetében a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (6)  bekezdés 
e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
66. § (1) bekezdés 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 53. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 16.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 54. alcím tekintetében a  tűz elleni védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47.  § 
(2)  bekezdés 11.  pontjában, valamint a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011.  évi CXXVIII. törvény 81.  § b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 55. alcím tekintetében a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi 
CXXVIII.  törvény 81.  § d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 56. alcím tekintetében a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi 
CXXVIII.  törvény 81.  § g)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 57. alcím tekintetében a  tűz elleni védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47.  § 
(2) bekezdés 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) 
Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 58. alcím tekintetében a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 31. § (7) bekezdés 
a) és b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) 
Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 30. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 59. alcím tekintetében a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 81.  § a), e) és f )  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 60. alcím tekintetében az  atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68.  § (11)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 7.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 61. alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény 341.  § (1)  bekezdés 4.  pont a)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 7. és 16. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva,
a 62. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1)  bekezdés a), p) és s) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 
29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 63. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ia) és ib) alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 
26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 64. alcím tekintetében Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011.  évi 
CCII. törvény 24.  § (6)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 5. és 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 65. alcím tekintetében a  Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101.  § (1)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 16.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
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a 66. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94.  § (1)  bekezdés n)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 
29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 67. alcím tekintetében az  egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek 
az  iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 25.  § d)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 16.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 68. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94.  § (1)  bekezdés h)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 
29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 69. alcím tekintetében a  munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88.  § (5a)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 16.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 70. alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015.  évi XLII. törvény 341.  § (1)  bekezdés 15.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 2., 6., 7., 16. és 19.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 71. alcím tekintetében a  lakások és helyiségek bérletére, valamint az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
1993. évi LXXVIII. törvény 87. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 72. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § 
(5)  és  (8)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) 
Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 2., 16. és 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 73. alcím tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi 
XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 74. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 26.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 75. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés sz) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 26.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 76. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (3) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 
26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 77. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés a) pontjában, a tűz 
elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 4. pontjában, 
valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 
341. § (1)  bekezdés 2. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 78. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94.  § (1)  bekezdés l)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 
29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 79. alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 2. pont a) és d) alpontjában és a 341. § (1) bekezdés 21. pont b) alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 
7. és 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 80. alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 81. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 21.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
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a 82. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 21.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 83. alcím tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi 
XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 84. alcím tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2)  bekezdés g)  pont gj)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 
26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 85. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (7) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § 
(1) bekezdés 6. és 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 86. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 26.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 87. alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015.  évi XLII. törvény 342/B.  § c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 88. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés t) pontjában, 
valamint a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 
96.  §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
66. § (1) bekezdés 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 
a 89. alcím tekintetében a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII.  törvény 81.  § d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 90. alcím tekintetében az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv állományába tartozó szerződéses 
határvadászokra vonatkozó szabályokról szóló 244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet 16.  § 4.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 16.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 91. alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 253/2022. (VII. 15.) Korm. rendelet 2.  § g)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 16.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – az Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével –,
a 92. alcím tekintetében az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv állományába tartozó szerződéses 
határvadászokra vonatkozó szabályokról szóló 244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet 16.  § 13.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 16.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. A tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló  
12/1991. (V. 18.) NM rendelet módosítása

1. §  A tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendelet 2.  § 
(1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

2. A mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet 
módosítása

2. §  A mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet 9. § (4) bekezdésében 
a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.
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3. Az árvíz- és belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet módosítása

3. §  Az árvíz- és belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet 3.  § (6)  bekezdés b)  pontjában, 3/B.  § 
(1) bekezdés b) pontjában, 3/B. § (2) bekezdés c) pontjában a „megyehatárt” szövegrész helyébe a „vármegyehatárt” 
szöveg lép.

4. Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet módosítása

4. §  Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 4.  § (1)  bekezdésében a „megyei” szövegrész 
helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

5. A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai 
felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló  
51/1997. (XII. 18.) NM rendelet módosítása

5. §  A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló 
egészségügyi szolgáltatásokról és a  szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet 7.  § 
(1) és (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

6. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 
módosítása

6. §  A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet
1. 1.  § (6)  bekezdésében, 3.  § (5b)  bekezdés q)  pontjában, 9.  § (5)  bekezdés g)  pontjában, 84.  § (4)  bekezdés 

b) pont nyitó szövegrészében, 84. § (4) bekezdés b) pont bc) alpontjában, 126/B. § (1) és (2) bekezdésében, 
126/B.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében, 129/A.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, 136.  § (1)  bekezdés 
g)  pontjában, 137.  § (1), (4) és (5)  bekezdésében, 147.  § (1a)  bekezdésében, 147.  § (1c)  bekezdés nyitó 
szövegrészében, 147.  § (1d)  bekezdésében, 1. számú melléklet „II. Szakellátások” cím 3.  pontjához fűzött 
megjegyzésben a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,

2. 47.  § (3)  bekezdésében, 126/B.  § (5)  bekezdésében, 129/A.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, 137.  § 
(7) és (8a) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,

3. 97. § (1) bekezdésében a „megyére” szövegrész helyébe a „vármegyére” szöveg,
4. 137. § (11) bekezdésében a „megyén” szövegrész helyébe a „vármegyén” szöveg,
5. 143.  § (1)  bekezdésében a „megyei intézményfenntartó központ vagy más fenntartó” szövegrész helyébe 

a „fenntartó” szöveg,
6. 143. § (5) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,
7. 147. § (3a) bekezdésében a „megyéből” szövegrész helyébe a „vármegyéből” szöveg,
8. 1. számú melléklet „II. Szakellátások” cím 3. pontjában a „Megyei/fővárosi” szövegrész helyébe a „Vármegyei, 

fővárosi” szöveg,
9. 2. számú melléklet I. Rész „II. Szakellátások” cím 3.  pontjában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” 

szöveg
lép.

7. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 
szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosítása

7. §  A fertőző betegségek és a  járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet
a) 3.  § (1)  bekezdésében, 1. számú mellékletében, 3. számú mellékletében a „megyei” szövegrészek helyébe 

a „vármegyei” szöveg,
b) 3/A. § 17. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
c) 6. § (1) bekezdés a) pontjában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,
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d) 6.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg, a „megyén” szövegrész 
helyébe a „vármegyén” szöveg

lép.

8. A betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosítása

8. §  A betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet 1. számú melléklet 4.  pontjában a „megyében” szövegrész 
helyébe a „vármegyében” szöveg lép.

9. A kórházi felügyelő tanácsról szóló 23/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása

9. §  A kórházi felügyelő tanácsról szóló 23/1998. (XII. 27.) EüM rendelet
a) 2.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „megye/főváros” szövegrész helyébe a  „vármegye, főváros” szöveg, 

a „megyében/fővárosban” szövegrész helyébe a „vármegyében, a fővárosban” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „megyére” szövegrész helyébe a „vármegyére” szöveg, a „megyék” szövegrész 

helyébe a „vármegyék” szöveg
lép.

10. A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló  
44/1998. (X. 14.) BM rendelet módosítása

10. §  A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet
a) 3. § c) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 14. § (2) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

11. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló  
9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosítása

11. §  A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet
a) 2/E. § (1) bekezdésében a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg,
b) 2/E. § (2) bekezdésében a „megyével” szövegrész helyébe a „vármegyével” szöveg és a „megyében” szövegrész 

helyébe a „vármegyében” szöveg,
c) 7. § d) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

12. A közterület-felügyelők egyenruha-ellátásáról, a felügyelői jelvényről és szolgálati igazolványról 
szóló 46/1999. (XII. 8.) BM rendelet módosítása

12. §  A közterület-felügyelők egyenruha-ellátásáról, a  felügyelői jelvényről és szolgálati igazolványról szóló 
46/1999. (XII. 8.) BM rendelet 10/A. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

13. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása

13. §  A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet
a) 3.  § (2)  bekezdésében, 39/H.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, 104/B.  § (2)  bekezdés g)  pontjában a „megyei” 

szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 111/A. § (2) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg
lép.
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14. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 
módosítása

14. §  A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet
a) 3/B.  § (6)  bekezdésében, 5.  § (3)  bekezdésében, 13.  § (3)  bekezdés d)  pontjában, 13.  § (11)  bekezdésében, 

14.  § (2)  bekezdésében, 14.  § (7)–(9)  bekezdésében, 15.  § (9)  bekezdésében, 16.  § (1)  bekezdésében, 16.  § 
(2)  bekezdés d), e), i) és k)  pontjában, 16.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében, 16.  § (4)  bekezdés b), e) és 
h) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,

b) 14.  § (1)  bekezdésében a  „megyénként” szövegrész helyébe a  „vármegyénként” szöveg, a  „megyei” 
szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,

c) 14. § (3) bekezdésében, 21/A. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
d) 14. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében, 14. § (6) bekezdésében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” 

szöveg
lép.

15. A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló  
8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosítása

15. §  A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) 
SZCSM rendelet
a) 1. számú melléklet 1. pontjában a „Megye:” szövegrész helyébe a „Vármegye:” szöveg,
b) 1. számú melléklet 12.  pont 6.  alpontjában a  „megyei/fővárosi” szövegrész helyébe a  „vármegyei vagy 

fővárosi” szöveg
lép.

16. A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 
9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosítása

16. §  A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a  szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) 
SZCSM rendelet 3. számú melléklet 1. pontjában a „(megye)” szövegrész helyébe a „(vármegye)” szöveg lép.

17. A tűzvédelem és a műszaki mentés egészségügyi ágazatra vonatkozó különös szabályairól szóló 
28/2000. (X. 11.) EüM rendelet módosítása

17. §  A tűzvédelem és a  műszaki mentés egészségügyi ágazatra vonatkozó különös szabályairól szóló 28/2000. (X. 11.) 
EüM rendelet 4. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

18. A belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek,  
lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló  
40/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosítása

18. §  A belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, 
valamint a  bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet 1/A.  § d)  pontjában 
a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

19. A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve 
tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása

19. §  A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes 
szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet
a) 8. § (3) bekezdés b) pontjában, 8. § (10) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 12. számú mellékletében a „megye:” szövegrész helyébe a „vármegye:” szöveg,
c) 13. számú mellékletében a „Megye:” szövegrész helyébe a „Vármegye:” szöveg
lép.
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20. Az egészségügyi ágazat radiológiai mérő és adatszolgáltató hálózata felépítéséről és működéséről 
szóló 8/2002. (III. 12.) EüM rendelet módosítása

20. §  Az egészségügyi ágazat radiológiai mérő és adatszolgáltató hálózata felépítéséről és működéséről szóló 
8/2002. (III. 12.) EüM rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 2.  § (1) és (3)  bekezdésében, valamint 3.  § (4)  bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 

szöveg
lép.

