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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az energiaügyi miniszter 1/2022. (XII. 27.) EM rendelete
a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendeletnek 
az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160. § 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 2.  mellékletében 
foglalt táblázat fejlécének 2. mezőjében a „Megye” szövegrész helyébe a „Vármegye” szöveg lép.

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

  Lantos Lajos Csaba s. k.,
  energiaügyi miniszter

Az energiaügyi miniszter 2/2022. (XII. 27.) EM rendelete
a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60.  § (2)  bekezdés g)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160.  § 2.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet
a) 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat D:2 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
b) 1.  melléklet 2.  pontjában foglalt táblázat D:11 mezőjében a  „Megyei” szövegrész helyébe a  „Vármegyei” 

szöveg,
c) 1.  melléklet 2.  pontjában foglalt táblázat D:13 mezőjében a  „Megyei” szövegrész helyébe a  „Vármegyei” 

szöveg,
d) 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat D:15 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg
lép.

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

  Lantos Lajos Csaba s. k.,
  energiaügyi miniszter
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Az energiaügyi miniszter 3/2022. (XII. 27.) EM rendelete
a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 51/2013. (IX. 6.) NFM rendeletnek 
az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68.  § (1)  bekezdés c)  pontjában és (4)  bekezdésében, valamint a  közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés b)  pont 20.  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160.  § 2.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95. § 8. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró építési és közlekedési miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. §  A radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet 12.  § 
(2) bekezdés a) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

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

  Lantos Lajos Csaba s. k.,
  energiaügyi miniszter

Az energiaügyi miniszter 4/2022. (XII. 27.) EM rendelete
a hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos 
felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 95/2013. (X. 14.) VM rendeletnek az Alaptörvény 
tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.  § (2)  bekezdés 10.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160.  § 3.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti 
díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 95/2013. (X. 14.) VM rendelet [a továbbiakban: 95/2013. (X. 14.) 
VM rendelet] 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

 (2) A 95/2013. (X. 14.) VM rendelet 1. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

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

  Lantos Lajos Csaba s. k.,
  energiaügyi miniszter
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1. melléklet a 4/2022. (XII. 27.) EM rendelethez
„1. melléklet a 95/2013. (X. 14.) VM rendelethez

A közigazgatási szervek előirányzat-felhasználási számláinak megnevezése

A B C

Sorszám A számla felett rendelkezésre jogosult közigazgatási szerv Előirányzat-felhasználási számlák

1. Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003-00299585-00000000

2. Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal 10025004-00299657-00000000

3. Békés Vármegyei Kormányhivatal 10026005-00299578-00000000

4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal 10027006-00299561-00000000

5. Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal 10028007-00299664-00000000

6. Fejér Vármegyei Kormányhivatal 10029008-00299640-00000000

7. Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal 10033001-00299633-00000000

8. Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal 10034002-00299626-00000000

9. Heves Vármegyei Kormányhivatal 10035003-00299619-00000000

10. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal 10045002-00299602-00000000

11. Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal 10036004-00299554-00000000

12. Nógrád Vármegyei Kormányhivatal 10037005-00299547-00000000

13. Pest Vármegyei Kormányhivatal 10023002-00333489-00000000

14. Somogy Vármegyei Kormányhivatal 10039007-00299688-00000000

15. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal 10044001-00299695-00000000

16. Tolna Vármegyei Kormányhivatal 10046003-00299530-00000000

17. Vas Vármegyei Kormányhivatal 10047004-00299523-00000000

18. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal 10048005-00299516-00000000

19. Zala Vármegyei Kormányhivatal 10049006-00303066-00000000
”

Az energiaügyi miniszter 5/2022. (XII. 27.) EM rendelete
A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és  
alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII. 29.) NFM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával 
összefüggő módosításáról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160.  § 2.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló  
69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 4. § (4) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

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

  Lantos Lajos Csaba s. k.,
  energiaügyi miniszter
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Az energiaügyi miniszter 6/2022. (XII. 27.) EM rendelete
a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló  
14/2015. (III. 31.) FM rendeletnek és a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok 
kezeléséről és felhasználásáról szóló 14/2019. (VI. 12.) ITM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (13)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160. § 3. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben,
a 2. alcím tekintetében 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 16. 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 környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 
14/2015. (III. 31.) FM rendelet módosítása

1. §  A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) 
FM rendelet
 1. 5. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 2. 6. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 3. 7. mellékletében foglalt táblázat A:2 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
 4. 7. mellékletében foglalt táblázat A:3 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
 5. 7. mellékletében foglalt táblázat A:4 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
 6. 7. mellékletében foglalt táblázat A:5 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
 7. 7. mellékletében foglalt táblázat A:6 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
 8. 7. mellékletében foglalt táblázat A:7 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
 9. 7. mellékletében foglalt táblázat A:8 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
10. 7. mellékletében foglalt táblázat A:9 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
11. 7. mellékletében foglalt táblázat A:10 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
12. 7. mellékletében foglalt táblázat A:11 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
13. 7. mellékletében foglalt táblázat A:12 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
14. 7. mellékletében foglalt táblázat A:13 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
15. 7. mellékletében foglalt táblázat A:14 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
16. 7. mellékletében foglalt táblázat A:15 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
17. 7. mellékletében foglalt táblázat A:16 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
18. 7. mellékletében foglalt táblázat A:17 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
19. 7. mellékletében foglalt táblázat A:18 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
20. 7. mellékletében foglalt táblázat A:19 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
21. 7. mellékletében foglalt táblázat A:20 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg
lép.

2. A fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról 
szóló 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet módosítása

2. §  A fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 
14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet
a) 2. § 74. pontjában a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg,
b) 49. § (4) bekezdésében a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg,
c) 1. mellékletében foglalt táblázat F:10 mezőjében az „a megyei” szövegrész helyébe az „a vármegyei” szöveg,
d) 2. mellékletében foglalt táblázat F:13 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.
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3. Záró rendelkezés

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

  Lantos Lajos Csaba s. k.,
  energiaügyi miniszter

Az energiaügyi miniszter 7/2022. (XII. 27.) EM rendelete
a megújuló forrásokból előállított energia részarányának kiszámítási módszertanáról szóló  
1/2012. (I. 20.) NFM rendelet és a bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából 
előállított tüzelőanyagok fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos 
üvegházhatású gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól szóló  
68/2021. (XII. 30.) ITM rendelet módosításáról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170.  § (2)  bekezdés 9.  pontjában kapott felhatalmazás alapján,  
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160.  § 2.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a  megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a  közlekedésben felhasznált 
energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 13. § (2) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró agrárminiszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. A megújuló forrásokból előállított energia részarányának kiszámítási módszertanáról szóló  
1/2012. (I. 20.) NFM rendelet módosítása

1. §  A megújuló forrásokból előállított energia részarányának kiszámítási módszertanáról szóló 1/2012. (I. 20.)  
NFM rendelet [a továbbiakban: 1/2012. (I. 20.) NFM rendelet] 1. § (1) bekezdése a következő 5a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„5a. környezeti energia: természetes módon előforduló hőenergia, és a környezetben meghatározott határokon belül 
felhalmozódott olyan energia, amely a  környezeti levegőben – a  távozó levegő kivételével –, felszíni vízben vagy 
szennyvízben tárolható;”

2. §  Az 1/2012. (I. 20.) NFM rendelet 8. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ez  a  rendelet a  megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló,  
2018. december 11-i (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk 1., 2., 4., 6. pontjának, 7–13. cikkének, 
15. cikk (2) bekezdésének, 29. cikk (11) bekezdésének, I., II. és VII. mellékletének való megfelelést szolgálja.”

2. A bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok 
fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású gázkibocsátás 
elkerülés kiszámításának szabályairól szóló 68/2021. (XII. 30.) ITM rendelet módosítása

3. §  A bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntarthatósági 
követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású gázkibocsátás elkerülés kiszámításának 
szabályairól szóló 68/2021. (XII. 30.) ITM rendelet [a továbbiakban: 68/2021. (XII. 30.) ITM rendelet] 7. § (1) bekezdés 
a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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(Ez a rendelet)
„a) a  megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018. december 11-i  
(EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk 2. pontjának, 30. cikk (1) és (2) bekezdésének, 31. cikk 
(1) bekezdésének, valamint V. és VI. mellékletének,”
(való megfelelést szolgálja.)

4. § (1) A 68/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) A 68/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

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

6. §  Ez a  rendelet a  megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló,  
2018. december 11-i (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 2.  cikk 2.  pontjának, 23.  cikkének,  
V. és VI. mellékletének való megfelelést szolgálja.

  Lantos Lajos Csaba s. k.,
  energiaügyi miniszter
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1. melléklet a 7/2022. (XII. 27.) EM rendelethez
„1. melléklet a 68/2021. (XII. 30.) ITM rendelethez

1. A bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók ÜHG kibocsátás elkerülésének 

számítási eljárása 

1.1. A közlekedési célú üzemanyagok, a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók 

előállítása és használata által kiváltott ÜHG kibocsátás kiszámítása a következők szerint 

történik: 

1.1.1. A bioüzemanyagok előállítása és használata által kiváltott üvegházhatásúgáz-

kibocsátás kiszámítása a következők szerint történik: 
E = eec + el + ep + etd + eu - esca - eccs - eccr, ahol 

E = az üzemanyag használata során keletkező összes kibocsátás; 
eec = a nyersanyagok kinyerése vagy termelése során keletkező kibocsátások; 

el = a földhasználat megváltozása által okozott szénkészletváltozásokból eredő éves 

kibocsátások; 
ep = a feldolgozás során keletkező kibocsátások; 

etd = a szállítás és az elosztás során keletkező kibocsátások; 

eu = a felhasznált üzemanyagból eredő kibocsátások; 

esca = a talaj széntartalmának növekedéséből származó kibocsátásmegtakarítás jobb 

mezőgazdasági gazdálkodás révén; 
eccs = a szén-dioxid-leválasztásból és -tárolásból eredő kibocsátásmegtakarítások; és 

eccr = a szén-dioxid-leválasztásból és -helyettesítésből eredő kibocsátásmegtakarítások. 

A gépek és berendezések gyártása során keletkező kibocsátásokat nem veszik figyelembe. 

1.1.2. A folyékony bio-energiahordozók előállítása és használata által kiváltott ÜHG 

kibocsátást a bioüzemanyagokéval azonos módon számítandó ki (E), azonban a villamos 

energiává és/vagy fűtő- és hűtőenergiává való átalakításából származó kibocsátás hozzáadása 

is szükséges, a következők szerint: 

1.1.2.1. Kizárólag hőt előállító energiatermelő berendezések esetében: 

 
1.1.2.2. Kizárólag villamos energiát előállító energiatermelő berendezések esetében: 

 
ahol 
EC h,el = A végső energiahordozóból származó összes üvegházhatásúgáz-kibocsátás. 

E = A folyékony bio-energiahordozó végső energiahordozóvá való átalakítása előtti összes 

üvegházhatásúgáz-kibocsátása. 
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ηel = Elektromos hatásfok, amelyet az éves előállított villamos energiának a felhasznált 

folyékony bio-energiahordozó energiatartalom alapján számított bevitelével történő 

elosztásával lehet meghatározni. 
ηh = Hőtermelési hatásfok, amelyet az éves hasznoshő-termelésnek a felhasznált folyékony 

bio-energiahordozó energiatartalom alapján számított bevitelével történő elosztásával lehet 

meghatározni. 

1.1.2.3. A hasznos hőt villamosenergiával és/vagy mechanikai energiával együtt előállító 

energiatermelő berendezésekből származó villamosenergia vagy mechanikai energia esetében: 

 
1.1.2.4. A hasznos hőt villamos energiával és/vagy mechanikai energiával együtt előállító 

energiatermelő berendezésekből származó hasznos hő esetében: 

 
ahol: 
ECh,el = A végső energiahordozóból származó összes üvegházhatásúgáz-kibocsátás. 

E = A folyékony bio-energiahordozó végső energiahordozóvá való átalakítása előtti összes 

üvegházhatásúgáz-kibocsátása. 
ηel = Elektromos hatásfok, amelyet az éves előállított villamosenergiának az éves 

üzemanyag-bevitel energiatartalom alapján számított értékével történő elosztásával lehet 

meghatározni. 
ηh = Hőtermelési hatásfok, amelyet az éves hasznoshő-termelésnek az éves üzemanyag-

bevitel energiatartalom alapján számított értékével történő elosztásával lehet meghatározni. 
Cel = Az exergia aránya a villamosenergián és/vagy mechanikai energián belül, 100%-ban 

rögzítve (Cel = 1). 

Ch = Carnot-hatásfok (az exergia aránya a hasznos hőn belül). 

A Carnot-hatásfok (Ch) a hasznos hő esetében különböző hőmérsékleten a következőképpen 

határozható meg: 

 
ahol 
Th = A végponton leadott hasznos hő abszolút hőmérséklete (kelvin). 

T0 = A környezet 273,15 kelvinben (azaz 0 °C-ban) rögzített hőmérséklete. 

Abban az esetben, ha a többlethőt 150 °C (423,15 kelvin) hőmérséklet alatt épületek 
fűtésének céljára exportálják, a Ch a következő módon is meghatározható: 
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Ch = a 150 °C-hoz (423,15 kelvinhez) tartozó Carnot-hatásfok, azaz 0,3546 

E számítás céljaira a következő fogalommeghatározások alkalmazandók: 

a) „kapcsolt energiatermelés”: egyetlen folyamat során hőenergia és villamos és/vagy 

mechanikai energia egyszerre történő termelése; 

b) „hasznos hő”: a gazdaságilag indokolt mértékű hő-, fűtési és hűtési energiaigény 

kielégítése céljából termelt hő; 

c) „gazdaságilag indokolt igény”: az azt a hő- vagy hűtési energiaigényt meg nem haladó 

mértékű kereslet, amely egyébként piaci feltételek mellett kielégítésre kerülne. 

1.2. A bioüzemanyagokból és folyékony bio-energiahordozókból eredő üvegházhatásúgáz-

kibocsátást a következők szerint kell kifejezni: 

1.2.1. a bioüzemanyagokból eredő üvegházhatásúgáz-kibocsátást (E) az egy MJ 
üzemanyagra jutó CO2 grammjának egyenértékében kell kifejezni (gCO2eq/MJ); 

1.2.2. a folyékony bio-energiahordozókból eredő üvegházhatásúgáz-kibocsátást (EC) az egy 
MJ végső fogyasztói energiára (hő vagy villamosenergia) jutó CO2 grammjának 

egyenértékében kell kifejezni (gCO2eq /MJ). 

Fűtési és hűtési energiával kapcsolt villamosenergia-termelés esetében a kibocsátást meg kell 

osztani a hőenergia és a villamosenergia között (mint az 1.1. b) alpontban), függetlenül attól, 

hogy a termelt hő ténylegesen hűtési vagy fűtési célra kerül-e felhasználásra (1). 

Ha a mezőgazdasági nyersanyag kinyeréséből vagy termeléséből származó ÜHG kibocsátás 
(eec) az alapanyag száraz tonnájára jutó gCO2eq-ben kerül kifejezésre, az üzemanyag egy MJ-

jára jutó gCO2-egyenértékre (gCO2eq/MJ) való átszámítást a következőképpen kell végezni 

(2): 

 
ahol: 

 
Az alapanyag száraz tonnájára jutó kibocsátást az alábbiak szerint kell kiszámítani: 

 
1.3. A bioüzemanyagok és a folyékony bio-energiahordozók használatából eredő 

üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítást a következők szerint kell kiszámítani: 

1.3.1. a bioüzemanyagok használatából eredő üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítás: 
MEGTAKARÍTÁS = (E F(t) - E B)/E F(t), 
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ahol 
EB = a bioüzemanyag használatából eredő összes kibocsátás; és 

EF(t) = a közlekedési célú fosszilisüzemanyag-komparátor használatából eredő összes 

kibocsátás. 

1.3.2. a folyékony bio-energiahordozókból előállított fűtő- és hűtőenergia, valamint 

villamosenergia esetében az üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítás:  
MEGTAKARÍTÁS = (ECF(h&c,el) - ECB(h&c,el))/ECF (h&c,el), 

ahol 
ECB(h&c,el) = a hő- vagy villamosenergia-termelésből származó összes kibocsátás; és 

ECF(h&c,el) = fosszilis üzemanyag-komparátor hasznosításával megvalósított hasznoshő- 

vagy villamosenergia-termelésből származó összes kibocsátás. 
1.4. Az 1.1. pont alkalmazásában a CO2, N2O és CH4 üvegházhatású gázokat kell 

figyelembe venni. A CO2-egyenérték kiszámításához a fent említett gázokat a következő 

értékekkel kell figyelembe venni: 
CO2: 1 

N2O: 298 

CH4: 25 

1.5. A nyersanyagok kinyerése vagy termelése során keletkező kibocsátásokba, eec, 

beletartoznak a kinyerési vagy a mezőgazdasági termelési eljárás során keletkező kibocsátások; 

a nyersanyagok begyűjtése, szárítása és tárolása során keletkező kibocsátások; a hulladékokból 

és a szivárgásokból eredő kibocsátások; és a kinyeréshez vagy a termeléshez használt 

vegyszerek vagy egyéb termékek előállítása során keletkező kibocsátások. A 

nyersanyagtermelés vonatkozásában a szén-dioxid-megkötést nem kell figyelembe venni. A 

mezőgazdasági eredetű biomassza termeléséből eredő kibocsátásokra vonatkozó, a tényleges 

értékek használatának alternatíváját jelentő becslések levezethetők a termelésből származó 

kibocsátásokra vonatkozó regionális átlagokból vagy az e mellékletben szereplő, a termelésből 

származó kibocsátásokra vonatkozó diszaggregált alapértelmezett értékekkel kapcsolatos 

információkból. Amennyiben nincsenek megfelelő információk, a tényleges értékek 

alternatívájaként átlagokat lehet számítani a helyi szintű gazdálkodási gyakorlatok, például 

mezőgazdasági üzemek egy adott csoportjára vonatkozó adatok alapján. 

1.6. Az 1.1. pont a) alpontjában foglalt számítás céljaira a jobb mezőgazdasági gazdálkodás 

esca (például csökkentett talajművelés vagy direktvetésre váltás, fejlett vetésforgórendszerek 

alkalmazása, takarónövények használata, ezen belül termésszabályozás és szerves talajjavító 

anyagok, így komposzt vagy trágyaerjesztőkből származó fermentált anyagok használata) 
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révén elért üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítás csak akkor vehető figyelembe, ha 

megalapozott és ellenőrizhető bizonyítékok támasztják alá, hogy az adott alapanyag 

termesztésének idején a talaj kötöttszénkészlete megnövekedett, vagy ésszerűen feltételezhető, 

hogy növekedett, figyelembe véve azt a kibocsátást is, amely a pontban felsorolt gazdálkodási 

módszerek alkalmazásakor a megnövekedett műtrágya- és gyomirtószer-használatból adódik 

(3). 

1.7. A földhasználat megváltozása által okozott szénkészlet-változásokból eredő éves 

kibocsátások (el) kiszámításához az összes kibocsátást egyenlően el kell osztani 20 évre. Az 

ilyen kibocsátások kiszámítása során a következő szabályt kell alkalmazni: 
el = (CSR - CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P - eB, (4) 

ahol 
el = a földhasználat megváltozása által okozott szénkészlet-változásokból eredő éves 

üvegházhatásúgáz-kibocsátások (a bioüzemanyagból vagy folyékony bio-energiahordozóból 
származó, megajoule-ban megadott energia egy egységére jutó CO2-egyenérték tömegeként, 

grammban kifejezve). A „szántó” (5) és az „évelő növényekkel borított szántó” (6) egyazon 

földhasználatnak tekintendő; 
CSR = a referencia-földhasználathoz tartozó területegységenkénti szénkészlet (a 

területegységre jutó szén tonnában kifejezett tömege, a talajt és a vegetációt egyaránt beleértve). 

A referencia-földhasználat a 2008. januári vagy - ha az későbbi - a nyersanyag előállítását 20 

évvel megelőző földhasználat; 
CSA = a tényleges földhasználathoz tartozó területegységenkénti szénkészlet (a 

területegységre jutó szén tonnában kifejezett tömege, a talajt és a vegetációt egyaránt beleértve). 

Azokban az esetekben, amikor a szénkészlet egy évnél hosszabb idő alatt halmozódik fel, a 

CSA értékét a 20 év elteltével vagy - ha az korábbi - a növény kifejlett állapotának elérésekor 

becsült területegységenkénti szénkészlet adja; 

P = a növény produktivitása (a bioüzemanyagokból vagy folyékony bio-energiahordozókból 

egységnyi területen évente előállított energia); valamint 
eB = 29 gCO2eq/MJ értékű bónusz olyan bioüzemanyagokra vagy folyékony bio-

energiahordozókra, amelyek esetében a biomasszát helyreállított degradálódott földterületről 

nyerik, és teljesülnek az 1.8. pontban meghatározott feltételek. 
1.8. A 29 gCO2eq/MJ értékű bónusz akkor adható meg, ha bizonyított, hogy az adott 

földterület: 

a) 2008 januárjában nem állt mezőgazdasági vagy más célú használat alatt; és 
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b) súlyosan degradálódott földterület, beleértve a korábban mezőgazdasági célra használt 

földterületeket is. 
A 29 gCO2eq /MJ értékű bónusz a földterület mezőgazdasági használatra való átállításának 

időpontjától számított legfeljebb 20 évig érvényes, feltéve hogy a b) pontba tartozó 

földterületek esetében biztosított a szénkészlet folyamatos növekedése és az erózió jelentős 

csökkentése. 

1.9. „Súlyosan degradálódott földterület”: olyan földterület, amelynek esetében hosszabb 

időszak során jelentős szikesedés volt tapasztalható, vagy amelynek a szervesanyag-tartalma 

különösen alacsony, és súlyosan erodálódott. 
1.10. A feldolgozás során keletkező kibocsátásokba (ep) beletartoznak a feldolgozás során 

keletkező kibocsátások; a hulladékokból és a szivárgásokból eredő kibocsátások; és a 

feldolgozáshoz használt vegyszerek vagy egyéb termékek előállítása során keletkező 

kibocsátások, beleértve a fosszilis inputanyagok széntartalmának megfelelő szén-dioxid-

kibocsátásokat is, függetlenül attól, hogy az anyagokat eljárás során ténylegesen elégetik-e 

vagy sem. A nem az üzemanyag-előállító üzemben előállított villamosenergia-fogyasztás 

elszámolásához ennek a villamos energiának az előállítására és elosztására jellemző 

üvegházhatásúgáz-kibocsátás-intenzitást úgy kell tekinteni, hogy az megegyezik az egy 

meghatározott régióban a villamosenergia előállítására és elosztására jellemző átlagos 

kibocsátási intenzitással. E szabály alóli kivételként a termelők átlagértéket is alkalmazhatnak 

egy egyedi villamosenergia-előállító üzem esetében az ebben az üzemben megtermelt villamos 

energiára, ha ez az üzem nem csatlakozik a villamosenergia-hálózathoz. 

A feldolgozás során keletkező kibocsátásokba beletartoznak adott esetben a félkész termékek 

és anyagok szárítása során keletkező kibocsátások. 
1.11. A szállítás és az elosztás során keletkező kibocsátásokba (etd) beletartoznak a 

nyersanyagok és a félkész anyagok szállítása és elosztása során keletkező kibocsátások és a 

késztermékek tárolása és elosztása során keletkező kibocsátások. A közlekedésből és az 

áruszállításból származó, az 1.5. pont értelmében figyelembe veendő kibocsátás nem tartozik e 

alpont hatálya alá. 
1.12. A használt üzemanyagból eredő kibocsátásokat, eu, a bioüzemanyagok és folyékony 

bio-energiahordozók esetében nullának kell tekinteni. 
A használt üzemanyag használatából adódó, a CO2-tól eltérő üvegházhatású gázok (CH2 és 

N2O) kibocsátását bele kell számítani a folyékony energiahordozókra vonatkozó eu tényezőbe. 

1.13. A szén-dioxid-leválasztásból és -tárolásból eredő, az ep értékbe még nem beszámított 

kibocsátás-megtakarításokba (eccs) csak azok a kibocsátott CO2 leválasztásával és -tárolásával 
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elkerült kibocsátások számíthatók bele, amelyek közvetlenül összefüggnek az üzemanyag 

kinyerésével, szállításával, feldolgozásával és elosztásával, feltéve, hogy a tárolás a 

bányászatról szóló törvény III/A. részével és a szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló Korm. 

rendelettel összhangban történik. 

1.14. A szén-dioxid-leválasztásából és -helyettesítésből eredő kibocsátásmegtakarításoknak 

(eccr) közvetlenül kapcsolódniuk kell azon bioüzemanyag vagy folyékony bio-energiahordozó 

előállításához, amelynek tekintetében figyelembe veszik őket, és e megtakarításokba csak az 
olyan CO2-leválasztással elkerült kibocsátások számíthatók bele, amelyek esetében a szén-

dioxid biomassza eredetű és azt a fosszilis CO2 helyettesítésére használják kereskedelmi 

termékek előállításában és szolgáltatásokban. 