21. Az anyatej társadalombiztosítási támogatás alapját képező áráról, valamint a támogatás 
elszámolásának módjáról szóló 8/2002. (X. 4.) ESZCSM rendelet módosítása

21. §  Az anyatej társadalombiztosítási támogatás alapját képező áráról, valamint a  támogatás elszámolásának módjáról 
szóló 8/2002. (X. 4.) ESZCSM rendelet 2. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

22. A cumik és cuclik egészségügyi követelményeiről, valamint a forgalmazás feltételeiről szóló  
9/2002. (X. 17.) ESZCSM rendelet módosítása

22. §  A cumik és cuclik egészségügyi követelményeiről, valamint a  forgalmazás feltételeiről szóló 9/2002. (X. 17.) 
ESZCSM rendelet 6. § (5) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

23. A szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése 
érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről szóló  
18/2002. (XII. 28.) ESZCSM rendelet módosítása

23. §  A szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges 
intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről szóló 18/2002. (XII. 28.) ESZCSM rendelet
a) 10. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 12. § (5) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
c) 2. melléklet II. pont c) alpontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

24. Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet módosítása

24. §  Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet 1. számú mellékletében 
foglalt táblázat A:5 mezőjében, 1. számú mellékletében foglalt táblázat A:7–A:13 mezőjében, 3. számú 
mellékletében foglalt táblázat A:6 mezőjében, 3. számú mellékletében foglalt táblázat A:8–A:14 mezőjében 
a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép.

25. Az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESZCSM rendelet 
módosítása

25. §  Az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESZCSM rendelet 14. § (1) bekezdésében 
a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

26. A hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló  
25/2003. (V. 13.) ESZCSM rendelet módosítása

26. §  A hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló 25/2003. (V. 13.) ESZCSM rendelet
a) 2. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 2.  § (3) és (4)  bekezdésében, 3.  § (1) és (5)  bekezdésében, 4.  § (1)  bekezdésében, 5.  § (2)  bekezdésében és 

6. §-ában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.
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27. A büntetés-végrehajtási szervek tevékenységével kapcsolatos közegészségügyi követelményekről, 
a közegészségügyi feladatok ellátásának, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálattal való együttműködés rendjéről szóló 30/2003. (VII. 18.) IM–ESZCSM együttes rendelet 
módosítása

27. §  A büntetés-végrehajtási szervek tevékenységével kapcsolatos közegészségügyi követelményekről, 
a  közegészségügyi feladatok ellátásának, valamint az  Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való 
együttműködés rendjéről szóló 30/2003. (VII. 18.) IM–ESZCSM együttes rendelet 6. § (2) bekezdésében a „megyei” 
szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

28. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 
60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosítása

28. §  Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) 
ESZCSM rendelet
a) 1. § c) pontjában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 6. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
c) 2.  mellékletében a  „megyei” szövegrészek helyébe a  „vármegyei” szöveg, a  „megyénként” szövegrész 

helyébe a  „vármegyénként” szöveg, a  „megye” szövegrész helyébe a  „vármegye” szöveg, a  „Megyei” 
szövegrészek helyébe a „Vármegyei” szöveg, a „Megyénként” szövegrész helyébe a „Vármegyénként” szöveg, 
a „megyeszékhelyen” szövegrész helyébe a „vármegyeszékhelyen” szöveg, a „megyében” szövegrész helyébe 
a „vármegyében” szöveg, a „megyei/térségi” szövegrész helyébe a „vármegyei/térségi” szöveg

lép.

29. Az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárásról szóló  
62/2003. (X. 27.) ESZCSM rendelet módosítása

29. §  Az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárásról szóló 62/2003. (X. 27.) ESZCSM rendelet
a) 3. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 6. § (4) bekezdésében, 8. § (7) bekezdésében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
c) 7. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
d) 1. számú mellékletében a „Megyei” szövegrészek helyébe a „Vármegyei” szöveg,
e) 6. számú mellékletében a „Megye” szövegrész helyébe a „Vármegye” szöveg
lép.

30. Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi 
szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosítása

30. §  Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az  egészségügyi szakmai 
jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet 4.  § (1)  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában a „megye” szövegrész 
helyébe a „vármegye” szöveg lép.

31. A gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai 
követelményeiről szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet módosítása

31. §  A gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló 
7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet 3. § (9) bekezdés a) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.
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32. Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló  
47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet módosítása

32. §  Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) 
ESZCSM rendelet
a) 6. § (4) bekezdésében a „megyeszékhelyen” szövegrész helyébe a „vármegyeszékhelyen” szöveg,
b) 18. § (2) bekezdésében, 19/D. § (2) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,
c) 18. § (3) bekezdésében, 21. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

33. A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet módosítása

33. §  A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet
a) 2.  § (7)  bekezdésében, 3.  § g)  pont gc)  alpontjában, 9. számú melléklet 1.  pontjában, 9. számú melléklet 

6. pont b), c), e) és f ) alpontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 9. számú melléklet 4. pontjában a „járás/megye” szövegrész helyébe a „járás/vármegye” szöveg és a „megyei/

városi” szövegrész helyébe a „vármegyei/városi” szöveg,
c) 9. számú melléklet 5.  pontjában és 6.  pont g)  alpontjában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” 

szöveg,
d) 9. számú melléklet 6. pont f ) alpontjában a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

34. A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és 
jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosítása

34. §  A lőterekről, a  lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a  fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági 
követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet
a) 10.  § (1)  bekezdésében, 10.  § (2)  bekezdés b)  pontjában, 11/C.  § (4)  bekezdésében a „megyei” szövegrész 

helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 10. § (5) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

35. A 0 Hz–300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses és elektromágneses 
terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről szóló 63/2004. (VII. 26.) ESZCSM rendelet 
módosítása

35. §  A 0 Hz–300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra 
vonatkozó egészségügyi határértékeiről szóló 63/2004. (VII. 26.) ESZCSM rendelet 4.  § (1)  bekezdés nyitó 
szövegrészében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

36. Az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok  
körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról szóló  
76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendelet módosítása

36. §  Az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, 
gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról szóló 76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendelet 1. számú 
mellékletében foglalt táblázatban a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg lép.
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37. Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló  
81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet módosítása

37. §  Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) 
ESZCSM rendelet
a) 2/A. § (1) és (2) bekezdésében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
b) 2/A. § (2) és (3) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
c) 2/A.  § (4)  bekezdésében, 4.  § (1)  bekezdésében, 10.  § (2a)  bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe 

a „vármegyei” szöveg
lép.

38. A rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés rendjéről szóló 
10/2005. (IV. 12.) EüM rendelet módosítása

38. §  A rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés rendjéről szóló 10/2005. (IV. 12.) 
EüM rendelet
a) 3.  § (1)  bekezdésében, 6.  § (1)  bekezdésében, 11.  § (3)  bekezdésében a  „megyei” szövegrészek helyébe 

a „vármegyei” szöveg,
b) 3.  § (2)  bekezdésében, 4.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, 4.  § (2)  bekezdésében, 8.  §-ában, 9.  § 

(1)  bekezdés nyitó szövegrészében, 9.  § (2)  bekezdésében, 11.  § (1) és (2)  bekezdésében, 2. számú 
mellékletében és 5. számú mellékletében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,

c) 3. számú mellékletében foglalt táblázat 3. sorában a „(megye)” szövegrész helyébe a „(vármegye)” szöveg,
d) 5. számú melléklet címében és 5. számú mellékletében a „MEGYEI” szövegrész helyébe a „VÁRMEGYEI” szöveg
lép.

39. A fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári 
forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és 
tárolásának rendjéről szóló 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet módosítása

39. §  A fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, 
egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről szóló 
43/2005. (X. 15.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

40. A közgyógyellátásra jogosult gyógyszerkeretének megállapításához szükséges készítmények 
kiválasztásának szabályairól szóló 25/2006. (VI. 26.) EüM rendelet módosítása

40. §  A közgyógyellátásra jogosult gyógyszerkeretének megállapításához szükséges készítmények kiválasztásának 
szabályairól szóló 25/2006. (VI. 26.) EüM rendelet 2. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 
szöveg lép.

41. A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának 
szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosítása

41. §  A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 
12/2007. (III. 13.) IRM rendelet 7. § (4) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

42. Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, 
valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről 
szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet módosítása

42. §  Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési 
nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet 
1. § n) pontjában és 8/D. § (4) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.
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43. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek és a harmadik országbeli 
állampolgárok magyarországi tartózkodásával összefüggő közegészséget veszélyeztető 
betegségekről szóló 32/2007. (VI. 27.) EüM rendelet módosítása

43. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek és a  harmadik országbeli állampolgárok 
magyarországi tartózkodásával összefüggő közegészséget veszélyeztető betegségekről szóló 32/2007. (VI. 27.) 
EüM rendelet
a) 1. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 2. mellékletében a „FŐVÁROSI/MEGYEI” szövegrész helyébe a „FŐVÁROSI/VÁRMEGYEI” szöveg
lép.

44. A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet módosítása

44. §  A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet 1.  § (2)  bekezdés i)  pontjában 
a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

45. A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 
53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet módosítása

45. §  A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) 
EüM  rendelet 2. számú melléklet 1.9 pontjában foglalt táblázatban a „MEGYE” szövegrész helyébe a „VÁRMEGYE” 
szöveg, a „Megye” szövegrész helyébe a „Vármegye” szöveg lép.

46. A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló  
67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet módosítása

46. §  A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet 
[a továbbiakban: 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet] 5. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közlekedésrendészeti és balesethelyszínelői feladatokat)
„g) a  Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság az  M6 autópálya Fejér vármegye és Tolna vármegye közigazgatási 
határánál, a  86+406 kilométer szelvényben található „Dunaföldvár-centrum” csomópont Fejér megyei pályarész 
elhagyására szolgáló lehajtó szakaszára”
(kiterjedő illetékességgel látja el.)

47. §  A 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet
a) 1. §-ában, 5. § (1) bekezdés b)–f ) pontjában, 6. §-ában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 3. § (3) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,
c) 5. § (1) bekezdés a) és c)–f ) pontjában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
d) 1. melléklet 1–4. és 6–20. pontjában a „MEGYEI” szövegrész helyébe a „VÁRMEGYEI” szöveg
lép.

47. A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 
101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet módosítása

48. §  A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a  vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 
101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 2. mellékletében a „Megye:” szövegrészek helyébe a „Vármegye:” szöveg, a „megye” 
szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép.

48. Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet módosítása

49. §  Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet
a) 28. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 14. mellékletében a „Megye:” szövegrész helyébe a „Vármegye:” szöveg
lép.
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49. A Rendőrség légiközlekedés-rendészeti feladatai ellátásának rendjéről, valamint a szakszolgálati 
engedély, a légialkalmassági bizonyítvány és a légialkalmassági tanúsítvány helyszíni elvételének 
szabályairól szóló 19/2009. (VI. 18.) IRM rendelet módosítása

50. §  A Rendőrség légiközlekedés-rendészeti feladatai ellátásának rendjéről, valamint a  szakszolgálati engedély, 
a  légialkalmassági bizonyítvány és a  légialkalmassági tanúsítvány helyszíni elvételének szabályairól szóló 
19/2009.  (VI. 18.) IRM rendelet 1.  § (2)  bekezdésében, 2.  § (3)  bekezdésében a  „megyei” szövegrész helyébe 
a „vármegyei” szöveg lép.

50. Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai 
minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet módosítása

51. §  Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és 
felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet
a) 1. § b) pontjában, 11. §-ában, 12. § (1) bekezdésében, 12. § (3) és (4) bekezdésében a „megyei” szövegrészek 

helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 9. § c) pontjában, 12. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
c) 10. § (3) bekezdés g) pontjában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg
lép.

51. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló  
16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet módosítása

52. §  Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet 4. § 
(1a)  bekezdésében a „megyében (megyékben)” szövegrész helyébe a „vármegyében vagy vármegyékben” szöveg 
lép.

52. A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése 
értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosítása

53. §  A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az  orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes 
szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet
a) 1.  § c)  pontjában, 2.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében, 4.  § (2)  bekezdésében a „megyei” szövegrész 

helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 5. § (2) bekezdésében a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg,
c) 1.  melléklet I. és II.  pontjában a  „megye” szövegrészek helyébe a  „vármegye” szöveg, a  „Csongrád” 

szövegrészek helyébe a „Csongrád-Csanád” szöveg
lép.

53. A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosítása

54. §  A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet
a) 2. § 11., 15. és 16. pontjában, 26. § (3) bekezdés e) pontjában, 30. § (2) bekezdésében, 31. § (3) bekezdésében, 

44.  § (5)  bekezdés b)  pontjában, 49.  § (4)  bekezdésében, 57.  § (2)  bekezdésében, 57.  § (5)  bekezdés b) és 
c)  pontjában, 58.  § (1)  bekezdésében, 58.  § (2)  bekezdés c)  pontjában, 80.  § (1) és (2)  bekezdésében, 81.  § 
(1) és (2)  bekezdésében, 84.  §-ában, 89.  § (4)  bekezdésében, 97/A.  § (1)  bekezdés a)  pontjában és záró 
szövegrészében, 97/B. § (1) bekezdés a) pontjában és záró szövegrészében, 97/C. § (1) bekezdés a) pontjában 
és 99. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,

b) 56.  § (2)  bekezdés c)  pontjában, 57.  § (4)  bekezdésében, 100.  § (2)  bekezdésében a „megyei” szövegrészek 
helyébe a „vármegyei” szöveg

lép.
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54. A tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól szóló  
39/2011. (XI. 15.) BM rendelet módosítása

55. §  A tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól szóló 39/2011. (XI. 15.) 
BM rendelet
a) 34. § b) pontjában, 34/A. § nyitó szövegrészében, 34/A. § g) és h) pontjában, 39. § (1) bekezdésében, 48. § 

(4) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 56. § (3) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

55. A katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 
módosítása

56. §  A katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1.  mellékletében 
a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg lép.

56. A hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának, valamint a polgári védelmi szervezetek 
Szolgálati Szabályzatáról szóló 49/2011. (XII. 20.) BM rendelet módosítása

57. §  A hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának, valamint a  polgári védelmi szervezetek Szolgálati 
Szabályzatáról szóló 49/2011. (XII. 20.) BM rendelet 20. § (5) bekezdésében a „megyei jogállású” szövegrész helyébe 
a „területi jogállású” szöveg lép.

57. A bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának 
részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet módosítása

58. §  A bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól 
szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet 1. mellékletében a „Megyei” szövegrészek helyébe a „Vármegyei” szöveg lép.

58. A jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének 
feltételeiről szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet módosítása

59. §  A jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a  jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről szóló 
62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet [a továbbiakban: 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet] 13.  § (2)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) A bíráló bizottság vármegyénként egy, a fővárosban három tolmácsszolgálat támogatására vonatkozóan tehet 
javaslatot. A  vármegyei tolmácsszolgálatok ellátási területe az  adott vármegyére, a  fővárosi tolmácsszolgálatok 
ellátási területe a fővárosra terjed ki.”

60. §  A 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet
a) 1. § (1) bekezdés 2. pontjában, 3. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,
b) 4. § (1) bekezdés b) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg és a „megye” szövegrész 

helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

59. A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosítása

61. §  A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet
a) 1. § b) pontjában, 68. § (2) bekezdés b) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 35. § (2) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,
c) 2. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat C:3–C:21 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” 

szöveg
lép.
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60. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek sugárvédelmi ellenőrző rendszerének működési 
szabályairól szóló 7/2012. (III. 7.) BM rendelet módosítása

62. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek sugárvédelmi ellenőrző rendszerének működési szabályairól szóló 
7/2012. (III. 7.) BM rendelet
a) 5. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „területi” szöveg,
b) 5.  § (3)  bekezdés a)  pontjában a „Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság, és a  megyei katasztrófavédelmi 

igazgatóságok” szövegrész helyébe a „fővárosi és vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságok” szöveg
lép.

63. §  Hatályát veszti a  belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek sugárvédelmi ellenőrző rendszerének működési 
szabályairól szóló 7/2012. (III. 7.) BM rendelet 4.  § b)  pontjában a  „– Nemzeti Népegészségügyi Központban 
működő –” szövegrész.

61. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati 
igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló  
14/2012. (III. 30.) BM rendelet módosítása

64. §  A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának 
rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet 1. melléklet 
4.  pontjában foglalt táblázat C:9–C:27 mezőjében, 5.  melléklet 4.  pontjában foglalt táblázat C:6–C:24 mezőjében 
a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg lép.

62. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása

65. §  A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a  köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
a) 1. § e) pontjában, 128. § (8) bekezdés c) pontjában, 147. § (1) bekezdésében, 152/B. § c) pontjában, 184. § 

(1) bekezdés e) pont eb) alpontjában, 184. § (1) bekezdés f ) és i) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe 
a „vármegyei” szöveg,

b) 155. § (1a) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
c) 176. § (7) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

63. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló  
22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosítása

66. §  Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 
2. melléklet 23.3.5.3. pontjában foglalt táblázat 
a) A:6 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) A:11 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg
lép.

64. A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló  
37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosítása

67. §  A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet
a) 8. § (2) bekezdés b) pontjában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,
b) 34. § (4) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
c) 33. melléklet 1. pontjában a „megyehatárok” szövegrész helyébe a „vármegyehatárok” szöveg
lép.
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65. Az atomenergia alkalmazásával összefüggő rendőrségi feladatokról szóló  
47/2012. (X. 4.) BM rendelet módosítása

68. §  Az atomenergia alkalmazásával összefüggő rendőrségi feladatokról szóló 47/2012. (X. 4.) BM rendelet 8.  §-ában 
a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

66. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó 
intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 
48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet módosítása

69. §  A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a  pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és 
a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 8. § 
c) pontjában és 27. § (5) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

67. A rendészeti feladatokat ellátó személyek és a segédfelügyelők által alkalmazható kényszerítő 
eszközök igénylésének, átvételének és visszavételének szabályairól, a térítés módjáról, a kényszerítő 
eszközök típusaira, fajtáira és az alkalmazásukra, valamint a jelentéstétel és a kivizsgálás rendjére 
vonatkozó részletes szabályokról szóló 86/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosítása

70. §  A rendészeti feladatokat ellátó személyek és a  segédfelügyelők által alkalmazható kényszerítő eszközök 
igénylésének, átvételének és visszavételének szabályairól, a  térítés módjáról, a  kényszerítő eszközök típusaira, 
fajtáira és az  alkalmazásukra, valamint a  jelentéstétel és a  kivizsgálás rendjére vonatkozó részletes szabályokról 
szóló 86/2012. (XII. 28.) BM rendelet 1.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 
szöveg lép.

68. A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 
módosítása

71. §  A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet
a) 1. § 4. pontjában a „megyénként” szövegrész helyébe a „vármegyénként” szöveg,
b) 1. § 6. és 9. pontjában, 3. § (2) bekezdésében, 10. § (2) bekezdés b) pontjában, 16. § (3) bekezdés a) pontjában, 

32.  § (1)  bekezdés b)  pont bc)  alpontjában, 5.  melléklet címében, 6.  melléklet 1.  pontjában és 7.  melléklet 
címében a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg,

c) 1.  § 9. és 13.  pontjában, 2.  § h)  pontjában, 10.  § (2)  bekezdés b)  pontjában, 10.  § (3)  bekezdésében, 11.  § 
(2)  bekezdésében, 12.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, 12.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében, 12.  § 
(2)  bekezdés g)  pontjában, 16.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében, 17.  § (2)  bekezdésében, a  44/B.  § 
(1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,

d) 10.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében, 16.  § (1)  bekezdésében, 17.  § (7)  bekezdésében, 26.  § 
(5) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,

e) 10. § (2) bekezdés a) pontjában, 44/B. § (3) és (4) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” 
szöveg,

f ) 10. § (3) bekezdésében a „megyére” szövegrész helyébe a „vármegyére” szöveg,
g) 7. mellékletében foglalt táblázat A:2 mezőjében a „Megyenév” szövegrész helyébe a „Vármegyenév” szöveg
lép.

69. Az Országgyűlési Őrség munkavédelmi feladatai és foglalkozás-egészségügyi tevékenysége 
ellátásának szabályairól szóló 23/2013. (VI. 11.) BM rendelet módosítása

72. §  Az Országgyűlési Őrség munkavédelmi feladatai és foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól 
szóló 23/2013. (VI. 11.) BM rendelet
a) 25. § (5) bekezdés a)–c) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 6. melléklet 1. pontjában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg
lép.
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70. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai 
teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó  
eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló  
26/2013. (VI. 26.) BM rendelet módosítása

73. §  A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének 
ajánlott elemeiről, az  ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a  minősítés rendjéről és 
a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 2. § 24. pontjában a „megyei” szövegrészek 
helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

71. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet módosítása

74. §  A lakások és helyiségek bérletére, valamint az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 
LXXVIII.  törvény végrehajtásáról szóló 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet 2.  § b)  pont bd)  alpontjában a  „megyei” 
szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

72. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és 
egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről szóló 
1/2014. (I. 10.) BM rendelet módosítása

75. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési 
feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 10.) BM rendelet 
a) 7. § (2) bekezdésében, 8/A. § nyitó szövegrészében és c) pontjában, 9. § (2) bekezdésében, 10. § 

(1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 8. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
c) 10. § (2) bekezdésében a „kormánymegbízott” szövegrész helyébe a „főispán” szöveg 
lép.

73. A fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet módosítása

76. §  A fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet 
a)  4. §-ában, 11. § (2) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében, 8. mellékletében a „megyei” szövegrészek helyébe 

a „vármegyei” szöveg,
b)  7. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdés c) pontjában, 10. § (6) és (8) bekezdésében, 11. § (1), (3) és 

(4) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
c)  8. mellékletében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg 
lép.