1.15. Ha az üzemanyag előállításához kapcsoltan hőt és/vagy villamos energiát előállító 

olyan kapcsolt energiatermelő egység, amely tekintetében kibocsátást számítanak, 

villamosenergia- és/vagy hasznoshőtöbbletet termel, akkor az ÜHG kibocsátást meg kell 

osztani a villamosenergia és a hasznos hő között a hő hőmérséklete szerint (ami tükrözi a hő 

hasznosíthatóságát). Az adott hőmennyiség hasznos részét úgy tudjuk megállapítani, ha 
energiatartalmát megszorozzuk az alábbiak szerint kiszámított Carnot-hatásfok (Ch) értékével: 

 
ahol 
Th = A végponton leadott hasznos hő abszolút hőmérséklete (kelvin). 

T0 = A környezet 273,15 kelvinben (azaz 0 °C-ban) rögzített hőmérséklete. 

Abban az esetben, ha a többlethőt 150 °C (423,15 kelvin) hőmérséklet alatt épületek 
fűtésének céljára exportálják, a Ch a következő módon is meghatározható: 

Ch = a 150 °C-hoz (423,15 kelvinhez) tartozó Carnot-hatásfok, azaz 0,3546 

E számítás céljából a tényleges hatékonysági értékeket kell használni, amelyeket az éves 

előállított mechanikai energiának, villamos energiának és hőenergiának az éves energiabevitel 

értékével történő elosztásával kapunk meg. 

E számítás céljaira a következő fogalommeghatározások alkalmazandók: 

1.15.1. „kapcsolt energiatermelés”: egyetlen folyamat során hőenergia és villamos és/vagy 

mechanikai energia egyszerre történő termelése; 

1.15.2. „hasznos hő”: a gazdaságilag indokolt mértékű hő-, fűtési vagy hűtési energiaigény 

kielégítése céljából termelt hő; 

1.15.3. „gazdaságilag indokolt igény”: az azt a hő- vagy hűtési energiaigényt meg nem haladó 

mértékű kereslet, amely egyébként piaci feltételek mellett kielégítésre kerülne. 
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1.16. Ha az üzemanyag-előállítási eljárás kombinálva állítja elő azt az üzemanyagot, 

amelynek vonatkozásában a kibocsátást számítják, és egy vagy több további terméket 

(„társtermékek”), akkor az üvegházhatásúgáz-kibocsátást meg kell osztani az üzemanyag vagy 

annak köztes terméke és a társtermékek között azok energiatartalmának arányában (ez utóbbit 

a villamos energián és a hőenergián kívüli társtermékek esetében az alsó fűtőértéken kell 

meghatározni). A hasznoshő- vagy villamosenergia-többlet ÜHG kibocsátási intenzitása 

megegyezik az üzemanyag előállításához használt hő vagy villamosenergia ÜHG kibocsátási 

intenzitásával, és úgy kell meghatározni, hogy ki kell számítani az üzemanyag-előállítási 

eljáráshoz hő-vagy villamos energiát biztosító kapcsolt energiatermelő egységbe, kazánba vagy 

más berendezésbe betáplált anyagok, így például az alapanyagok, illetve ezekből eredő 

kibocsátások (például CH4 és N2O) ÜHG kibocsátási intenzitását. A kapcsolt villamosenergia- 

és hőtermelés esetében a számítás a 15. pontban foglaltak szerint történik. 
1.17. Az 1.16. alpontban foglalt számítás céljaira a szétosztandó kibocsátások az eec + el + 

esca + az ep, etd, eccs és eccr azon hányada, amelyre az előállítási folyamat azon lépésével 

bezárólag kerül sor, amikor a társtermékeket állítják elő. Ha az életciklus során a folyamat egy 

korábbi lépésében a társtermékekhez való hozzárendelésre került sor, akkor azoknak a 

kibocsátásoknak azt a hányadát kell az összes kibocsátás helyett erre a célra felhasználni, 

amelyet az utolsó ilyen folyamatlépésben a közbenső üzemanyagtermékhez kiosztottak. 

A bioüzemanyagok és a folyékony bio-energiahordozók esetében az összes társterméket 

figyelembe kell venni e számításhoz. A hulladékokhoz és maradványanyagokhoz nem kell 

kibocsátási értéket rendelni. A negatív energiatartalmú társtermékeket nulla energiatartalommal 

rendelkezőnek kell tekinteni a számítás során. 

A hulladékokat és a maradványanyagokat, beleértve a lombkoronát, az ágakat, a szalmát, a 

háncsokat és a diófélék héját, a kukoricacsöveket és a dióhéjat, valamint a feldolgozás során 

keletkező maradványanyagokat, köztük a nyers (nem finomított) glicerint és a kipréselt 

cukornádat az életciklus alatti üvegházhatású gázkibocsátásuk tekintetében nulla értékkel kell 

figyelembe venni ezen anyagok begyűjtési folyamatáig, függetlenül attól, hogy a végső termék 

előállítása előtt azokat félkész termékké alakítják-e. 

A kazánokkal, illetve a feldolgozó üzem részére kapcsolt hő- és/vagy villamosenergia-

termelést végző egységekkel ellátott feldolgozó üzemektől eltérő finomítókban előállított 

üzemanyagok esetében az 1.16. alpontban említett számítás céljaira az elemzés egysége a 

finomító. 

1.18. A bioüzemanyagok esetében az 1.3. alpontban említett számítás céljaira a fosszilis 
üzemanyag-komparátor (EF(t)) 94 gCO2eq/MJ. 
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A villamosenergia-termelésre használt folyékony bio-energiahordozók esetében az 1.3. 
alpontban említett számítás céljaira a fosszilis üzemanyag komparátor ECF(e) 183 gCO2eq/MJ. 

A hasznos hő, valamint fűtő- és/vagy hűtőenergia termelésére használt folyékony bio-

energiahordozók esetében az 1.3. alpontban említett számítás céljaira a fosszilis üzemanyag 
komparátor ECF(h&c) 80 gCO2eq/MJ. 

2. A bioüzemanyagokra és a folyékony bio-energiahordozókra vonatkozó részekre bontott 

(diszaggregált) alapértelmezett értékek 
2.1. A termelésre vonatkozó diszaggregált alapértelmezett értékek: „eec” az e melléklet 1. 

pontjában meghatározottak szerint, a talajból származó N2O-kibocsátásokat is beleértve 

  
A B C 

1. Bioüzemanyag és egyéb 
folyékony bio- 

energiahordozó előállítási 
mód 

Üvegházhatású 
gázkibocsátás - 
jellemző érték 
(gCO2eq/MJ) 

Üvegházhatású 
gázkibocsátás - 
alapértelmezett 

érték 
(gCO2eq/MJ) 

2. cukorrépa-etanol 9,6 9,6 

3. kukoricaetanol 25,5 25,5 

4. egyéb gabona-etanol  
a kukoricaetanol kivételével 

27,0 27,0 

5. cukornádetanol 17,1 17,1 

6. az ETBE megújuló 
energiaforrásokból előállított 
része 

az etanol előállítási módéval 
megegyező 

7. a TAEE megújuló 
energiaforrásokból előállított 
része 

az etanol előállítási módéval 
megegyező 

8. repce-biodízel 32,0 32,0 

9. napraforgó-biodízel 26,1 26,1 

10. szójabab-biodízel 21,2 21,2 

11. pálmaolaj-biodízel 26,0 26,0 

12. használt sütőolajból előállított 
biodízel 

0 0 

13. állati eredetű kiolvasztott 
zsírokból nyert biodízel (7) 

0 0 
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14. hidrogénnel kezelt növényi olaj 
repcéből 

33,4 33,4 

15. hidrogénnel kezelt növényi olaj 
napraforgóból 

26,9 26,9 

16. hidrogénnel kezelt növényi olaj 
szójababból 

22,1 22,1 

17. hidrogénnel kezelt növényi olaj 
pálmaolajból 

27,3 27,3 

18. hidrogénnel kezelt olaj használt 
sütőolajból 

0 0 

19. állati eredetű kiolvasztott 
zsírokból nyert, hidrogénnel 
kezelt olaj 

0 0 

20. tiszta növényi olaj repcéből 33,4 33,4 

21. tiszta növényi olaj 
napraforgóból 

27,2 27,2 

22. tiszta növényi olaj szójababból 22,2 22,2 

23. tiszta növényi olaj pálmaolajból 27,1 27,1 

24. tiszta olaj használt sütőolajból 0 0 

25. növényi hulladékból vagy állati 
eredetű olajokból előállított 
biodízel 

0 0 

26. biogáz organikus háztartási 
hulladékból sűrített földgázként 

0 0 

27. biogáz nedves trágyából sűrített 
földgázként 

0 0 

28. biogáz száraz trágyából sűrített 
földgázként 

0 0 
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2.2. Diszaggregált alapértelmezett értékek a termelésre vonatkozóan: „eec” kizárólag a talajból 
származó N2O-kibocsátás (ezek már szerepelnek a termelés során keletkező kibocsátásokra 
vonatkozó diszaggregált értékekben, az „eec” táblázatban) 

 

 A B C 

1. Bioüzemanyag és egyéb 
folyékony bio-

energiahordozó 
előállítási mód 

Üvegházhatású 
gázkibocsátás – 
jellemző érték 
(gCO2eq/MJ) 

Üvegházhatású 
gázkibocsátás – 
alapértelmezett 

érték 
(gCO2eq/MJ) 

2. cukorrépa-etanol 4,9 4,9 

3. kukoricaetanol 13,7 13,7 

4. egyéb gabona-etanol a 
kukoricaetanol kivételével 

14,1 14,1 

5. cukornádetanol 2,1 2,1 

6. az ETBE megújuló 
energiaforrásokból 
előállított része 

az etanol előállítási módéval megegyező 

7. a TAEE megújuló 
energiaforrásokból 
előállított része 

az etanol előállítási módéval megegyező 

8. repce-biodízel 17,6 17,6 

9. napraforgó-biodízel 12,2 12,2 

10. szójabab-biodízel 13,4 13,4 

11. pálmaolaj-biodízel 16,5 16,5 

12. használt sütőolajból 
előállított biodízel 

0 0 

13. állati eredetű kiolvasztott 
zsírokból nyert biodízel 
(7) 

0 0 

14. hidrogénnel kezelt 
növényi olaj repcéből 

18,0 18,0 

15. hidrogénnel kezelt 
növényi olaj 
napraforgóból 

12,5 12,5 

16. hidrogénnel kezelt 
növényi olaj szójababból 

13,7 13,7 
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17. hidrogénnel kezelt 
növényi olaj pálmaolajból 

16,9 16,9 

18. hidrogénnel kezelt olaj 
használt sütőolajból 

0 0 

19. állati eredetű kiolvasztott 
zsírokból nyert, 
hidrogénnel kezelt olaj (7) 

0 0 

20. tiszta növényi olaj 
repcéből 

17,6 17,6 

21. tiszta növényi olaj 
napraforgóból 

12,2 12,2 

22. tiszta növényi olaj 
szójababból 

13,4 13,4 

23. tiszta növényi olaj 
pálmaolajból 

16,5 16,5 

24. tiszta olaj használt 
sütőolajból 

0 0 

 
2.3. A feldolgozásra vonatkozó diszaggregált alapértelmezett értékek: „ep” az e melléklet 1.  

pontjában meghatározottak szerint  
A B C 

1. Bioüzemanyag és egyéb 
folyékony bio- 

energiahordozó előállítási 
mód 

Üvegházhatású 
gázkibocsátás - 
jellemző érték 
(gCO2eq/MJ) 

Üvegházhatású 
gázkibocsátás - 
alapértelmezett 

érték 
(gCO2eq/MJ) 

2. cukorrépa-etanol (szennyvízből 
előállított biogáz nem, a 
feldolgozáshoz használt 
üzemanyag földgáz 
hagyományos kazánban) 

18,8 26,3 

3. cukorrépa-etanol (szennyvízből 
előállított biogázzal együtt, a 
feldolgozáshoz használt 
üzemanyag földgáz 
hagyományos kazánban) 

9,7 13,6 

4. cukorrépa-etanol (szennyvízből 
előállított biogáz nélkül, a 
feldolgozáshoz használt 
üzemanyag földgáz kapcsolt 

13,2 18,5 
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energiatermelést végző 
létesítményben (8)) 

5. cukorrépa-etanol (szennyvízből 
előállított biogázzal együtt, a 
feldolgozáshoz használt 
üzemanyag földgáz kapcsolt 
energiatermelést végző 
létesítményben (8)) 

7,6 10,6 

6. cukorrépa-etanol (szennyvízből 
előállított biogáz nélkül, a 
feldolgozáshoz használt 
üzemanyag lignit kapcsolt 
energiatermelést végző 
létesítményben (8)) 

27,4 38,3 

7. cukorrépa-etanol (szennyvízből 
előállított biogázzal együtt, a 
feldolgozáshoz használt 
üzemanyag lignit kapcsolt 
energiatermelést végző 
létesítményben (8)) 

15,7 22,0 

8. kukoricaetanol (a 
feldolgozáshoz használt 
üzemanyag földgáz 
hagyományos kazánban) 

20,8 29,1 

9. kukoricaetanol (a 
feldolgozáshoz használt 
üzemanyag földgáz kapcsolt 
energiatermelést végző 
létesítményben (8)) 

14,8 20,8 

10. kukoricaetanol (a 
feldolgozáshoz használt 
üzemanyag lignit kapcsolt 
energiatermelést végző 
létesítményben (8)) 

28,6 40,1 

11. kukoricaetanol (a 
feldolgozáshoz használt 
üzemanyag erdészeti 
maradványanyagok kapcsolt 
energiatermelést végző 
létesítményben (8)) 

1,8 2,6 

12. egyéb gabona-etanol a 
kukoricaetanol kivételével (a 
feldolgozáshoz használt 
üzemanyag földgáz 
hagyományos kazánban) 

21,0 29,3 
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13. egyéb gabona-etanol a 
kukoricaetanol kivételével (a 
feldolgozáshoz használt 
üzemanyag földgáz kapcsolt 
energiatermelést végző 
létesítményben (8)) 

15,1 21,1 

14. egyéb gabona-etanol a 
kukoricaetanol kivételével (a 
feldolgozáshoz használt 
üzemanyag lignit kapcsolt 
energiatermelést végző 
létesítményben (8)) 

30,3 42,5 

15. egyéb gabona-etanol a 
kukoricaetanol kivételével (a 
feldolgozáshoz használt 
üzemanyag erdészeti 
maradványanyagok kapcsolt 
energiatermelést végző 
létesítményben (8)) 

1,5 2,2 

16. cukornádetanol 1,3 1,8 

17. az ETBE megújuló 
energiaforrásokból előállított 
része 

az etanol előállítási módéval 
megegyező 

18. a TAEE megújuló 
energiaforrásokból előállított 
része 

az etanol előállítási módéval 
megegyező 

19. repce-biodízel 11,7 16,3 

20. napraforgó-biodízel 11,8 16,5 

21. szójabab-biodízel 12,1 16,9 

22. pálmaolaj-biodízel (nyitott 
szennyvíztisztító medence) 

30,4 42,6 

23. pálmaolaj-biodízel (az eljárás 
során metánmegkötés történik 
az olajsajtolóban) 

13,2 18,5 

24. használt sütőolajból előállított 
biodízel 

9,3 13,0 

25. állati eredetű kiolvasztott 
zsírokból nyert biodízel (9) 

13,6 19,1 

26. hidrogénnel kezelt növényi olaj 
repcéből 

10,7 15,0 
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27. hidrogénnel kezelt növényi olaj 
napraforgóból 

10,5 14,7 

28. hidrogénnel kezelt növényi olaj 
szójababból 

10,9 15,2 

29. hidrogénnel kezelt növényi olaj 
pálmaolajból (nyitott 
szennyvíztisztító medence) 

27,8 38,9 

30. hidrogénnel kezelt növényi olaj 
pálmaolajból (az eljárás során 
metánmegkötés történik az 
olajsajtolóban) 

9,7 13,6 

31. hidrogénnel kezelt olaj használt 
sütőolajból 

10,2 14,3 

32. állati eredetű kiolvasztott 
zsírokból nyert, hidrogénnel 
kezelt olaj (9) 

14,5 20,3 

33. tiszta növényi olaj repcéből 3,7 5,2 

34. tiszta növényi olaj 
napraforgóból 

3,8 5,4 

35. tiszta növényi olaj szójababból 4,2 5,9 

36. tiszta növényi olaj pálmaolajból 
(nyitott szennyvíztisztító 
medence) 

22,6 31,7 

37. tiszta növényi olaj pálmaolajból 
(az eljárás során 
metánmegkötés történik az 
olajsajtolóban) 

4,7 6,5 

38. tiszta olaj használt sütőolajból 0,6 0,8 

39. növényi hulladékból vagy állati 
eredetű olajokból előállított 
biodízel 

9 13 

40. biogáz organikus háztartási 
hulladékból sűrített földgázként 

14 20 

41. biogáz nedves trágyából sűrített 
földgázként 

8 11 

42. biogáz száraz trágyából sűrített 
földgázként 

8 11 
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2.4. Csak az olajextrahálásra vonatkozó diszaggregált alapértelmezett értékek (ezek már 
szerepelnek a feldolgozás során keletkező kibocsátásokra vonatkozó diszaggregált értékekben, 
az „ep” táblázatban) 

 

 A B C 

1. Bioüzemanyag és egyéb 
folyékony bio-
energiahordozó 
előállítási mód 

Üvegházhatású 
gázkibocsátás – 
jellemző érték 
(gCO2eq/MJ) 

Üvegházhatású 
gázkibocsátás – 
alapértelmezett 

érték 
(gCO2eq/MJ) 

2. repce-biodízel 3,0 4,2 

3. napraforgó-biodízel 2,9 4,0 

4. szójabab-biodízel 3,2 4,4 

5. pálmaolaj-biodízel 
(nyitott szennyvíztisztító 
medence) 

20,9 29,2 

6. pálmaolaj-biodízel (az 
eljárás során 
metánmegkötés történik 
az olajsajtolóban) 

3,7 5,1 

7. használt sütőolajból 
előállított biodízel 

0 0 

8. állati eredetű kiolvasztott 
zsírokból nyert 
biodízel (9) 

4,3 6,1 

9. hidrogénnel kezelt 
növényi olaj repcéből 

3,1 4,4 

10. hidrogénnel kezelt 
növényi olaj 
napraforgóból 

3,0 4,1 

11. hidrogénnel kezelt 
növényi olaj szójababból 

3,3 4,6 

12. hidrogénnel kezelt 
növényi olaj 
pálmaolajból (nyitott 
szennyvíztisztító 
medence) 

21,9 30,7 

13. hidrogénnel kezelt 
növényi olaj 
pálmaolajból (az eljárás 

3,8 5,4 
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során metánmegkötés 
történik az olajsajtolóban) 

14. hidrogénnel kezelt olaj 
használt sütőolajból 

0 0 

15. állati eredetű kiolvasztott 
zsírokból nyert, 
hidrogénnel kezelt 
olaj (9) 

4,3 6,0 

16. tiszta növényi olaj 
repcéből 

3,1 4,4 

17. tiszta növényi olaj 
napraforgóból 

3,0 4,2 

18. tiszta növényi olaj 
szójababból 

3,4 4,7 

19. tiszta növényi olaj 
pálmaolajból (nyitott 
szennyvíztisztító 
medence) 

21,8 30,5 

20. tiszta növényi olaj 
pálmaolajból (az eljárás 
során metánmegkötés 
történik az olajsajtolóban) 

3,8 5,3 

21. tiszta olaj használt 
sütőolajból 

0 0 

  
2.5. A szállításra és az elosztásra vonatkozó diszaggregált alapértelmezett értékek: „etd” az 

e melléklet 1. pontjában meghatározottak szerint  
A B C 

1. Bioüzemanyag és egyéb 
folyékony bio- 

energiahordozó előállítási 
mód 

Üvegházhatású 
gázkibocsátás - 

jellemző 
(gCO2eq/MJ) 

Üvegházhatású 
gázkibocsátás - 
alapértelmezett 

érték 
(gCO2eq/MJ) 

2. cukorrépa-etanol (szennyvízből 
előállított biogáz nem, a 
feldolgozáshoz használt 
üzemanyag földgáz 
hagyományos kazánban) 

2,3 2,3 

3. cukorrépa-etanol (szennyvízből 
előállított biogázzal együtt, a 

2,3 2,3 
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feldolgozáshoz használt 
üzemanyag földgáz 
hagyományos kazánban) 

4. cukorrépa-etanol (szennyvízből 
előállított biogáz nélkül, a 
feldolgozáshoz használt 
üzemanyag földgáz kapcsolt 
energiatermelést végző 
létesítményben (8)) 

2,3 2,3 

5. cukorrépa-etanol (szennyvízből 
előállított biogázzal együtt, a 
feldolgozáshoz használt 
üzemanyag földgáz kapcsolt 
energiatermelést végző 
létesítményben (8)) 

2,3 2,3 

6. cukorrépa-etanol (szennyvízből 
előállított biogáz nélkül, a 
feldolgozáshoz használt 
üzemanyag lignit kapcsolt 
energiatermelést végző 
létesítményben (8)) 

2,3 2,3 

7. cukorrépa-etanol (szennyvízből 
előállított biogázzal együtt, a 
feldolgozáshoz használt 
üzemanyag lignit kapcsolt 
energiatermelést végző 
létesítményben (8)) 

2,3 2,3 

8. kukoricaetanol (a 
feldolgozáshoz használt 
üzemanyag földgáz kapcsolt 
energiatermelést végző 
létesítményben (8)) 

2,2 2,2 

9. kukoricaetanol (a 
feldolgozáshoz használt 
üzemanyag földgáz 
hagyományos kazánban) 

2,2 2,2 

10. kukoricaetanol (a 
feldolgozáshoz használt 
üzemanyag lignit kapcsolt 
energiatermelést végző 
létesítményben (8)) 

2,2 2,2 

11. kukoricaetanol (a 
feldolgozáshoz használt 
üzemanyag erdészeti 
maradványanyagok kapcsolt 

2,2 2,2 
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energiatermelést végző 
létesítményben (8)) 

12. egyéb gabona-etanol a 
kukoricaetanol kivételével (a 
feldolgozáshoz használt 
üzemanyag földgáz 
hagyományos kazánban) 

2,2 2,2 

13. egyéb gabona-etanol a 
kukoricaetanol kivételével (a 
feldolgozáshoz használt 
üzemanyag földgáz kapcsolt 
energiatermelést végző 
létesítményben (8)) 

2,2 2,2 

14. egyéb gabona-etanol a 
kukoricaetanol kivételével (a 
feldolgozáshoz használt 
üzemanyag lignit kapcsolt 
energiatermelést végző 
létesítményben (8)) 

2,2 2,2 

15. egyéb gabona-etanol a 
kukoricaetanol kivételével (a 
feldolgozáshoz használt 
üzemanyag erdészeti 
maradványanyagok kapcsolt 
energiatermelést végző 
létesítményben (8)) 

2,2 2,2 

16. cukornádetanol 9,7 9,7 

17. az ETBE megújuló 
energiaforrásokból előállított 
része 

az etanol előállítási módéval 
megegyező 

18. a TAEE megújuló 
energiaforrásokból előállított 
része 

az etanol előállítási módéval 
megegyező 

19. repce-biodízel 1,8 1,8 

20. napraforgó-biodízel 2,1 2,1 

21. szójabab-biodízel 8,9 8,9 

22. pálmaolaj-biodízel (nyitott 
szennyvíztisztító medence) 

6,9 6,9 

23. pálmaolaj-biodízel (az eljárás 
során metánmegkötés történik 
az olajsajtolóban) 

6,9 6,9 
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24. használt sütőolajból előállított 
biodízel 

1,9 1,9 

25. állati eredetű kiolvasztott 
zsírokból nyert biodízel (9) 

1,6 1,6 

26. hidrogénnel kezelt növényi olaj 
repcéből 

1,7 1,7 

27. hidrogénnel kezelt növényi olaj 
napraforgóból 

2,0 2,0 

28. hidrogénnel kezelt növényi olaj 
szójababból 

9,2 9,2 

29. hidrogénnel kezelt növényi olaj 
pálmaolajból (nyitott 
szennyvíztisztító medence) 

7,0 7,0 

30. hidrogénnel kezelt növényi olaj 
pálmaolajból (az eljárás során 
metánmegkötés történik az 
olajsajtolóban) 

7,0 7,0 

31. hidrogénnel kezelt olaj használt 
sütőolajból 

1,7 1,7 

32. állati eredetű kiolvasztott 
zsírokból nyert, hidrogénnel 
kezelt olaj (9) 

1,5 1,5 

33. tiszta növényi olaj repcéből 1,4 1,4 

34. tiszta növényi olaj 
napraforgóból 

1,7 1,7 

35. tiszta növényi olaj szójababból 8,8 8,8 

36. tiszta növényi olaj pálmaolajból 
(nyitott szennyvíztisztító 
medence) 

6,7 6,7 

37. tiszta növényi olaj pálmaolajból 
(az eljárás során 
metánmegkötés történik az 
olajsajtolóban) 

6,7 6,7 

38. tiszta olaj használt sütőolajból 1,4 1,4 

39. növényi hulladékból vagy állati 
eredetű olajokból előállított 
biodízel 

1 1 

40. biogáz organikus háztartási 
hulladékból sűrített földgázként 

3 3 
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41. biogáz nedves trágyából sűrített 
földgázként 

5 5 

42. biogáz száraz trágyából sűrített 
földgázként 

4 4 

 
2.6. A szállításra és az elosztásra vonatkozó diszaggregált alapértelmezett értékek csak a végső 
energiahordozó tekintetében: ezek már szerepelnek az e melléklet 1. pontjában meghatározott, 
a szállításból és az elosztásból származó kibocsátásra (etd) vonatkozó táblázatban, azonban a 
következő értékek hasznosak lehetnek akkor, ha egy gazdasági szereplő kizárólag a növények 
vagy az olaj tényleges szállításából eredő kibocsátásokat kívánja bejelenteni. 