74. Az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes 
szabályairól szóló 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet módosítása

77. §  Az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól szóló 
2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet 6. §-ában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

75. A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló  
37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet módosítása

78. §  A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 17.  § 
(1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.
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76. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi  
követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet módosítása

79. §  Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes 
egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet
a) 1. § (2) bekezdésében, 2. § (4) és (11) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 2. § (2) bekezdésében, 2. § (3) bekezdés c) pontjában, 2. § (10) bekezdésében, 2. melléklet 2.4. pontjában, 

2. melléklet 2.5.5. pontjában, 2. melléklet 3.3. pontjában, 2. melléklet 3.4.3. pontjában, 2. melléklet 
7.2.  pontjában, 2. melléklet 7.3.10. pontjában, 2. melléklet 8.2.4. pontjában, 2. melléklet 9.2.2. pontjában, 
2.  melléklet 12.1.4. pontjában, 2. melléklet 13.1. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 
szöveg

lép.

77. A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, 
az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai 
képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet módosítása

80. §  A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó 
egyesületeknél, valamint az  ez  irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről 
és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 12.  § (3)  bekezdésében, 3.  melléklet 2.1.2.8.  pontjában, 
6. melléklet 2.3. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

78. A köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről 
szóló 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet módosítása

81. §  A köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 15/2015. (III. 13.) 
EMMI rendelet 1.  § (3)  bekezdésében, 2.  § (3)  bekezdésében, 6.  § (5)  bekezdésében, 1. melléklet 1.3.  pontjában, 
4. mellékletében foglalt táblázat A:2 és B:2 mezőjében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

79. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél  
a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló  
30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

82. §  A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról 
és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet
a) 2. melléklet VIII. cím 3. pontjában, 11. melléklet I. fejezet 2. pont a) alpontjában a „megyei” szövegrész helyébe 

a „vármegyei” szöveg,
b) 2. melléklet VIII. cím 3. pontjában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
c) 2. melléklet VIII. cím 3. pontjában a „megyeszékhely” szövegrész helyébe a „vármegyeszékhely” szöveg,
d) 5.  melléklet 3.  pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében a  „megyeszékhelyi” szövegrész helyébe  

a „vármegyeszékhelyi” szöveg,
e) 11. melléklet II. fejezet 1. pont d) alpontjában a „Megyei/Fővárosi” szövegrész helyébe a „Vármegyei/Fővárosi” 

szöveg
lép.

80. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint 
a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

83. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban 
álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a  folyósítás szabályairól szóló 
33/2015. (VI. 16.) BM rendelet 6. § (4) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „területi” szöveg lép.
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81. A közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése 
során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint 
adatszolgáltatás tartalmáról szóló 16/2016. (V. 12.) BM rendelet módosítása

84. §  A közcélú ivóvízművek, valamint a  közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő 
vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról szóló 
16/2016. (V. 12.) BM rendelet 5. § (4) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

82. A távlati ivóvízbázisok megnevezéséről, valamint az egyes távlati ivóvízbázisokkal érintett 
települések jegyzékének megállapításáról szóló 22/2016. (VI. 15.) BM rendelet módosítása

85. §  A távlati ivóvízbázisok megnevezéséről, valamint az egyes távlati ivóvízbázisokkal érintett települések jegyzékének 
megállapításáról szóló 22/2016. (VI. 15.) BM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat C oszlopában a „Megye” 
szövegrész helyébe a „Vármegye” szöveg lép.

83. A népegészségügyi szempontból kiemelt jelentőségű vagy egyébként jelentős költségteherrel 
járó megbetegedések köréről, a megbetegedéseket nyilvántartó betegségregisztert vezető szerv 
kijelöléséről, valamint ezen megbetegedések bejelentésére és nyilvántartására vonatkozó részletes 
szabályokról szóló 49/2018. (XII. 28.) EMMI rendelet módosítása

86. §  A népegészségügyi szempontból kiemelt jelentőségű vagy egyébként jelentős költségteherrel járó 
megbetegedések köréről, a megbetegedéseket nyilvántartó betegségregisztert vezető szerv kijelöléséről, valamint 
ezen megbetegedések bejelentésére és nyilvántartására vonatkozó részletes szabályokról szóló 49/2018. (XII. 28.) 
EMMI rendelet 3. §-ában és 8. § (9) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

84. Az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletéről szóló 16/2019. (VII. 30.) EMMI rendelet 
módosítása

87. §  Az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletéről szóló 16/2019. (VII. 30.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdésében, 9. § 
(1) bekezdés b) pontjában és 9. § (2) bekezdés b) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

85. Az idegenrendészeti szerv által fenntartott, a menekültügyi őrizet végrehajtására szolgáló 
intézményre, a befogadó állomásra és a közösségi szállásra, valamint a rendőrség által fenntartott, 
az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtására szolgáló őrzött szállásra vonatkozó 
közegészségügyi követelményekről, a közegészségügyi ellenőrzésekről, valamint az egészségügyi 
államigazgatási szervvel való együttműködés rendjéről szóló 39/2019. (XI. 15.) BM rendelet 
módosítása

88. §  Az idegenrendészeti szerv által fenntartott, a menekültügyi őrizet végrehajtására szolgáló intézményre, a befogadó 
állomásra és a közösségi szállásra, valamint a rendőrség által fenntartott, az  idegenrendészeti eljárásban elrendelt 
őrizet végrehajtására szolgáló őrzött szállásra vonatkozó közegészségügyi követelményekről, a  közegészségügyi 
ellenőrzésekről, valamint az  egészségügyi államigazgatási szervvel való együttműködés rendjéről szóló 
39/2019.  (XI.  15.) BM rendelet 4.  § (3)  bekezdésében és 14.  § (1)  bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe 
a „vármegyei” szöveg lép.

86. Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 26/2020. (VIII. 4.) EMMI rendelet 
módosítása

89. §  Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 26/2020. (VIII. 4.) EMMI rendelet 10.  § (2) bekezdés 
c) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.
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87. Az iskolaőrökről szóló 27/2020. (VII. 17.) BM rendelet módosítása

90. §  Az iskolaőrökről szóló 27/2020. (VII. 17.) BM rendelet 1.  § c)  pontjában, 6.  § nyitó szövegrészében és 14.  §-ában 
a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

88. A Magyarország területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás 
keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának, valamint az egészségügyi szolgáltatás 
biztosítására kötött megállapodás egyes szabályairól szóló 28/2020. (VIII. 19.) EMMI rendelet 
módosítása

91. §  A Magyarország területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a  társadalombiztosítás keretében nem jogosult 
személyek egészségügyi ellátásának, valamint az  egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött megállapodás 
egyes szabályairól szóló 28/2020. (VIII. 19.) EMMI rendelet [a továbbiakban: 28/2020. (VIII. 19.) EMMI rendelet] 3. § 
(2) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

92. §  Hatályát veszti a 28/2020. (VIII. 19.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdésében a „fővárosi és megyei” szövegrész.

89. A települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet módosítása

93. §  A települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet 1.  melléklet 2–20.  pontjában 
a „MEGYE” szövegrész helyébe a „VÁRMEGYE” szöveg lép.

90. A szerződéses határvadászokról szóló 19/2022. (VII. 15.) BM rendelet módosítása

94. §  A szerződéses határvadászokról szóló 19/2022. (VII. 15.) BM rendelet 3.  § (1) és (3)  bekezdésében a  „megyei” 
szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

91. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az Országgyűlési Őrség  
hivatásos állománya vonatkozásában a hivatásos pótlék értékének meghatározásáról szóló  
20/2022. (VII. 15.) BM rendelet módosítása

95. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az  Országgyűlési Őrség hivatásos állománya 
vonatkozásában a hivatásos pótlék értékének meghatározásáról szóló 20/2022. (VII. 15.) BM rendelet
a) 2. melléklet VIII. fejezet 3. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, a „megyeszékhelyi” 

szövegrész helyébe a „vármegyeszékhelyi”, a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
b) 6.  melléklet I. fejezet 3.  pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében a „megyeszékhelyi” szövegrész helyébe 

a „vármegyeszékhelyi” szöveg
lép.

92. A szerződéses határvadászok képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 23/2022. (VII. 29.) BM rendelet 
módosítása

96. §  A szerződéses határvadászok képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 23/2022. (VII. 29.) BM rendelet 3.  § 
(2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

93. Záró rendelkezések

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

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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A gazdaságfejlesztési miniszter 18/2022. (XII. 20.) GFM rendelete
a Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével, valamint a Kormány 
tagjainak feladat- és hatáskörében történt változással összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló 
gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló 
személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Az állami vagyonról szóló 2007.  évi CVI.  törvény 71.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103.  § (1)  bekezdés 8.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az  államot megillető tulajdonosi jogok és 
kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet (a  továbbiakban: 
Rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  A Rendelet 1.  melléklet VI.  pontjában az „Építési és Beruházási Minisztérium” szövegrész helyébe az „Építési és 
Közlekedési Minisztérium” szöveg lép.

3. §  Hatályát veszti a Rendelet 3. melléklet II. pontjában foglalt táblázat 3. sora.

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

  Nagy Márton István s. k.,
  gazdaságfejlesztési miniszter

1. melléklet a 18/2022. (XII. 20.) GFM rendelethez

A Rendelet 1. melléklet II. pontjában foglalt táblázat a következő 12. sorral egészül ki:

(A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége)

12.
Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

01-10-140237 2026. december 31.

A honvédelmi miniszter 15/2022. (XII. 20.) HM rendelete
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  
9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 112.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.)  
HM rendelet a következő 286/I. §-sal egészül ki:
„286/I. § E rendeletnek a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról szóló 15/2022. (XII. 20.) HM rendelettel megállapított 
rendelkezéseit 2022. december 1-jétől kell alkalmazni.”
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2. §  A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.)  
HM rendelet 4.  melléklet A) táblázat E:20 mezőjében az  „államtitkári főtanácsos (K)” szövegrész helyébe  
a „vezető kiemelt katonai főreferens (K)” szöveg lép.

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

  Szalay-Bobrovnicky Kristóf s. k.,
  honvédelmi miniszter

A külgazdasági és külügyminiszter 14/2022. (XII. 20.) KKM rendelete
a külgazdasági és külügyminiszter által adományozható elismerésekről szóló  
1/2014. (VII. 30.) KKM rendelet módosításáról

A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.  § 
(6)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.)  
Korm. rendelet 139. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Hatályát veszti a  külgazdasági és külügyminiszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2014. (VII. 30.)  
KKM rendelet 12. § (1) bekezdésében a „– minisztérium állományába nem tartozó –” szövegrész.

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

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

A külgazdasági és külügyminiszter 15/2022. (XII. 20.) KKM rendelete
a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és 
költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról

A külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59.  § (2)  bekezdés e), f ) és k)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 139. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A  külképviseletek besorolásáról, valamint a  tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és 
költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet 1.  melléklete helyébe 
az 1. melléklet lép.

2. §  A  külképviseletek besorolásáról, valamint a  tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és 
költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet 1.  melléklete helyébe 
a 2. melléklet lép.

3. §  Hatályát veszti a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény 
és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében az „és kormányzati ügykezelőkre” szövegrész,
b) 1. § (2) bekezdésében az „és kormányzati ügykezelőkre” szövegrész.

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

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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1. melléklet a 15/2022. (XII. 20.) KKM rendelethez
„1. melléklet a 3/2017. (II. 28.) KKM rendelethez

A B C D E F

Állomáshelyek
Deviza-

alapilletmény

Külképviseleti 

besorolás

Lakhatási 

költségtérítés 

szorzó

Vegyes 

költségtérítés 

szorzó

Gyermeknevelési 

költségtérítés 

szorzó

Nagykövetség

1. Abu Dhabi 470 360 Ft 5% 286% 34% 101%

2. Abuja 460 240 Ft 40% 219% 37% 107%

3. Accra 469 920 Ft 20% 244% 46% 185%

4. Addisz-Abeba 469 040 Ft 20% 172% 38% 179%

5. Algír 437 360 Ft 15% 167% 31% 65%

6. Amman 498 080 Ft 30% 160% 30% 124%

7. Ankara 389 840 Ft 45% 116% 25% 104%

8. Athén 416 240 Ft 10% 112% 25% 65%

9. Bagdad 454 520 Ft 40% 85% 36% 65%

10. Baku 447 480 Ft 20% 199% 29% 95%

11. Bangkok 462 440 Ft 10% 166% 36% 116%

12. Bécs NK 509 960 Ft 30% 135% 23% 148%

13. Bejrút 502 040 Ft 30% 214% 29% 96%

14. Belgrád 425 480 Ft 35% 158% 24% 174%

15. Berlin 461 120 Ft 30% 118% 24% 90%

16. Bern 560 560 Ft 5% 251% 26% 165%

17. Biskek 418 880 Ft 15% 98% 35% 188%

18. Bogotá 418 440 Ft 15% 214% 46% 65%

19. Brazíliaváros 418 440 Ft 30% 195% 41% 88%

20. Brüsszel NK 473 440 Ft 5% 131% 25% 231%

21. Buenos Aires 423 280 Ft 5% 201% 46% 183%

22. Bukarest 421 960 Ft 35% 85% 25% 125%

23. Canberra 452 760 Ft 5% 164% 49% 82%

24. Damaszkusz 447 920 Ft 40% 101% 29% 96%

25. Doha 480 040 Ft 5% 358% 32% 109%

26. Dublin 434 280 Ft 0% 224% 25% 62%

27. Hága 481 360 Ft 5% 145% 25% 109%

28. Hanoi 428 120 Ft 20% 150% 42% 111%

29. Havanna 496 320 Ft 20% 192% 38% 65%

30. Helsinki 478 720 Ft 5% 140% 25% 93%

31. Iszlámábád 446 600 Ft 40% 131% 32% 77%

32. Jakarta 443 520 Ft 20% 202% 43% 129%

33. Kairó 443 080 Ft 30% 150% 25% 95%

34. Kijev 427 680 Ft 70% 217% 24% 166%

35. Kisinyov 428 120 Ft 20% 131% 25% 86%

36. Koppenhága 513 480 Ft 5% 214% 25% 82%

37. Kuala Lumpur 470 360 Ft 10% 140% 38% 157%

38. Kuvait 457 160 Ft 5% 140% 35% 65%

39. Lima 435 160 Ft 15% 209% 46% 79%

40. Lisszabon 431 640 Ft 0% 152% 28% 65%
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41. Ljubljana 436 480 Ft 30% 142% 24% 56%

42. London 491 480 Ft 35% 300% 26% 193%

43. Luanda 469 480 Ft 40% 388% 47% 174%

44. Madrid 437 800 Ft 15% 151% 25% 128%

45. Manila 480 480 Ft 20% 208% 46% 107%

46. Maszkat 430 760 Ft 5% 181% 38% 130%

47. Mexikóváros 477 400 Ft 30% 149% 40% 59%

48. Minszk 460 240 Ft 20% 162% 26% 127%

49. Moszkva 448 800 Ft 45% 205% 25% 198%

50. Nairobi 454 960 Ft 20% 159% 36% 114%

51. Nur-Szultan 407 880 Ft 30% 180% 35% 188%

52. Oslo 492 360 Ft 5% 155% 25% 72%

53. Ottawa 478 720 Ft 10% 154% 40% 107%

54. Párizs NK 490 160 Ft 30% 191% 25% 194%

55. Peking 496 320 Ft 45% 282% 34% 185%

56. Podgorica 406 560 Ft 5% 111% 24% 185%

57. Pozsony 454 960 Ft 30% 94% 24% 107%

58. Prága 451 440 Ft 30% 194% 25% 56%

59. Pretoria 432 080 Ft 45% 159% 37% 95%

60. Pristina 425 480 Ft 20% 158% 25% 174%

61. Quito 437 360 Ft 15% 139% 46% 65%

62. Rabat 426 800 Ft 20% 141% 31% 122%

63. Riga 477 840 Ft 0% 85% 25% 84%

64. Rijád 464 200 Ft 15% 234% 31% 116%

65. Róma 468 160 Ft 15% 137% 25% 101%

66. Santiago 455 400 Ft 15% 135% 46% 56%

67. Stockholm 499 400 Ft 10% 193% 25% 65%

68. Szarajevó 403 920 Ft 10% 116% 25% 129%

69. Szingapúr 545 160 Ft 5% 286% 38% 161%

70. Szkopje 412 720 Ft 10% 123% 25% 140%

71. Szófia 436 920 Ft 10% 85% 25% 84%

72. Szöul 547 360 Ft 20% 227% 36% 154%

73. Tallinn 491 480 Ft 0% 115% 28% 131%

74. Taskent 416 240 Ft 20% 171% 34% 171%

75. Tbiliszi 393 360 Ft 20% 164% 28% 127%

76. Teherán 428 560 Ft 20% 252% 31% 84%

77. Tel-Aviv 506 000 Ft 30% 239% 25% 85%

78. Tirana 421 080 Ft 10% 145% 25% 102%

79. Tokió 506 440 Ft 30% 354% 37% 118%

80. Tripoli 372 680 Ft 40% 114% 31% 86%

81. Tunisz 436 920 Ft 15% 154% 25% 87%

82. Új-Delhi 438 680 Ft 30% 160% 34% 84%

83. Ulánbátor 426 800 Ft 15% 161% 37% 73%

84. Varsó 404 360 Ft 45% 85% 25% 85%

85. Vatikán 468 160 Ft 5% 137% 25% 101%

86. Vilnius 461 120 Ft 0% 132% 25% 84%

87. Washington 478 720 Ft 30% 245% 36% 189%
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88. Wellington 526 680 Ft 0% 180% 58% 85%

89. Zágráb 435 600 Ft 30% 197% 24% 84%

Nemzetközi szervezet mellett működő állandó képviselet, kereskedelmi iroda, képviseleti iroda

90. Bécs ENSZ/EBESZ 509 960 Ft 15% 135% 23% 148%

91. Brüsszel NATO 473 440 Ft 35% 131% 25% 231%

92. Genf ENSZ/WTO 560 560 Ft 15% 288% 26% 165%

93. New York ENSZ NK 511 720 Ft 30% 250% 35% 247%

94. Párizs OECD/UNESCO 490 160 Ft 15% 191% 25% 194%

95. Ramallah 506 000 Ft 15% 239% 25% 85%

96. Strasbourg 490 160 Ft 20% 108% 24% 194%

97. Tajpej 496 320 Ft 5% 282% 41% 185%

Főkonzulátus, konzulátus

98. Almati 407 880 Ft 20% 136% 35% 188%

99. Barcelona 437 800 Ft 0% 151% 24% 128%

100. Beregszász 427 680 Ft 55% 85% 24% 116%

101. Chicago 478 720 Ft 5% 181% 28% 189%

102. Csíkszereda 421 960 Ft 20% 85% 24% 125%

103. Csungking 496 320 Ft 5% 226% 35% 185%

104. Düsseldorf 461 120 Ft 15% 147% 24% 90%

105. Edinburgh 491 480 Ft 0% 255% 29% 193%

106. Erbíl 454 520 Ft 40% 163% 36% 65%

107. Eszék 435 600 Ft 0% 106% 23% 84%

108. Gdańsk 404 360 Ft 20% 85% 27% 85%

109. Ho Si Minh-Város 428 120 Ft 5% 151% 42% 111%

110. Hongkong 499 840 Ft 5% 587% 36% 185%

111. Innsbruck 509 960 Ft 0% 135% 23% 148%

112. Isztambul 389 840 Ft 30% 116% 25% 104%

113. Jekatyerinburg 448 800 Ft 15% 170% 30% 198%

114. Kassa 454 960 Ft 5% 94% 24% 71%

115. Kazany 448 800 Ft 15% 170% 29% 198%

116. Kolozsvár 421 960 Ft 20% 85% 25% 125%

117. Krakkó 404 360 Ft 20% 85% 25% 85%

118. Kuangcsou 496 320 Ft 10% 247% 36% 185%

119. Lendva 436 480 Ft 0% 85% 24% 56%

120. Los Angeles 478 720 Ft 5% 260% 38% 189%

121. Manchester 491 480 Ft 0% 255% 28% 193%

122. Milánó 468 160 Ft 0% 131% 25% 101%

123. Montreál 478 720 Ft 5% 154% 40% 107%

124. Mumbai 438 680 Ft 15% 518% 34% 84%

125. München 461 120 Ft 30% 136% 25% 90%

126. New York FK 511 720 Ft 30% 250% 35% 247%

127. Sanghaj 496 320 Ft 10% 250% 34% 185%

128. São Paulo 418 440 Ft 15% 171% 41% 88%

129. Stuttgart 461 120 Ft 15% 194% 25% 90%

130. Szabadka 425 480 Ft 15% 85% 24% 121%

131. Szentpétervár 448 800 Ft 15% 170% 26% 198%

132. Toronto 478 720 Ft 10% 174% 36% 107%
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133. Ungvár 427 680 Ft 55% 85% 24% 116%

Nem önálló képviselet

134. Abidjan 494 560 Ft 15% 137% 46% 185%

135. Besztercebánya 454 960 Ft 0% 94% 26% 107%

136. Dakar 460 680 Ft 15% 148% 46% 185%

137. Dakka 458 040 Ft 15% 132% 34% 204%

138. Genf 560 560 Ft 0% 288% 26% 165%

139. Houston 478 720 Ft 0% 181% 35% 189%

140. Jeruzsálem 506 000 Ft 15% 239% 25% 85%

141. Kampala 426 360 Ft 15% 190% 36% 114%

142. Kartúm 593 560 Ft 15% 140% 38% 188%

143. Lagos 460 240 Ft 40% 205% 37% 107%

144. Lusaka 398 640 Ft 15% 124% 37% 125%

145. Luxembourg 473 440 Ft 0% 195% 25% 231%

146. Lyon 490 160 Ft 0% 191% 25% 194%

147. Malaga 437 800 Ft 0% 151% 25% 128%

148. Melbourne 452 760 Ft 0% 165% 49% 82%

149. Miami 478 720 Ft 0% 212% 35% 247%

150. Montevideo 434 280 Ft 5% 235% 46% 94%

151. Nicosia 419 760 Ft 0% 98% 29% 65%

152. Nürnberg 461 120 Ft 0% 136% 25% 90%

153. Oszaka 506 440 Ft 0% 354% 37% 118%

154. Panamaváros 450 120 Ft 5% 225% 46% 63%

155. Phnom Penh 457 600 Ft 15% 143% 36% 111%

156. San Francisco 478 720 Ft 0% 390% 38% 189%

157. Sepsiszentgyörgy 421 960 Ft 0% 85% 25% 125%

158. Sydney 452 760 Ft 0% 247% 49% 82%

159. Trieszt 468 160 Ft 0% 116% 25% 101%

160. Valletta 439 120 Ft 0% 117% 25% 101%

161. Vancouver 478 720 Ft 0% 212% 40% 107%

162. Vientián 471 680 Ft 5% 122% 36% 116%

163. Wrocław 404 360 Ft 15% 85% 25% 85%

164. Xiamen 496 320 Ft 5% 250% 34% 185%
”

2. melléklet a 15/2022. (XII. 20.) KKM rendelethez
„1. melléklet a 3/2017. (II. 28.) KKM rendelethez