 

 A B C 

1. Bioüzemanyag és egyéb folyékony bio-
energiahordozó előállítási mód 

Üvegházhatású 
gázkibocsátás – 
jellemző érték 
(gCO2eq/MJ) 

Üvegházhatású 
gázkibocsátás – 

alapértelmezett érték 
(gCO2eq/MJ) 

2. cukorrépa-etanol (szennyvízből előállított 
biogáz nem, a feldolgozáshoz használt 
üzemanyag földgáz hagyományos kazánban) 

1,6 1,6 

3. cukorrépa-etanol (szennyvízből előállított 
biogázzal együtt, a feldolgozáshoz használt 
üzemanyag földgáz hagyományos kazánban) 

1,6 1,6 

4. cukorrépa-etanol (szennyvízből előállított 
biogáz nélkül, a feldolgozáshoz használt 
üzemanyag földgáz kapcsolt energiatermelést 
végző létesítményben (8)) 

1,6 1,6 

5. cukorrépa-etanol (szennyvízből előállított 
biogázzal együtt, a feldolgozáshoz használt 
üzemanyag földgáz kapcsolt energiatermelést 
végző létesítményben (8)) 

1,6 1,6 

6. cukorrépa-etanol (szennyvízből előállított 
biogáz nélkül, a feldolgozáshoz használt 
üzemanyag lignit kapcsolt energiatermelést 
végző létesítményben (8)) 

1,6 1,6 

7. cukorrépa-etanol (szennyvízből előállított 
biogázzal együtt, a feldolgozáshoz használt 
üzemanyag lignit kapcsolt energiatermelést 
végző létesítményben (8)) 

1,6 1,6 

8. kukoricaetanol (a feldolgozáshoz használt 
üzemanyag földgáz hagyományos kazánban) 

1,6 1,6 
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9. kukoricaetanol (a feldolgozáshoz használt 
üzemanyag földgáz kapcsolt energiatermelést 
végző létesítményben (8)) 

1,6 1,6 

10. kukoricaetanol (a feldolgozáshoz használt 
üzemanyag lignit kapcsolt energiatermelést 
végző létesítményben (8)) 

1,6 1,6 

11. kukoricaetanol (a feldolgozáshoz használt 
üzemanyag erdészeti maradékanyagok 
kapcsolt energiatermelést végző 
létesítményben (8)) 

1,6 1,6 

12. egyéb gabona-etanol a kukoricaetanol 
kivételével (a feldolgozáshoz használt 
üzemanyag földgáz hagyományos kazánban) 

1,6 1,6 

13. egyéb gabona-etanol a kukoricaetanol 
kivételével (a feldolgozáshoz használt 
üzemanyag földgáz kapcsolt energiatermelést 
végző létesítményben (8)) 

1,6 1,6 

14. egyéb gabona-etanol a kukoricaetanol 
kivételével (a feldolgozáshoz használt 
üzemanyag lignit kapcsolt energiatermelést 
végző létesítményben (8)) 

1,6 1,6 

15. egyéb gabona-etanol a kukoricaetanol 
kivételével (a feldolgozáshoz használt 
üzemanyag erdészeti maradékanyagok 
kapcsolt energiatermelést végző 
létesítményben (8)) 

1,6 1,6 

16. cukornádetanol 6,0 6,0 

17. az etil-terc-butil-éter (TAEE) megújuló 
forrásból származó etanolból előállított része 

Az etanol előállítási módéval megegyezőnek 
tekintendő. 

18. a tercier-amil-etil-éter (TAEE) megújuló 
forrásból származó etanolból előállított része 

Az etanol előállítási módéval megegyezőnek 
tekintendő. 

19. repce-biodízel 1,3 1,3 

20. napraforgó-biodízel 1,3 1,3 

21. szójabab-biodízel 1,3 1,3 

22. pálmaolaj-biodízel (nyitott szennyvíztisztító 
medence) 

1,3 1,3 

23. pálmaolaj-biodízel (az eljárás során 
metánmegkötés történik az olajsajtolóban) 

1,3 1,3 

24. használt sütőolajból előállított biodízel 1,3 1,3 
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25. állati eredetű kiolvasztott zsírokból nyert 
biodízel (9) 

1,3 1,3 

26. hidrogénnel kezelt növényi olaj repcéből 1,2 1,2 

27. hidrogénnel kezelt növényi olaj napraforgóból 1,2 1,2 

28. hidrogénnel kezelt növényi olaj szójababból 1,2 1,2 

29. hidrogénnel kezelt növényi olaj pálmaolajból 
(nyitott szennyvíztisztító medence) 

1,2 1,2 

30. hidrogénnel kezelt növényi olaj pálmaolajból 
(az eljárás során metánmegkötés történik az 
olajsajtolóban) 

1,2 1,2 

31. hidrogénnel kezelt olaj használt sütőolajból 1,2 1,2 

32. állati eredetű kiolvasztott zsírokból nyert, 
hidrogénnel kezelt olaj (9) 

1,2 1,2 

33. tiszta növényi olaj repcéből 0,8 0,8 

34. tiszta növényi olaj napraforgóból 0,8 0,8 

35. tiszta növényi olaj szójababból 0,8 0,8 

36. tiszta növényi olaj pálmaolajból (nyitott 
szennyvíztisztító medence) 

0,8 0,8 

37. tiszta növényi olaj pálmaolajból (az eljárás 
során metánmegkötés történik az 
olajsajtolóban) 

0,8 0,8 

38. tiszta olaj használt sütőolajból 0,8 0,8 

 

3. A termelésre, előállításra, szállításra és elosztásra vonatkozó összérték:  
A B C 

1. Bioüzemanyag és egyéb 
folyéko ny bio- 

energiahordozó előállítási 
mód 

Üvegházhatású 
gázkibocsátás - 
jellemző érték 
(gCO2eq/MJ) 

Üvegházhatású 
gázkibocsátás - 
alapértelmezett 

érték 
(gCO2eq/MJ) 

2. cukorrépa-etanol (szennyvízből 
előállított biogáz nem, a 
feldolgozáshoz használt 
üzemanyag földgáz 
hagyományos kazánban) 

30,7 38,2 

3. cukorrépa-etanol (szennyvízből 
előállított biogázzal együtt, a 

21,6 25,5 
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feldolgozáshoz használt 
üzemanyag földgáz 
hagyományos kazánban) 

4. cukorrépa-etanol (szennyvízből 
előállított biogáz nélkül, a 
feldolgozáshoz használt 
üzemanyag földgáz kapcsolt 
energiatermelést végző 
létesítményben (10)) 

25,1 30,4 

5. cukorrépa-etanol (szennyvízből 
előállított biogázzal együtt, a 
feldolgozáshoz használt 
üzemanyag földgáz kapcsolt 
energiatermelést végző 
létesítményben (10)) 

19,5 22,5 

6. cukorrépa-etanol (szennyvízből 
előállított biogáz nélkül, a 
feldolgozáshoz használt 
üzemanyag lignit kapcsolt 
energiatermelést végző 
létesítményben (10)) 

39,3 50,2 

7. cukorrépa-etanol (szennyvízből 
előállított biogázzal együtt, a 
feldolgozáshoz használt 
üzemanyag lignit kapcsolt 
energiatermelést végző 
létesítményben (10)) 

27,6 33,9 

8. kukoricaetanol (a 
feldolgozáshoz használt 
üzemanyag földgáz 
hagyományos kazánban) 

48,5 56,8 

9. kukoricaetanol (a 
feldolgozáshoz használt 
üzemanyag földgáz kapcsolt 
energiatermelést végző 
létesítményben (10)) 

42,5 48,5 

10. kukoricaetanol (a 
feldolgozáshoz használt 
üzemanyag lignit kapcsolt 
energiatermelést végző 
létesítményben (10)) 

56,3 67,8 

11. kukoricaetanol (a 
feldolgozáshoz használt 
üzemanyag erdészeti 
maradványanyagok kapcsolt 

29,5 30,3 
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energiatermelést végző 
létesítményben (10)) 

12. egyéb gabona-etanol a 
kukoricaetanol kivételével (a 
feldolgozáshoz használt 
üzemanyag földgáz 
hagyományos kazánban) 

50,2 58,5 

13. egyéb gabona-etanol a 
kukoricaetanol kivételével (a 
feldolgozáshoz használt 
üzemanyag földgáz kapcsolt 
energiatermelést végző 
létesítményben (10)) 

44,3 50,3 

14. egyéb gabona-etanol a 
kukoricaetanol kivételével (a 
feldolgozáshoz használt 
üzemanyag lignit kapcsolt 
energiatermelést végző 
létesítményben (10)) 

59,5 71,7 

15. egyéb gabona-etanol a 
kukoricaetanol kivételével (a 
feldolgozáshoz használt 
üzemanyag erdészeti 
maradványanyagok kapcsolt 
energiatermelést végző 
létesítményben (10)) 

30,7 31,4 

16. cukornádetanol 28,1 28,6 

17. az ETBE megújuló 
energiaforrásokból előállított 
része 

az etanol előállítási módéval 
megegyező 

18. a TAEE megújuló 
energiaforrásokból előállított 
része 

az etanol előállítási módéval 
megegyező 

19. repce-biodízel 45,5 50,1 

20. napraforgó-biodízel 40,0 44,7 

21. szójabab-biodízel 42,2 47,0 

22. pálmaolaj-biodízel (nyitott 
szennyvíztisztító medence) 

63,3 75,5 

23. pálmaolaj-biodízel (az eljárás 
során metánmegkötés történik 
az olajsajtolóban) 

46,1 51,4 
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24. használt sütőolajból előállított 
biodízel 

11,2 14,9 

25. állati eredetű kiolvasztott 
zsírokból nyert biodízel (9) 

15,2 20,7 

26. hidrogénnel kezelt növényi olaj 
repcéből 

45,8 50,1 

27. hidrogénnel kezelt növényi olaj 
napraforgóból 

39,4 43,6 

28. hidrogénnel kezelt növényi olaj 
szójababból 

42,2 46,5 

29. hidrogénnel kezelt növényi olaj 
pálmaolajból (nyitott 
szennyvíztisztító medence) 

62,1 73,2 

30. hidrogénnel kezelt növényi olaj 
pálmaolajból (az eljárás során 
metánmegkötés történik az 
olajsajtolóban) 

44,0 47,9 

31. hidrogénnel kezelt olaj használt 
sütőolajból 

11,9 16,0 

32. állati eredetű kiolvasztott 
zsírokból nyert, hidrogénnel 
kezelt olaj (9) 

16,0 21,8 

33. tiszta növényi olaj repcéből 38,5 40,0 

34. tiszta növényi olaj 
napraforgóból 

32,7 34,3 

35. tiszta növényi olaj szójababból 35,2 36,9 

36. tiszta növényi olaj pálmaolajból 
(nyitott szennyvíztisztító 
medence) 

56,4 65,5 

37. tiszta növényi olaj pálmaolajból 
(az eljárás során 
metánmegkötés történik az 
olajsajtolóban) 

38,5 40,3 

38. tiszta olaj használt sütőolajból 2,0 2,2 

39. növényi hulladékból vagy állati 
eredetű olajokból előállított 
biodízel 

10 14 

40. biogáz organikus háztartási 
hulladékból sűrített földgázként 

17 23 
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41. biogáz nedves trágyából sűrített 
földgázként 

13 16 

42. biogáz száraz trágyából sűrített 
földgázként 

12 15 

 

4. A bioüzemanyagok jellemző és alapértelmezett értékei, ha azokat a földhasználat 

megváltozásából adódó nettó szénkibocsátás nélkül állítják elő  
A B C 

1. Bioüzemanyag-előállítási mód Üvegházhatásúgáz- 
kibocsátás-

megtakarítás -
jellemző érték 

Üvegházhatásúgáz- 
kibocsátás-

megtakarítás - 
alapértelmezett 

érték 

2. cukorrépa-etanol (szennyvízből 
előállított biogáz nem, a 
feldolgozáshoz használt 
üzemanyag földgáz 
hagyományos kazánban) 

67% 59% 

3. cukorrépa-etanol (szennyvízből 
előállított biogázzal együtt, a 
feldolgozáshoz használt 
üzemanyag földgáz 
hagyományos kazánban) 

77% 73% 

4. cukorrépa-etanol (szennyvízből 
előállított biogáz nélkül, a 
feldolgozáshoz használt 
üzemanyag földgáz kapcsolt 
energiatermelést végző 
létesítményben (8)) 

73% 68% 

5. cukorrépa-etanol (szennyvízből 
előállított biogázzal együtt, a 
feldolgozáshoz használt 
üzemanyag földgáz kapcsolt 
energiatermelést végző 
létesítményben (8)) 