A B C D E F

Állomáshelyek
Deviza-

alapilletmény

Külképviseleti 

besorolás

Lakhatási 

költségtérítés 

szorzó

Vegyes 

költségtérítés 

szorzó

Gyermeknevelési 

költségtérítés 

szorzó

Nagykövetség

1. Abu Dhabi 497 260 Ft 5% 276% 36% 101%

2. Abuja 490 820 Ft 40% 209% 39% 107%

3. Accra 470 580 Ft 20% 234% 48% 185%

4. Addisz-Abeba 509 040 Ft 20% 167% 40% 179%
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5. Algír 461 380 Ft 15% 157% 33% 65%

6. Amman 521 180 Ft 30% 150% 32% 124%

7. Ankara 396 060 Ft 45% 111% 26% 104%

8. Asztana 434 240 Ft 30% 170% 37% 188%

9. Athén 422 280 Ft 10% 122% 26% 65%

10. Bagdad 479 780 Ft 40% 85% 38% 65%

11. Baku 487 480 Ft 20% 189% 30% 118%

12. Bangkok 473 340 Ft 10% 156% 38% 116%

13. Bécs NK 512 440 Ft 30% 126% 24% 148%

14. Bejrút 542 040 Ft 30% 204% 30% 96%

15. Belgrád 446 660 Ft 35% 148% 25% 174%

16. Berlin 467 360 Ft 30% 112% 25% 90%

17. Bern 561 660 Ft 5% 241% 27% 165%

18. Biskek 446 660 Ft 15% 94% 37% 188%

19. Bogotá 439 300 Ft 15% 199% 48% 65%

20. Brazíliaváros 450 800 Ft 30% 185% 43% 88%

21. Brüsszel NK 475 180 Ft 10% 145% 26% 231%

22. Buenos Aires 463 280 Ft 5% 191% 48% 183%

23. Bukarest 433 320 Ft 45% 85% 26% 125%

24. Canberra 458 160 Ft 5% 154% 51% 82%

25. Damaszkusz 452 180 Ft 40% 98% 30% 96%

26. Doha 511 520 Ft 5% 343% 34% 109%

27. Dublin 443 440 Ft 0% 231% 26% 62%

28. Hága 482 540 Ft 5% 155% 26% 109%

29. Hanoi 453 100 Ft 20% 140% 44% 111%

30. Havanna 506 460 Ft 20% 188% 40% 65%

31. Helsinki 480 240 Ft 5% 133% 26% 93%

32. Iszlámábád 473 800 Ft 40% 126% 34% 77%

33. Jakarta 454 480 Ft 20% 192% 45% 129%

34. Kairó 459 080 Ft 30% 140% 26% 102%

35. Kijev 457 700 Ft 70% 202% 25% 166%

36. Kisinyov 451 720 Ft 20% 135% 26% 93%

37. Koppenhága 516 120 Ft 5% 222% 26% 89%

38. Kuala Lumpur 486 680 Ft 10% 130% 40% 157%

39. Kuvait 478 860 Ft 5% 153% 37% 65%

40. Lima 459 080 Ft 15% 199% 48% 80%

41. Lisszabon 451 260 Ft 0% 154% 29% 65%

42. Ljubljana 444 820 Ft 30% 143% 25% 56%

43. London 509 220 Ft 35% 290% 27% 193%

44. Luanda 509 480 Ft 40% 373% 49% 174%

45. Madrid 457 700 Ft 15% 153% 26% 128%

46. Manila 490 820 Ft 20% 198% 48% 107%

47. Maszkat 447 580 Ft 5% 171% 40% 130%

48. Mexikóváros 478 400 Ft 30% 153% 42% 59%

49. Minszk 487 600 Ft 20% 152% 27% 127%

50. Moszkva 480 700 Ft 45% 195% 26% 198%

51. Nairobi 476 560 Ft 20% 149% 38% 144%
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52. Oslo 496 340 Ft 5% 153% 26% 78%

53. Ottawa 495 880 Ft 10% 155% 42% 107%

54. Párizs NK 491 740 Ft 30% 183% 26% 194%

55. Peking 506 460 Ft 45% 271% 36% 207%

56. Podgorica 424 120 Ft 5% 106% 25% 185%

57. Pozsony 466 440 Ft 30% 90% 25% 107%

58. Prága 478 860 Ft 30% 203% 26% 56%

59. Pretoria 438 840 Ft 45% 149% 39% 95%

60. Pristina 446 660 Ft 20% 148% 26% 174%

61. Quito 459 080 Ft 15% 134% 48% 65%

62. Rabat 444 820 Ft 20% 131% 33% 122%

63. Riga 503 700 Ft 5% 85% 26% 84%

64. Rijád 489 440 Ft 15% 224% 33% 116%

65. Róma 468 740 Ft 15% 132% 26% 101%

66. Santiago 472 420 Ft 15% 130% 48% 56%

67. Stockholm 501 400 Ft 10% 183% 26% 68%

68. Szarajevó 419 060 Ft 10% 111% 26% 129%

69. Szingapúr 567 640 Ft 5% 287% 40% 161%

70. Szkopje 435 620 Ft 10% 122% 26% 140%

71. Szófia 455 860 Ft 10% 85% 26% 84%

72. Szöul 551 540 Ft 20% 217% 38% 154%

73. Tallinn 513 820 Ft 5% 115% 29% 131%

74. Taskent 450 800 Ft 20% 161% 36% 171%

75. Tbiliszi 423 660 Ft 20% 154% 29% 127%

76. Teherán 460 920 Ft 20% 242% 33% 84%

77. Tel-Aviv 534 980 Ft 30% 229% 26% 100%

78. Tirana 441 600 Ft 10% 136% 26% 102%

79. Tokió 508 760 Ft 30% 344% 39% 118%

80. Tripoli 373 520 Ft 40% 109% 33% 86%

81. Tunisz 454 480 Ft 15% 144% 26% 112%

82. Új-Delhi 463 680 Ft 30% 150% 36% 114%

83. Ulánbátor 464 140 Ft 15% 151% 39% 103%

84. Varsó 419 980 Ft 45% 85% 26% 85%

85. Vatikán 468 740 Ft 5% 132% 26% 101%

86. Vilnius 486 220 Ft 5% 127% 26% 84%

87. Washington 509 220 Ft 30% 235% 38% 189%

88. Wellington 550 620 Ft 0% 180% 61% 85%

89. Zágráb 455 860 Ft 30% 187% 25% 84%

Nemzetközi szervezet mellett működő állandó képviselet, kereskedelmi iroda, képviseleti iroda

90. Bécs ENSZ/EBESZ 512 440 Ft 15% 126% 24% 148%

91. Brüsszel NATO 475 180 Ft 35% 145% 26% 231%

92. Genf ENSZ/WTO 561 660 Ft 15% 278% 27% 165%

93. New York ENSZ NK 544 640 Ft 30% 240% 37% 247%

94. Párizs OECD/UNESCO 491 740 Ft 15% 183% 26% 194%

95. Ramallah 534 980 Ft 15% 229% 26% 100%

96. Strasbourg 491 740 Ft 20% 123% 25% 194%

97. Tajpej 506 460 Ft 5% 271% 43% 207%
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Főkonzulátus, konzulátus

98. Almati 434 240 Ft 20% 131% 37% 188%

99. Barcelona 457 700 Ft 0% 153% 25% 128%

100. Beregszász 457 700 Ft 55% 85% 25% 116%

101. Chicago 509 220 Ft 5% 183% 29% 189%

102. Csíkszereda 433 320 Ft 20% 85% 25% 125%

103. Csungking 506 460 Ft 5% 233% 37% 207%

104. Düsseldorf 467 360 Ft 15% 137% 25% 90%

105. Edinburgh 509 220 Ft 0% 250% 30% 193%

106. Erbíl 479 780 Ft 40% 153% 38% 65%

107. Eszék 455 860 Ft 0% 101% 24% 84%

108. Gdańsk 419 980 Ft 10% 85% 28% 85%

109. Ho Si Minh-Város 453 100 Ft 5% 141% 44% 111%

110. Hongkong 518 880 Ft 5% 568% 38% 185%

111. Innsbruck 512 440 Ft 0% 126% 24% 148%

112. Isztambul 396 060 Ft 30% 111% 26% 104%

113. Jekatyerinburg 480 700 Ft 15% 160% 32% 198%

114. Kassa 466 440 Ft 5% 90% 25% 84%

115. Kazany 480 700 Ft 15% 160% 30% 198%

116. Kuangcsou 506 460 Ft 10% 252% 38% 207%

117. Kolozsvár 433 320 Ft 20% 85% 26% 125%

118. Krakkó 419 980 Ft 10% 85% 26% 85%

119. Lendva 444 820 Ft 0% 85% 25% 56%

120. Los Angeles 509 220 Ft 5% 250% 40% 189%

121. Manchester 509 220 Ft 0% 250% 29% 193%

122. Milánó 468 740 Ft 0% 126% 26% 101%

123. Montreál 495 880 Ft 5% 155% 42% 107%

124. Mumbai 463 680 Ft 15% 503% 36% 114%

125. München 467 360 Ft 30% 131% 26% 90%

126. New York FK 544 640 Ft 30% 240% 37% 247%

127. Oszaka 508 760 Ft 0% 344% 39% 118%

128. Sanghaj 506 460 Ft 10% 255% 36% 207%

129. São Paulo 450 800 Ft 15% 161% 43% 88%

130. Stuttgart 467 360 Ft 15% 184% 26% 90%

131. Szabadka 446 660 Ft 15% 85% 25% 121%

132. Szentpétervár 480 700 Ft 15% 160% 27% 198%

133. Toronto 495 880 Ft 10% 164% 38% 107%

134. Ungvár 457 700 Ft 55% 85% 25% 116%

Nem önálló képviselet

135. Abidjan 531 300 Ft 15% 133% 48% 185%

136. Dakka 483 000 Ft 15% 127% 36% 204%

137. Besztercebánya 466 440 Ft 0% 90% 27% 107%

138. Dakar 461 380 Ft 15% 138% 48% 185%

139. Genf 561 660 Ft 0% 278% 27% 165%

140. Houston 509 220 Ft 0% 183% 37% 189%

141. Jeruzsálem 534 980 Ft 15% 229% 26% 100%

142. Kampala 453 560 Ft 15% 180% 38% 114%
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143. Kigali 459 080 Ft 0% 94% 49% 80%