79% 76% 

6. cukorrépa-etanol (szennyvízből 
előállított biogáz nélkül, a 
feldolgozáshoz használt 
üzemanyag lignit kapcsolt 
energiatermelést végző 
létesítményben (8)) 

58% 47% 

7. cukorrépa-etanol (szennyvízből 
előállított biogázzal együtt, a 

71% 64% 
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feldolgozáshoz használt 
üzemanyag lignit kapcsolt 
energiatermelést végző 
létesítményben (8)) 

8. kukoricaetanol (a 
feldolgozáshoz használt 
üzemanyag földgáz 
hagyományos kazánban) 

48% 40% 

9. kukoricaetanol (a 
feldolgozáshoz használt 
üzemanyag földgáz kapcsolt 
energiatermelést végző 
létesítményben (8)) 

55% 48% 

10. kukoricaetanol (a 
feldolgozáshoz használt 
üzemanyag lignit kapcsolt 
energiatermelést végző 
létesítményben (8)) 

40% 28% 

11. kukoricaetanol (a 
feldolgozáshoz használt 
üzemanyag erdészeti 
maradványanyagok kapcsolt 
energiatermelést végző 
létesítményben (8)) 

69% 68% 

12. egyéb gabona-etanol a 
kukoricaetanol kivételével (a 
feldolgozáshoz használt 
üzemanyag földgáz 
hagyományos kazánban) 

47% 38% 

13. egyéb gabona-etanol a 
kukoricaetanol kivételével (a 
feldolgozáshoz használt 
üzemanyag földgáz, kapcsolt 
energiatermelést végző 
létesítményben (8)) 

53% 46% 

14. egyéb gabona-etanol a 
kukoricaetanol kivételével (a 
feldolgozáshoz használt 
üzemanyag lignit, kapcsolt 
energiatermelést végző 
létesítményben (8)) 

37% 24% 

15. egyéb gabona-etanol a 
kukoricaetanol kivételével (a 
feldolgozáshoz használt 
üzemanyag erdészeti 
maradványanyag, kapcsolt 

67% 67% 
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energiatermelést végző 
létesítményben (8)) 

16. cukornádetanol 70% 70% 

17. az etil-terc-butiléter (ETBE) 
megújuló forrásokból előállított 
része 

az etanol előállítási módéval megegyező 

18. a tercier-amil-etil-éter (TAEE) 
megújuló forrásokból előállított 
része 

az etanol előállítási módéval megegyező 

19. repce-biodízel 52% 47% 

20. napraforgó-biodízel 57% 52% 

21. szójabab-biodízel 55% 50% 

22. pálmaolaj-biodízel (nyitott 
szennyvíztisztító medence) 

33% 20% 

23. pálmaolaj-biodízel (az eljárás 
során metánmegkötés történik 
az olajsajtolóban) 

51% 45% 

24. használt sütőolajból előállított 
biodízel 

88% 84% 

25. állati eredetű kiolvasztott 
zsírokból nyert biodízel (9) 

84% 78% 

26. hidrogénnel kezelt növényi olaj 
repcéből 

51% 47% 

27. hidrogénnel kezelt növényi olaj 
napraforgóból 

58% 54% 

28. hidrogénnel kezelt növényi olaj 
szójababból 

55% 51% 

29. hidrogénnel kezelt növényi olaj 
pálmaolajból (nyitott 
szennyvíztisztító medence) 

34% 22% 

30. hidrogénnel kezelt növényi olaj 
pálmaolajból (az eljárás során 
metánmegkötés történik az 
olajsajtolóban) 

53% 49% 

31. hidrogénnel kezelt olaj használt 
sütőolajból 

87% 83% 

32. állati eredetű kiolvasztott 
zsírokból nyert, hidrogénnel 
kezelt olaj (9) 

83% 77% 
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33. tiszta növényi olaj repcéből 59% 57% 

34. tiszta növényi olaj 
napraforgóból 

65% 64% 

35. tiszta növényi olaj szójababból 63% 61% 

36. tiszta növényi olaj pálmaolajból 
(nyitott szennyvíztisztító 
medence) 

40% 30% 

37. tiszta növényi olaj pálmaolajból 
(az eljárás során 
metánmegkötés történik az 
olajsajtolóban) 

59% 57% 

38. tiszta olaj használt sütőolajból 98% 98% 

5. Becsült jellemző és alapértelmezett értékek az olyan jövőbeli bioüzemanyagok esetében, 
amelyek 2016-ban nem voltak, vagy csak elhanyagolható mennyiségben voltak jelen a piacon, 
ha azokat a földhasználat megváltozásából adódó nettó szénkibocsátás nélkül állítják elő 

 

 A B C 

1. Bioüzemanyag-előállítási mód Üvegházhatásúgáz-
kibocsátás-
megtakarítás - 
jellemző érték 

Üvegházhatásúgáz-
kibocsátás-
megtakarítás - 
alapértelmezett 
érték 

2. búzaszalma-etanol 85 % 83 % 

3. hulladékfa alapú Fischer–Tropsch-dízel 
önálló erőműben előállítva 

83 % 83 % 

4. termesztettfa alapú Fischer–Tropsch-
dízel önálló erőműben előállítva 

82 % 82 % 

5. hulladékfa alapú Fischer–Tropsch-benzin 
önálló erőműben előállítva 

83 % 83 % 

6. termesztettfa alapú Fischer–Tropsch-
benzin önálló erőműben előállítva 

82 % 82 % 

7. hulladékfa-dimetil-éter (DME) önálló 
erőműben előállítva 

84 % 84 % 

8. termesztettfa-dimetil-éter (DME) önálló 
erőműben előállítva 

83 % 83 % 

9. hulladékfa-metanol önálló erőműben 
előállítva 

84 % 84 % 
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10. termesztettfa-metanol önálló erőműben 
előállítva 

83 % 83 % 

11. Fischer–Tropsch-dízel 
cellulózgyártáskor keletkező feketelúg 
gázosításával 

89 % 89 % 

12. Fischer–Tropsch-benzin 
cellulózgyártáskor keletkező feketelúg 
gázosításával 

89 % 89 % 

13. dimetil-éter (DME) cellulózgyártáskor 
keletkező feketelúg gázosításával 

89 % 89 % 

14. metanol cellulózgyártáskor keletkező 
feketelúg gázosításával 

89 % 89 % 

15. a metil-terc-butiléter (MTBE) megújuló 
energiaforrásokból előállított része 

a metanol előállítási módjával megegyező 

 

6. Becsült diszaggregált alapértelmezett értékek az olyan jövőbeli bioüzemanyagok és 

folyékony bio-energiahordozók esetében, amelyek 2016-ban nem voltak, vagy csak 

elhanyagolható mennyiségben voltak jelen a piacon 
6.1. A termelésre vonatkozó diszaggregált alapértelmezett értékek: „eec” az 1. pontban 

meghatározottak szerint, az N2O-kibocsátásokat is beleértve (a hulladékfa- vagy termesztettfa-

nyesedéket is beleértve)  
A B C 

1 Bioüzemanyag és egyéb 
folyékony bio- 

energiahordozó előállítási 
mód 

Üvegházhatású 
gázkibocsátás - 
jellemző érték 
(gCO2eq/MJ) 

Üvegházhatású 
gázkibocsátás - 
alapértelmezett 

érték 
(gCO2eq/MJ) 

2 búzaszalma-etanol 1,8 1,8 

3 hulladékfa alapú Fischer-
Tropsch-dízel önálló erőműben 
előállítva 

3,3 3,3 

4 termesztettfa alapú Fischer-
Tropsch-dízel önálló erőműben 
előállítva 

8,2 8,2 

5 hulladékfa alapú Fischer-
Tropsch-benzin önálló 
erőműben előállítva 

3,3 3,3 
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6 termesztettfa alapú Fischer-
Tropsch-benzin önálló 
erőműben előállítva 

8,2 8,2 

7 hulladékfa-dimetil-éter (DME) 
önálló erőműben előállítva 

3,1 3,1 

8 termesztettfa-dimetil-éter 
(DME) önálló erőműben 
előállítva 

7,6 7,6 

9 hulladékfa-metanol önálló 
erőműben előállítva 

3,1 3,1 

10 termesztettfa-metanol önálló 
erőműben előállítva 

7,6 7,6 

11 Fischer-Tropsch-dízel 
cellulózgyártáskor keletkező 
feketelúg gázosításával 

2,5 2,5 

12 Fischer-Tropsch-benzin 
cellulózgyártáskor keletkező 
feketelúg gázosításával 

2,5 2,5 

13 dimetil-éter (DME) 
cellulózgyártáskor keletkező 
feketelúg gázosításával 

2,5 2,5 

14 metanol cellulózgyártáskor 
keletkező feketelúg 
gázosításával 

2,5 2,5 

15 az MTBE megújuló 
energiaforrásokból előállított 
része 

a metanol előállítási módjával 
megegyező 

6.2. Diszaggregált alapértelmezett értékek a talajból eredő N2O-kibocsátásokra vonatkozóan 

(ezek már szerepelnek a termelés során keletkező kibocsátásokra vonatkozó diszaggregált 
értékekben, az „eec” táblázatban) 

 
A B C 

1 Bioüzemanyag és egyéb 
folyékony bio-energiahordozó 

előállítási mód 

Üvegházhatású 
gázkibocsátás - 
jellemző érték 
(gCO2eq/MJ) 

Üvegházhatású 
gázkibocsátás - 
alapértelmezett 

érték 
(gCO2eq/MJ) 

2 búzaszalma-etanol 0 0 

3 hulladékfa alapú Fischer-
Tropsch-dízel önálló erőműben 
előállítva 

0 0 
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4 termesztettfa alapú Fischer-
Tropsch-dízel önálló erőműben 
előállítva 

4,4 4,4 

5 hulladékfa alapú Fischer-
Tropsch-benzin önálló 
erőműben előállítva 

0 0 

6 termesztettfa alapú Fischer-
Tropsch-benzin önálló 
erőműben előállítva 

4,4 4,4 

7 hulladékfa-dimetil-éter (DME) 
önálló erőműben előállítva 

0 0 

8 termesztettfa-dimetil-éter 
(DME) önálló erőműben 
előállítva 

4,1 4,1 

9 hulladékfa-metanol önálló 
erőműben előállítva 

0 0 

10 termesztettfa-metanol önálló 
erőműben előállítva 

4,1 4,1 

11 Fischer-Tropsch-dízel 
cellulózgyártáskor keletkező 
feketelúg gázosításával 

0 0 

12 Fischer-Tropsch-benzin 
cellulózgyártáskor keletkező 
feketelúg gázosításával 

0 0 

13 dimetil-éter (DME) 
cellulózgyártáskor keletkező 
feketelúg gázosításával 

0 0 

14 metanol cellulózgyártáskor 
keletkező feketelúg 
gázosításával 

0 0 

15 az MTBE megújuló 
energiaforrásokból előállított 
része 

a metanol előállítási módjával 
megegyező 
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6.3. Diszaggregált alapértelmezett értékek a feldolgozásra vonatkozóan: „ep” az e melléklet 

1. pontjában meghatározottak szerint  
A B C 

1 Bioüzemanyag és egyéb 
folyékony bio- 

energiahordozó előállítási 
mód 

Üvegházhatású 
gázkibocsátás - 
jellemző érték 
(gCO2eq/MJ) 

Üvegházhatású 
gázkibocsátás - 
alapértelmezett 

érték 
(gCO2eq/MJ) 

2 búzaszalma-etanol 4,8 6,8 

3 hulladékfa alapú Fischer-
Tropsch-dízel önálló erőműben 
előállítva 

0,1 0,1 

4 termesztettfa alapú Fischer-
Tropsch-dízel önálló erőműben 
előállítva 

0,1 0,1 

5 hulladékfa alapú Fischer-
Tropsch-benzin önálló 
erőműben előállítva 

0,1 0,1 

6 termesztettfa alapú Fischer-
Tropsch-benzin önálló 
erőműben előállítva 

0,1 0,1 

7 hulladékfa-dimetil-éter (DME) 
önálló erőműben előállítva 

0 0 

8 termesztettfa-dimetil-éter 
(DME) önálló erőműben 
előállítva 

0 0 

9 hulladékfa-metanol önálló 
erőműben előállítva 

0 0 

10 termesztettfa-metanol önálló 
erőműben előállítva 

0 0 

11 Fischer-Tropsch-dízel 
cellulózgyártáskor keletkező 
feketelúg gázosításával 

0 0 

12 Fischer-Tropsch-benzin 
cellulózgyártáskor keletkező 
feketelúg gázosításával 

0 0 

13 dimetil-éter (DME) 
cellulózgyártáskor keletkező 
feketelúg gázosításával 

0 0 
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14 metanol cellulózgyártáskor 
keletkező feketelúg 
gázosításával 