144. Lagos 490 820 Ft 40% 195% 39% 107%

145. Lusaka 437 460 Ft 15% 122% 39% 125%

146. Luxembourg 475 180 Ft 0% 185% 26% 231%

147. Lyon 491 740 Ft 0% 183% 26% 194%

148. Malaga 457 700 Ft 0% 153% 26% 128%

149. Melbourne 458 160 Ft 0% 155% 51% 82%

150. Miami 509 220 Ft 0% 202% 37% 247%

151. Montevideo 461 380 Ft 5% 219% 48% 94%

152. Nicosia 426 420 Ft 0% 100% 30% 65%

153. Nürnberg 467 360 Ft 0% 131% 26% 90%

154. Panamaváros 470 120 Ft 5% 215% 48% 74%

155. Phnom Penh 477 480 Ft 15% 142% 38% 111%

156. San Francisco 509 220 Ft 0% 375% 40% 189%

157. Sepsiszentgyörgy 433 320 Ft 0% 85% 26% 125%

158. Sydney 458 160 Ft 0% 232% 51% 82%

159. Trieszt 468 740 Ft 0% 117% 26% 101%

160. Valletta 443 900 Ft 0% 116% 26% 101%

161. Vancouver 495 880 Ft 0% 202% 42% 107%

162. Vientián 491 740 Ft 5% 118% 38% 120%

163. Wrocław 419 980 Ft 5% 85% 26% 85%

164. Xiamen 506 460 Ft 5% 255% 36% 207%
”

A külgazdasági és külügyminiszter 16/2022. (XII. 20.) KKM rendelete
a tartós külszolgálati pályázati rendszerről, valamint a kihelyező szerv által támasztott szakmai 
követelmények és azok teljesítésének részletes szabályairól szóló 6/2017. (VII. 10.) KKM rendelet 
módosításáról

A külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016.  évi LXXIII.  törvény 59.  § (2)  bekezdés c) és j)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 139. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A  tartós külszolgálati pályázati rendszerről, valamint a  kihelyező szerv által támasztott szakmai követelmények és 
azok teljesítésének részletes szabályairól szóló 6/2017. (VII. 10.) KKM rendelet [a  továbbiakban: 6/2017. (VII. 10.) 
KKM rendelet] 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

 (2) A 6/2017. (VII. 10.) KKM rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (3) A 6/2017. (VII. 10.) KKM rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

2. §  A 6/2017. (VII. 10.) KKM rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében a „kormánytisztviselőire, politikai (fő)tanácsadóira, kabinetfőnökre,” szövegrész helyébe 

az „a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 3. § (1) bekezdése szerinti 
jogviszonyban vagy” szöveg,

b) 6.  § (1)  bekezdésében a  „kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény (a  továbbiakban: Kit.)” 
szövegrész helyébe a „Kit.” szöveg,

c) 7. § (2a) bekezdésében a „b) pontja szerinti feltétel” szövegrész helyébe a „szerinti feltételek” szöveg,
d) 7.  § (4)  bekezdésében a „külföldi magyar kulturális intézetet vezető kulturális tanácsos” szövegrész helyébe 

a „kulturális intézetigazgató” szöveg,
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e) 7.  § (9)  bekezdésében a  „napjáig teljesíti” szövegrész helyébe a  „napjáig vagy a  kihelyező vezető által 
meghatározott időpontig teljesíti” szöveg

lép.

3. §  Hatályát veszti a 6/2017. (VII. 10.) KKM rendelet
a) 3.  § (1a)  bekezdés nyitó szövegrészében az „ , így különösen exportösztönzési, külkereskedelem-fejlesztési, 

beruházásösztönzési, exportfinanszírozási, exporthitelezési, valamint kapcsolódó hitelintézeti” szövegrész,
b) 3.  § (1a)  bekezdés b)  pontjában az  „ , így különösen exportösztönzési, külkereskedelem-fejlesztési, 

beruházásösztönzési, exportfinanszírozási, exporthitelezési, valamint kapcsolódó hitelintézeti” szövegrész.

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

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

1. melléklet a 16/2022. (XII. 20.) KKM rendelethez
„1. melléklet a 6/2017. (VII. 10.) KKM rendelethez

Hivatalos és munkanyelvek a bilaterális külképviseleteken és a nem önálló képviseleteken, irodákon

A B C

1. Ország Hivatalos nyelv Munkanyelv

2. Albánia albán angol, olasz

3. Algéria arab francia

4. Angola portugál portugál, angol

5. Argentína spanyol spanyol

6. Ausztrália angol angol

7. Ausztria német német, angol

8. Azerbajdzsán azeri orosz, angol

9. Belarusz Köztársaság belorusz, orosz orosz, angol

10. Belgium francia, holland, német francia, angol

11. Bosznia-Hercegovina bosnyák, horvát, szerb angol

12. Brazília portugál portugál

13. Bulgária bolgár angol, bolgár, orosz

14. Chile spanyol spanyol

15.
Ciprus  

(nem önálló képviselet)
görög angol

16. Csehország cseh angol, cseh, szlovák, német

17. Dánia dán angol

18. Dél-afrikai Köztársaság angol angol

19. Ecuador spanyol spanyol

20. Egyesült Arab Emírségek arab angol

21. Egyiptom arab angol

22.
Elefántcsontpart  

(nem önálló képviselet)
francia francia

23. Észtország észt angol

24. Etiópia amhara, angol angol

25. Finnország finn, svéd angol
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26. Franciaország francia francia

27. Fülöp-szigetek filippínó (tagalog), angol angol

28. Georgia grúz angol, orosz

29. Ghána angol angol

30. Görögország görög angol

31. Hollandia holland angol

32. Horvátország horvát angol, horvát, szerb

33. India hindi angol

34. Indonézia indonéz angol

35. Irak arab, kurd angol, arab

36. Irán perzsa angol

37. Írország angol, ír angol

38. Izrael héber angol

39. Japán japán angol

40. Jordánia arab angol

41.
Kambodzsa  

(nem önálló képviselet)
khmer angol

42. Kanada angol, francia angol, francia

43. Katar arab angol

44. Kazahsztán kazah, orosz orosz, angol

45. Kenya angol, szuahéli angol

46. Kína kínai angol

47. Kirgizisztán kirgiz, orosz kirgiz, orosz

48. Kolumbia spanyol spanyol

49. Koreai Köztársaság koreai angol

50. Koszovó albán, szerb angol

51. Kuba spanyol spanyol

52. Kuvait arab angol

53.
Laosz  

(nem önálló képviselet)
lao angol

54. Lengyelország lengyel angol, lengyel

55. Lettország lett angol

56. Libanon arab francia, angol

57. Líbia arab angol

58. Litvánia litván angol

59.
Luxemburg  

(nem önálló képviselet)
luxemburgi német, francia, angol

60. Észak-Macedónia macedón angol

61. Malajzia maláj angol

62. Marokkó arab francia

63.
Málta  

(nem önálló képviselet)
máltai, angol angol

64. Mexikó spanyol spanyol

65. Moldova moldovai angol, orosz, román

66. Mongólia mongol angol, orosz

67. Montenegró montenegrói angol, szerb

68. Nagy-Britannia angol angol
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69. Németország német német

70. Nigéria angol angol

71. Norvégia norvég angol

72. Olaszország olasz olasz

73. Omán arab angol

74. Oroszország orosz orosz, angol

75. Pakisztán angol, urdu angol

76. Palesztina arab angol

77.
Panama  

(nem önálló képviselet)
spanyol spanyol, angol

78. Peru spanyol spanyol

79. Portugália portugál angol, portugál

80. Románia román angol, román, francia

81. Spanyolország spanyol, katalán spanyol

82. Svájc francia, német, olasz német, francia, angol, olasz

83. Svédország svéd angol

84. Szaúd-Arábia arab angol, arab

85.
Szenegál  

(nem önálló képviselet)
francia francia, wolof

86.
Szudán  

(nem önálló képviselet)
arab, angol angol, arab

87. Szerbia szerb angol

88. Szingapúr angol, maláj, mandarin, tamil angol

89. Szíria arab angol, francia

90. Szlovákia szlovák angol, szlovák, cseh, német

91. Szlovénia szlovén angol, szlovén

92. Szudán arab, angol angol, arab

93. Thaiföld thai angol

94. Törökország török angol

95. Tunézia arab francia

96.
Uganda  

(nem önálló külképviselet)
angol, szuahéli angol

97. Új-Zéland angol, maori angol

98. Ukrajna ukrán angol, orosz

99.
Uruguay  

(nem önálló képviselet)
spanyol spanyol

100. USA angol angol

101. Üzbegisztán üzbég orosz, angol

102. Vatikán olasz olasz, angol, francia

103. Vietnám vietnámi angol

104.
Zimbabwe  

(nem önálló képviselet)
angol angol

”
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2. melléklet a 16/2022. (XII. 20.) KKM rendelethez
„2. melléklet a 6/2017. (VII. 10.) KKM rendelethez

Hivatalos és munkanyelvek a multilaterális külképviseleteken

A B C

1. Ország Külképviselet Munkanyelv

2. Ausztria Bécs/EBESZ-ENSZ angol, francia

3. Belgium Brüsszel/NATO angol, francia

4. Franciaország Párizs/OECD-UNESCO angol, francia

5. Franciaország Strasbourg/ET Állandó Képviselet angol, francia

6. Olaszország
Róma/FAO melletti Állandó 

Képviselet
angol, olasz

7. Svájc Genf ENSZ/WTO angol, francia

8. USA New York/ENSZ angol, francia
”

3. melléklet a 16/2022. (XII. 20.) KKM rendelethez

A 6/2017. (VII. 10.) KKM rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 36. és 37. sorral egészül ki:

(A

1. Állomáshely, külképviselet)

36. Biskeki Nagykövetség

37. Kuangcsou Főkonzulátusa

A külgazdasági és külügyminiszter 17/2022. (XII. 20.) KKM rendelete
a külképviseleti biztonsági szolgálat részletes szabályairól szóló 8/2017. (VIII. 3.) KKM rendelet módosításáról

A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (2) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 139. § 2. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A külképviseleti biztonsági szolgálat részletes szabályairól szóló 8/2017. (VIII. 3.) KKM rendelet [a továbbiakban: 
8/2017. (VIII. 3.) KKM rendelet] 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E  rendelet hatálya – a  külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény szerinti 
kulturális diplomata és a  kulturális intézet működéséhez kapcsolódó feladatokat ellátó, adminisztratív vagy 
technikai külszolgálati munkakörbe kihelyezett kormánytisztviselők kivételével – Magyarország diplomáciai és 
konzuli képviseletein, a nemzetközi szervezetek mellett működő állandó képviseletein, Magyarország kereskedelmi 
képviseletein (a továbbiakban együtt: külképviselet) tartós külszolgálatot teljesítő kormánytisztviselőkre terjed ki.”

2. §  A 8/2017. (VIII. 3.) KKM rendelet 5. alcíme a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § Az e rendeletben meghatározott feladatai tekintetében távolléte esetén
a) a biztonsági felelőst a biztonságtechnikai felelős;
b) a biztonságtechnikai felelőst a biztonsági felelős
helyettesíti.”
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3. §  Hatályát veszti a 8/2017. (VIII. 3.) KKM rendelet
a) 3. § 1. pontjában a „ , távolléte esetén a biztonságtechnikai felelős helyettesíti”,
b) 3. § 3. pontjában a „ , távolléte esetén a biztonsági felelős helyettesíti”
szövegrész.

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

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

A külgazdasági és külügyminiszter 18/2022. (XII. 20.) KKM rendelete
a külképviselet által foglalkoztatott munkavállalóval és a külképviselet által foglalkoztatott házastárssal 
kötött munkaszerződés részletes szabályairól szóló 10/2017. (VIII. 7.) KKM rendelet módosításáról

A külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59.  § (2)  bekezdés g) és o)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 139. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A külképviselet által foglalkoztatott munkavállalóval és a  külképviselet által foglalkoztatott házastárssal kötött 
munkaszerződés részletes szabályairól szóló 10/2017. (VIII. 7.) KKM rendelet [a továbbiakban: 10/2017. (VIII. 7.) 
KKM rendelet] 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A kulturális diplomata, valamint a kulturális intézet működéséhez kapcsolódó feladatokat ellátó, adminisztratív 
vagy technikai külszolgálati munkakörbe kihelyezett kormánytisztviselő, illetve a  külképviselet által a  kulturális 
intézet működéséhez kapcsolódó feladatok ellátása érdekében foglalkoztatott munkavállaló, valamint házastárs 
esetében a külképviselet-vezető e rendeletben meghatározott jogköreit a kulturális intézetigazgató gyakorolja.”

2. §  A 10/2017. (VIII. 7.) KKM rendelet 7. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  kihelyező vezető egyedi írásbeli engedélyével – ha a  szükséges többletforrás a  külképviselet személyi 
juttatások kiemelt előirányzatában rendelkezésre áll – a külképviselet-vezető a házastárs munkavállaló munkabérét 
az (1) bekezdés szerint alapul veendő, az 1. melléklet szerinti táblázatban foglalt szorzótól eltérően az 1. melléklet 
szerinti táblázatban foglalt magasabb szorzó alkalmazásával egyedileg is megállapíthatja. Az  ezen eltérés miatt 
jelentkező különbözet összegével a  külképviseletnek a  minisztérium által megállapított, a  megállapítás évére 
vonatkozó tárgyévi költségvetési előirányzata, valamint beépülő jellege miatt a  következő évi külképviseleti 
személyi juttatások kiemelt előirányzata csökkentésre kerül.”

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

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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A külgazdasági és külügyminiszter 19/2022. (XII. 20.) KKM rendelete
a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló  
7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pont 17.  alpontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló 7/2020. (IV. 16.) 
KKM rendelet (a továbbiakban: KKM rendelet) a következő 13/D. §-sal egészül ki:
„13/D. § E rendeletnek a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról 
szóló 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet módosításáról szóló 19/2022. (XII. 20.) KKM rendelettel (a továbbiakban: Módr.3) 
megállapított 12/L.  § e)  pontja a  Módr.3 hatálybalépése előtt megkötött támogatási szerződések módosítása 
esetén is alkalmazható azzal, hogy a  módosított támogatási szerződésben a  kedvezményezettnek vállalnia kell 
különösen a  12/M.  § szerinti kötelező üzemeltetési időszaknak a  módosuló beruházás befejezési határidő szerinti 
megváltoztatását, valamint a  benyújtott biztosíték érvényességi idejének a  módosított támogatási szerződésben 
meghatározott időszakra kiterjedő időbeli meghosszabbítását is.”

2. §  A KKM rendelet 12/L. § e) pontjában a „2022. december” szövegrész helyébe a „2023. december” szöveg lép.

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

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

A pénzügyminiszter 11/2022. (XII. 20.) PM rendelete
a pénzügyminiszter felügyelete alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és 
feladatairól szóló 39/2001. (X. 31.) PM rendelet módosításáról

A katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 82.  § 
(3)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 18.  cikk (2)  bekezdésében és a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148.  § (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 7.  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A pénzügyminiszter felügyelete alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól 
szóló 39/2001. (X. 31.) PM rendelet 11. §-ában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

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

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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A pénzügyminiszter 12/2022. (XII. 20.) PM rendelete
az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló  
44/2004. (XII. 20.) PM rendelet módosításáról

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az eljárási illetékek megfizetésének és a  megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) 
PM rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában és 7. § (5a) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” 
szöveg lép.

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

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

A pénzügyminiszter 13/2022. (XII. 20.) PM rendelete
a bírósági eljárási illeték utólagos elszámolással történő megfizetése iránt kezdeményezett eljárásért 
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 51/2004. (XII. 29.) PM rendelet módosításáról

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A bírósági eljárási illeték utólagos elszámolással történő megfizetése iránt kezdeményezett eljárásért fizetendő 
igazgatási szolgáltatási díjról szóló 51/2004. (XII. 29.) PM rendelet [a továbbiakban: 51/2004. (XII. 29.) PM rendelet] 
Melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §  Az 51/2004. (XII. 29.) PM rendelet 1. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

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

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

1. melléklet a 13/2022. (XII. 20.) PM rendelethez
„Melléklet az 51/2004. (XII. 29.) PM rendelethez

A B

1. Számlaszám Számlaszámhoz sorolt szervek

2.

10032000-00289933-00000000

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága

3.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága

4.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága

5.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
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6.
10027006-00289988-00000000

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Adó- és 
Vámigazgatósága

7.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
8.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nógrád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
9.

10034002-00319834-00000000

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Hajdú-Bihar Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága

10.
 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Adó- és 
Vámigazgatósága

11.
 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Adó- és 
Vámigazgatósága

12.
10028007-00289964-00000000

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád-Csanád Vármegyei Adó- és 
Vámigazgatósága

13.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
14.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága

15.
10033001-00289957-00000000

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Vármegyei Adó- és 
Vámigazgatósága

16.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
17.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Zala Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
18.

10029008-00289940-00000000
 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fejér Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága

19.
 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Komárom-Esztergom Vármegyei Adó- és 
Vámigazgatósága

20.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
21.

10024003-00289971-00000000

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Baranya Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága

22.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Somogy Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága

23.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tolna Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
”

A pénzügyminiszter 14/2022. (XII. 20.) PM rendelete
az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási 
díjáról szóló 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet módosításáról

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az  adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási 
díjáról szóló 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet [a továbbiakban: 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet] 3. melléklete helyébe 
az 1. melléklet lép.

2. §  A 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet 15. §-ában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

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

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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1. melléklet a 14/2022. (XII. 20.) PM rendelethez
„3. melléklet a 33/2007. (XII. 23.) PM rendelethez

A B

1. Számlaszám Számlaszámhoz sorolt szervek

2.

10032000-00289933-00000000

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága
3. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága
4. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága
5. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága

6.
10027006-00289988-00000000

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Adó- és 
Vámigazgatósága

7. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
8. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nógrád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
9.

10034002-00319834-00000000

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Hajdú-Bihar Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága

10.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Adó- és 
Vámigazgatósága

11.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Adó- és 
Vámigazgatósága

12.
10028007-00289964-00000000

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád-Csanád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
13. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
14. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága

15.
10033001-00289957-00000000

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Vármegyei Adó- és 
Vámigazgatósága

16. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
17. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Zala Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
18.

10029008-00289940-00000000

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fejér Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága

19.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Komárom-Esztergom Vármegyei Adó- és 
Vámigazgatósága

20. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
21.

10024003-00289971-00000000
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Baranya Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága

22. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Somogy Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
23. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tolna Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága

”

A pénzügyminiszter 15/2022. (XII. 20.) PM rendelete
a fiatalok életkezdési támogatásával összefüggő igazolásokról és adatszolgáltatásokról szóló  
43/2013. (X. 1.) NGM rendelet módosításáról

A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 10.  § (2)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A fiatalok életkezdési támogatásával összefüggő igazolásokról és adatszolgáltatásokról szóló 43/2013. (X. 1.)  
NGM rendelet 2. mellékletében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

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

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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A pénzügyminiszter 16/2022. (XII. 20.) PM rendelete
a taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, 
használatáról és szervizeléséről szóló 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260.  § (1)  bekezdés g)  pontjában foglalt felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról 
és szervizeléséről szóló 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 32.  §-ában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 
szöveg lép.

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

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

A pénzügyminiszter 17/2022. (XII. 20.) PM rendelete
az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek támogatásáról szóló  
69/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról

Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013.  évi LXXXVII.  törvény 10.  § 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
148. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek támogatásáról szóló 69/2013. (XII. 29.) NGM rendelet
a) 1. § (1) bekezdés b) pontjában a „megyénként” szövegrész helyébe a „vármegyénként” szöveg,
b) 1.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, valamint 2.  § (2), (3) és (6)  bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe 

a „vármegyei” szöveg,
c) 3. § b) pontjában a „megyéhez” szövegrész helyébe a „vármegyéhez” szöveg
lép.

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

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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A pénzügyminiszter 18/2022. (XII. 20.) PM rendelete
az illetékbélyegek előállításáról, forgalomba hozataláról és forgalmazásáról szóló  
32/2014. (X. 21.) NGM rendelet módosításáról

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az illetékbélyegek előállításáról, forgalomba hozataláról és forgalmazásáról szóló 32/2014. (X. 21.) NGM rendelet 
12. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

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

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

A pénzügyminiszter 19/2022. (XII. 20.) PM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendelet 
módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 14. alpontjában és a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendelet 5. § (1) bekezdés 
65. pontjában és 16. § (4) bekezdésében a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg lép.

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

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

A pénzügyminiszter 20/2022. (XII. 20.) PM rendelete
az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 13/2020. (XII. 23.) PM rendelet 
módosításáról

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 269.  § (10)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 13/2020. (XII. 23.) PM rendelet  
2. § (5) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

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

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 347/2022. (XII. 20.) KE határozata
állami kitüntetések adományozásáról

 I. Magyar Érdemrend nagykeresztje kitüntetés adományozása

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f )  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 17. §-a és 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök 
előterjesztésére –

1. Václav Klaus, a Cseh Köztársaság korábbi köztársasági elnöke és miniszterelnöke részére,
Magyarország és a  Cseh Köztársaság közötti kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett több évtizedes munkája, 
valamint a  két nemzet kölcsönös tiszteletén alapuló, és egymás jobb megismerését szolgáló tudományos 
tevékenysége elismeréseként

 a MAGYAR ÉRDEMREND
 nagykeresztje
 polgári tagozat

kitüntetést adományozom.

 II. Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetés adományozása

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f )  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 17. §-a és 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök 
előterjesztésére –

1. Park Chul-min, a Koreai Köztársaság budapesti nagykövete részére,
a magyar–koreai kétoldalú kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként

 a MAGYAR ÉRDEMREND
 középkeresztje
 polgári tagozat

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2022. november 29.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. november 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/7440-2/2022.
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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.
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