0 0 

15 az MTBE megújuló 
energiaforrásokból előállított 
része 

a metanol előállítási módjával 
megegyező 

6.4. A szállításra és elosztásra vonatkozó diszaggregált alapértelmezett értékek: „etd” az e 

melléklet 1. pontjában meghatározottak szerint  
A B C 

1 Bioüzemanyag és egyéb 
folyékony bio- 

energiahordozó előállítási 
mód 

Üvegházhatású 
gázkibocsátás - 
jellemző érték 
(gCO2eq/MJ) 

Üvegházhatású 
gázkibocsátás - 
alapértelmezett 

érték 
(gCO2eq/MJ) 

2 búzaszalma-etanol 7,1 7,1 

3 hulladékfa alapú Fischer-
Tropsch-dízel önálló erőműben 
előállítva 

12,2 12,2 

4 termesztettfa alapú Fischer-
Tropsch-dízel önálló erőműben 
előállítva 

8,4 8,4 

5 hulladékfa alapú Fischer-
Tropsch-benzin önálló 
erőműben előállítva 

12,2 12,2 

6 termesztettfa alapú Fischer-
Tropsch-benzin önálló 
erőműben előállítva 

8,4 8,4 

7 hulladékfa-dimetil-éter (DME) 
önálló erőműben előállítva 

12,1 12,1 

8 termesztettfa-dimetil-éter 
(DME) önálló erőműben 
előállítva 

8,6 8,6 

9 hulladékfa-metanol önálló 
erőműben előállítva 

12,1 12,1 

10 termesztettfa-metanol önálló 
erőműben előállítva 

8,6 8,6 

11 Fischer-Tropsch-dízel 
cellulózgyártáskor keletkező 
feketelúg gázosításával 

7,7 7,7 
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12 Fischer-Tropsch-benzin 
cellulózgyártáskor keletkező 
feketelúg gázosításával 

7,9 7,9 

13 dimetil-éter (DME) 
cellulózgyártáskor keletkező 
feketelúg gázosításával 

7,7 7,7 

14 metanol cellulózgyártáskor 
keletkező feketelúg 
gázosításával 

7,9 7,9 

15 az MTBE megújuló 
energiaforrásokból előállított 
része 

a metanol előállítási módjával 
megegyező 

6.5. A szállításra és az elosztásra vonatkozó diszaggregált alapértelmezett értékek csak a 

végső energiahordozó tekintetében: Ezek már szerepelnek az e melléklet 1. pontjában 
meghatározott, a szállításból és az elosztásból származó kibocsátásra (etd) vonatkozó 

táblázatban, azonban a következő értékek hasznosak lehetnek akkor, ha egy gazdasági szereplő 

kizárólag az alapanyag tényleges szállításából eredő kibocsátásokat kívánja bejelenteni.  
A B C 

1 Bioüzemanyag és egyéb 
folyékony bio- 

energiahordozó előállítási 
mód 

Üvegházhatású 
gázkibocsátás - 
jellemző érték 
(gCO2eq/MJ) 

Üvegházhatású 
gázkibocsátás - 
alapértelmezett 

érték 
(gCO2eq/MJ) 

2 búzaszalma-etanol 1,6 1,6 

3 hulladékfa alapú Fischer-
Tropsch-dízel önálló erőműben 
előállítva 

1,2 1,2 

4 termesztettfa alapú Fischer-
Tropsch-dízel önálló erőműben 
előállítva 

1,2 1,2 

5 hulladékfa alapú Fischer-
Tropsch-benzin önálló 
erőműben előállítva 

1,2 1,2 

6 termesztettfa alapú Fischer-
Tropsch-benzin önálló 
erőműben előállítva 

1,2 1,2 

7 hulladékfa-dimetil-éter (DME) 
önálló erőműben előállítva 

2,0 2,0 
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8 termesztettfa-dimetil-éter 
(DME) önálló erőműben 
előállítva 

2,0 2,0 

9 hulladékfa-metanol önálló 
erőműben előállítva 

2,0 2,0 

10 termesztettfa-metanol önálló 
erőműben előállítva 

2,0 2,0 

11 Fischer-Tropsch-dízel 
cellulózgyártáskor keletkező 
feketelúg gázosításával 

2,0 2,0 

12 Fischer-Tropsch-benzin 
cellulózgyártáskor keletkező 
feketelúg gázosításával 

2,0 2,0 

13 Dimetil-éter (DME) 
cellulózgyártáskor keletkező 
feketelúg gázosításával 

2,0 2,0 

14 metanol cellulózgyártáskor 
keletkező feketelúg 
gázosításával 

2,0 2,0 

15 az MTBE megújuló 
energiaforrásokból előállított 
része 

a metanol előállítási módjával 
megegyező 

6.6. A termelésre, előállításra, szállításra és elosztásra vonatkozó összérték:  
A B C 

1 Bioüzemanyag és egyéb 
folyékony bio- 

energiahordozó előállítási 
mód 

Üvegházhatású 
gázkibocsátás - 
jellemző érték 
(gCO2eq/MJ) 

Üvegházhatású 
gázkibocsátás - 
alapértelmezett 

érték 
(gCO2eq/MJ) 

2 búzaszalma-etanol 13,7 15,7 

3 hulladékfa alapú Fischer-
Tropsch-dízel önálló erőműben 
előállítva 

15,6 15,6 

4 termesztettfa alapú Fischer-
Tropsch-dízel önálló erőműben 
előállítva 

16,7 16,7 

5 hulladékfa alapú Fischer-
Tropsch-benzin önálló 
erőműben előállítva 

15,6 15,6 
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6 termesztettfa alapú Fischer-
Tropsch-benzin önálló 
erőműben előállítva 

16,7 16,7 

7 hulladékfa-dimetil-éter (DME) 
önálló erőműben előállítva 

15,2 15,2 

8 termesztettfa-dimetil-éter 
(DME) önálló erőműben 
előállítva 

16,2 16,2 

9 hulladékfa-metanol önálló 
erőműben előállítva 

15,2 15,2 

10 termesztettfa-metanol önálló 
erőműben előállítva 

16,2 16,2 

11 Fischer-Tropsch-dízel 
cellulózgyártáskor keletkező 
feketelúg gázosításával 

10,2 10,2 

12 Fischer-Tropsch-benzin 
cellulózgyártáskor keletkező 
feketelúg gázosításával 

10,4 10,4 

13 dimetil-éter (DME) 
cellulózgyártáskor keletkező 
feketelúg gázosításával 

10,2 10,2 

14 metanol cellulózgyártáskor 
keletkező feketelúg 
gázosításával 

10,4 10,4 

15 az MTBE megújuló 
energiaforrásokból előállított 
része 

a metanol előállítási módjával 
megegyező 

Megjegyzések: 

(1) A hőt vagy hulladékhőt abszorpciós hűtők segítségével hűtési célra (lehűtött levegő vagy 

víz előállítására) hasznosítják. Ezért csak az egy MJ hőre jutó előállított hőhöz kapcsolódó 

kibocsátásokat kell kiszámítani, függetlenül attól, hogy a hő végső felhasználása ténylegesen 

fűtés vagy abszorpciós hűtők segítségével való hűtés. 

(2) A mezőgazdasági nyersanyag kinyeréséből vagy termeléséből származó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás (eec) kiszámításának ez a képlete olyan esetekre vonatkozik, 

amikor az alapanyagokat egy lépésben alakítják át bioüzemanyaggá. Az összetettebb ellátási 

láncok esetében a mezőgazdasági nyersanyag kinyeréséből vagy termeléséből származó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást (eec) a köztes termékekre vonatkozó kiigazításokat követően 

kell kiszámítani. 
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(3) Ennek ténye például a talaj kötöttszénkészletének összehasonlító mérésével igazolható: 

ha például az első mérésre a termesztés megkezdése előtt, a későbbiekre pedig rendszeres 

időközönként, több év távlatában kerül sor. Ebben az esetben mielőtt a második mérés adatai 

rendelkezésre állnának, a talaj kötöttszénkészletének növekedését reprezentatív kísérletek vagy 

talajmodellek alapján végzett becsléssel meg lehet adni. A második mérést követően a tényleges 

mérésekkel nyert adatok szolgálnak alapul a növekedés tényének és nagyságrendjének 

megállapításához. 
(4) A CO2 molekulatömegének (44,010 g/mol) a szén molekulatömegével (12,011 g/mol) 

való elosztása révén kapott hányados 3,664. 

(5) Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület meghatározása szerinti szántó. 

(6) Évelő növények: olyan többnyári növények, amelyek szárát vagy törzsét általában nem 

takarítják be évente (pl. a rövid életciklusú sarjerdő és az olajpálma). 

(7) Kizárólag az 1069/2009/EK rendelet szerinti 1. és 2. kategóriába tartozó anyagként 

besorolt állati melléktermékekből előállított bioüzemanyagokra vonatkozik, amelyek esetében 

a kiolvasztás részét képező higienizáláshoz kapcsolódó kibocsátásokat nem veszik figyelembe. 

(8) A kapcsolt energiatermelés során történő feldolgozásra vonatkozó alapértelmezett 

értékek csak akkor érvényesek, ha a folyamathő teljes egészében kapcsolt termelésből 

származik. 

(9) Kizárólag az 1069/2009/EK rendelet szerinti 1. és 2. kategóriába tartozó anyagként 

besorolt állati melléktermékekből előállított bioüzemanyagokra vonatkozik, amelyek esetében 

a kiolvasztás részét képező higienizáláshoz kapcsolódó kibocsátásokat nem veszik figyelembe. 

(10) A kapcsolt energiatermelést végző létesítményben történő feldolgozásra vonatkozó 

alapértelmezett értékek csak akkor érvényesek, ha a folyamathő teljes egészében a kapcsolt 

energiatermelést végző létesítményből származik.” 
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2. melléklet a 7/2022. (XII. 27.) EM rendelethez

A 68/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 2. melléklet 2.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntarthatósági követelményeknek való 
megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól szóló 68/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 2. melléklet 
2.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[2. A biomasszából előállított tüzelőanyagokra vonatkozó részekre bontott (diszaggregált) alapértelmezett értékek] 

„2.3. Mezőgazdasági előállítási módok 

 A B C D E F 

1 A biomasszából 
előállított 
tüzelőanyag 
előállításának 
módszere 

Szállítási 
távolság 

Üvegházhatásúgázkibocsátás
-megtakarítás - jellemző érték 

Üvegházhatásúgázkibocsátás-
megtakarítás - alapértelmezett érték 

2 Hő Villamosenergia Hő Villamosenergia 

3 0,2 t/m3-nél kisebb 
sűrűségű 
mezőgazdasági 
maradékanyagok (1) 

1–500 km 95 % 92 % 93 % 90 % 

4 500–
2 500  km 

89 % 83 % 86 % 80 % 

5 2 500 –
10 000  km 

77 % 66 % 73 % 60 % 

6 10 000  km 
felett 

57 % 36 % 48 % 23 % 

7 0,2 t/m3-nél nagyobb 
sűrűségű 

1–500 km 95 % 92 % 93 % 90 % 

8 500–
2 500  km 

93 % 89 % 92 % 87 % 
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9 mezőgazdasági 
maradékanyagok (2) 

2 500 –
10 000  km 

88 % 82 % 85 % 78 % 

10 10 000  km 
felett 

78 % 68 % 74 % 61 % 

11 Szalmapellet 1–500 km 88 % 82 % 85 % 78 % 

12 500–
10 000  km 

86 % 79 % 83 % 74 % 

13 10 000  km 
felett 

80 % 70 % 76 % 64 % 

14 Kipréselt cukornád 
brikett 

500–
10 000  km 

93 % 89 % 91 % 87 % 

15 10 000  km 
felett 

87 % 81 % 85 % 77 % 

16 Pálmamagdara 10 000  km 
felett 

20 % – 18 % 11 % -33 % 

17 Pálmamagdara (az 
olajsajtolóban nincs 
CH4-kibocsátás) 

10 000  km 
felett 

46 % 20 % 42 % 14 % 

18 Megjegyzések: 
(1) Ebbe az anyagcsoportba tartoznak a kis sűrűségű mezőgazdasági maradékanyagok, többek között a 
szalmabálák, a zabhéj, a rizshéj, a kipréseltcukornád-bálák. 
(2) A nagyobb sűrűségű mezőgazdasági maradékanyagok csoportjába többek között olyan anyagok 
tartoznak, mint a kukoricacső, a diófélék héja, a szójakorpa, a pálmamaghéj. 

 ”
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Az építési és közlekedési miniszter 1/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelete
egyes miniszteri rendeleteknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

A kulturális örökség védelméről szóló 2001.  évi LXIV.  törvény 93.  § (2)  bekezdés i)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95.  § 7.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022 (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 9. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró természetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról szóló 9/2001. (IV. 19.) NKÖM rendelet 
módosítása

1. §  Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról szóló 9/2001. (IV. 19.) NKÖM rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében, 2. § (1) bekezdésében és 3. § (1) és (3) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe 

a „vármegye” szöveg,
b) 3. § (3) bekezdésében a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg
lép.

2. Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetőleg régészeti védettség 
megszüntetéséről szóló 3/2003. (I. 25.) NKÖM rendelet módosítása

2. §  Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetőleg régészeti védettség megszüntetéséről szóló 
3/2003. (I. 25.) NKÖM rendelet 1.  § (1)  bekezdésében, 2.  § (1)  bekezdésében, 3.  § (1) és (2)  bekezdésében és 4.  § 
(1) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép.

3. Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetőleg régészeti védettség 
megszüntetéséről szóló 13/2003. (VIII. 15.) NKÖM rendelet módosítása

3. §  Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetőleg régészeti védettség megszüntetéséről szóló 
13/2003. (VIII. 15.) NKÖM rendelet
a) 2. § (1) bekezdésében és 3. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg,
b) 4.  § (1)  bekezdésében, 5.  § (1)  bekezdésében és 6.  § (1)  bekezdésében a  „megye” szövegrész helyébe 

a „vármegye” szöveg
lép.

4. Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról szóló 17/2003. (XI. 5.) NKÖM rendelet 
módosítása

4. §  Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról szóló 17/2003. (XI. 5.) NKÖM rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg,
b) 2.  § (1)  bekezdésében, 3.  § (1)  bekezdésében és 4.  § (1)  bekezdésében a  „megye” szövegrész helyébe 

a „vármegye” szöveg
lép.

5. Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetőleg régészeti védettség 
megszüntetéséről szóló 15/2004. (VII. 27.) NKÖM rendelet módosítása

5. §  Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetőleg régészeti védettség megszüntetéséről szóló 
15/2004.  (VII. 27.) NKÖM rendelet 2.  § (1)  bekezdésében, 3.  § (1)  bekezdésében, 4.  § (1)  bekezdésében, 5.  § 
(1) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 8. § (1) és (2) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 
valamint 10. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép.
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6. Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetőleg régészeti védőövezet kijelöléséről 
szóló 17/2004. (VIII. 27.) NKÖM rendelet módosítása

6. §  Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetőleg régészeti védőövezet kijelöléséről szóló 
17/2004. (VIII. 27.) NKÖM rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdésében, 2.  § (1)  bekezdésében, 4.  § (1)  bekezdésében, 7.  § (1)  bekezdésében, 8.  § (1) és 

(5)  bekezdésében, 9.  § (1)  bekezdésében, valamint 10.  § (1)  bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe 
a „vármegye” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében és 5. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

7. Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetéséről 
szóló 22/2004. (XI. 17.) NKÖM rendelet módosítása

7. §  Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetéséről szóló 
22/2004. (XI. 17.) NKÖM rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdésében, 2.  § (1)  bekezdésében, 4.  § (1)  bekezdésében, 5.  § (1)  bekezdésében, 6.  § 

(1)  bekezdésében, 9.  § (1)  bekezdésében, 10.  § (1)  bekezdésében, 11.  § (1)  bekezdésében és 12.  § 
(1) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

8. Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról szóló 2/2005. (I. 24.) NKÖM rendelet 
módosítása

8. §  Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról szóló 2/2005. (I. 24.) NKÖM rendelet 4.  § (1)  bekezdésében, 
5. § (1) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében és 8. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrész 
helyébe a „vármegye” szöveg lép.

9. Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról szóló 24/2005. (VIII. 19.) NKÖM rendelet 
módosítása

9. §  Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról szóló 24/2005. (VIII. 19.) NKÖM rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg,
b) 2.  § (1)  bekezdésében, 3.  § (1)  bekezdésében, 4.  § (1)  bekezdésében, 5.  § (1)  bekezdésében, 6.  § 

(1) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében és 8. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” 
szöveg

lép.

10. Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetéséről 
szóló 28/2005. (XI. 4.) NKÖM rendelet módosítása

10. §  Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetéséről szóló 
28/2005. (XI. 4.) NKÖM rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdésében, 2.  § (1)  bekezdésében, 3.  § (1)  bekezdésében, 4.  § (1)  bekezdésében, 5.  § 

(1)  bekezdésében, 7.  § (1)  bekezdésében, 8.  § (1)  bekezdésében, 9.  § (1)  bekezdésében, 12.  § 
(1)  bekezdésében, 13.  § (1)  bekezdésében, 14.  § (1)  bekezdésében, 15.  § (1)  bekezdésében és 16.  §-ában 
a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,

b) 6. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg
lép.
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11. Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetéséről 
szóló 2/2006. (VII. 19.) OKM rendelet módosítása

11. §  Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetéséről szóló 
2/2006. (VII. 19.) OKM rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdésében, 2.  § (1)  bekezdésében, 3.  § (1)  bekezdésében, 4.  § (1)  bekezdésében, 5.  § 

(1)  bekezdésében, 6.  § (1)  bekezdésében, 7.  § (1)  bekezdésében, 9.  § (1)  bekezdésében, 10.  § (1) és 
(3)  bekezdésében, 11.  § (1)  bekezdésében, 12.  § (1)  bekezdésében, 13.  § (1)  bekezdésében, 14.  § 
(1) bekezdésében, valamint 15. §-ában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,

b) 8. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

12. Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetéséről 
szóló 22/2007. (III. 28.) OKM rendelet módosítása

12. §  Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetéséről szóló 
22/2007. (III. 28.) OKM rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdésében, 2.  § (1)  bekezdésében, 4.  § (1)  bekezdésében, 5.  § (1)  bekezdésében, 6.  § 

(1)  bekezdésében, 7.  § (1)  bekezdésében, 8.  § (1)  bekezdésében, 9.  § (1)  bekezdésében, 10.  § 
(1)  bekezdésében, 11.  § (1)  bekezdésében, 12.  § (1)  bekezdésében, 13.  § (1)  bekezdésében, 14.  § 
(1)  bekezdésében, 15.  § (1)  bekezdésében, 16.  § (1)  bekezdésében, valamint 17.  § (1) és (2)  bekezdésében 
a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

13. Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetéséről 
szóló 1/2009. (I. 23.) OKM rendelet módosítása

13. §  Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetéséről szóló 
1/2009. (I. 23.) OKM rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdésében, 2.  § (1)  bekezdésében, 3.  § (1)  bekezdésében, 5.  § (1)  bekezdésében, 6.  § 

(1)  bekezdésében, 7.  § (1)  bekezdésében, 8.  § (1)  bekezdésében, 9.  § (1)  bekezdésében, 10.  § 
(1)  bekezdésében, 12.  § (1)  bekezdésében, 13.  § (1)  bekezdésében, 14.  § (1)  bekezdésében, 15.  § 
(1)  bekezdésében, 16.  § (1)  bekezdésében, 18.  § (1)  bekezdésében, 19.  § (1)  bekezdésében, 21.  § 
(1)  bekezdésében, 22.  § (1)  bekezdésében, 23.  § (1)  bekezdésében, 24.  § (1)  bekezdésében, 25.  § 
(1)  bekezdésében, 26.  § (1)  bekezdésében, 27.  § (1)  bekezdésében, 28.  § (1)  bekezdésében, 29.  § 
(1)  bekezdésében, 30.  § (1)  bekezdésében, 31.  § (1)  bekezdésében, 32.  § (1)  bekezdésében, 33.  § 
(1)  bekezdésében, 34.  § (1)  bekezdésében, 35.  § (1)  bekezdésében, 36.  § (1)  bekezdésében, 37.  § 
(1) bekezdésében és 38. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,

b) 11. § (1) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében és 20. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrészek helyébe 
a „vármegye” szöveg

lép.

14. Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve egyes ingatlanok régészeti 
védettségének megszüntetéséről szóló 51/2011. (VIII. 18.) NEFMI rendelet módosítása

14. §  Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve egyes ingatlanok régészeti védettségének 
megszüntetéséről szóló 51/2011. (VIII. 18.) NEFMI rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében és 3. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg,
b) 2.  § (1)  bekezdésében, 4.  § (1)  bekezdésében, 5.  § (1)  bekezdésében, 6.  § (1)  bekezdésében, 7.  § 

(1)  bekezdésében, 8.  § (1)  bekezdésében, 9.  § (1)  bekezdésében, 10.  § (1)  bekezdésében, 11.  § 
(1)  bekezdésében, 12.  § (1)  bekezdésében, 13.  § (1)  bekezdésében, 14.  § (1)  bekezdésében, 15.  § 
(1)  bekezdésében, 16.  § (1)  bekezdésében, 17.  § (1)  bekezdésében, 18.  § (1)  bekezdésében, 19.  § (1) és 
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(2) bekezdésében, 20. § (1) bekezdésében, 21. § (1) bekezdésében, valamint 22. § (1) bekezdésében a „megye” 
szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg

lép.

15. Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve egyes ingatlanok régészeti 
védettségének megszüntetéséről szóló 25/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosítása

15. §  Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve egyes ingatlanok régészeti védettségének 
megszüntetéséről szóló 25/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdésében, 2.  § (1)  bekezdésében, 4.  § (1)  bekezdésében, 5.  § (1)  bekezdésében, 6.  § 

(1)  bekezdésében, 8.  § (1)  bekezdésében, 9.  § (1)  bekezdésében, 10.  § (1)  bekezdésében és 11.  § 
(1) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében és 7. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

16. Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról szóló 81/2013. (XII. 23.) BM rendelet 
módosítása

16. §  Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról szóló 81/2013. (XII. 23.) BM rendelet 1. § (1) bekezdésében, 2. § 
(1) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 7. § 
(1)  bekezdésében, 8.  § (1)  bekezdésében, 9.  § (1)  bekezdésében, 12.  § (1)  bekezdésében, 13.  § (1)  bekezdésében, 
14.  § (1)  bekezdésében, 15.  § (1)  bekezdésében, 16.  § (1)  bekezdésében, 17.  § (1) és (2)  bekezdésében, 18.  § 
(1) bekezdésében, 19. § (1) bekezdésében, 20. § (1) bekezdésében, 21. § (1) bekezdésében, 22. § (1) bekezdésében, 
23.  § (1)  bekezdésében, 24.  § (1)  bekezdésében, 25.  § (1)  bekezdésében, 26.  § (1)  bekezdésében, 27.  § 
(1)  bekezdésében, 28.  § (1)  bekezdésében, valamint 29.  § (1)  bekezdésében a  „megye” szövegrész helyébe 
a „vármegye” szöveg lép.

17. Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, valamint a régészeti lelőhely és a műemléki 
érték védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a régészeti feltárás részletes szabályairól szóló 
80/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról szóló 32/2014. (IV. 14.) BM rendelet módosítása

17. §  Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, valamint a  régészeti lelőhely és a  műemléki érték 
védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a  régészeti feltárás részletes szabályairól szóló 80/2012. (XII. 28.) 
BM rendelet módosításáról szóló 32/2014. (IV. 14.) BM rendelet 1. § (1) bekezdésében, 2. § (1) bekezdésében, 3. § 
(1)  bekezdésében, 4.  § (1)  bekezdésében, 5.  § (1)  bekezdésében, 6.  § (1)  bekezdésében és 8.  § (1)  bekezdésében 
a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép.

18. Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetéséről 
szóló 8/2015. (II. 27.) MvM rendelet módosítása

18. §  Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetéséről szóló 
8/2015. (II. 27.) MvM rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdésében, 2.  § (1)  bekezdésében, 3.  § (1)  bekezdésében, 4.  § (1)  bekezdésében, 5.  § 

(1)  bekezdésében, 6.  § (1)  bekezdésében, 8.  § (1)  bekezdésében, 9.  § (1)  bekezdésében, 10.  § 
(1)  bekezdésében, 11.  § (1)  bekezdésében, 12.  § (1)  bekezdésében, 13.  § (1)  bekezdésében, 14.  § 
(1)  bekezdésében, 15.  § (1)  bekezdésében, 16.  § (1)  bekezdésében, 17.  § (1)  bekezdésében, 18.  § 
(1)  bekezdésében, 19.  § (1)  bekezdésében, 20.  § (1)  bekezdésében, 21.  § (1)  bekezdésében, 22.  § 
(1)  bekezdésében, 23.  § (1)  bekezdésében és 24.  § (1)  bekezdésében a  „megye” szövegrész helyébe 
a „vármegye” szöveg,

b) 7. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg
lép.
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19. Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, valamint régészeti védettség 
megszüntetéséről szóló 49/2015. (XI. 10.) MvM rendelet módosítása

19. §  Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, valamint régészeti védettség megszüntetéséről szóló 
49/2015.  (XI. 10.) MvM rendelet 2.  § (1)  bekezdésében, 3.  § (1)  bekezdésében, 4.  § (1)  bekezdésében, 5.  § 
(1)  bekezdésében, 6.  § (1)  bekezdésében, 7.  § (1)  bekezdésében, 8.  § (1)  bekezdésében, 9.  § (1)  bekezdésében és 
10. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép.

20. Záró rendelkezések

20. §  Ez a rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba.

  Lázár János s. k.,
  építési és közlekedési miniszter

Az építési és közlekedési miniszter 2/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelete
a műemlékek védetté nyilvánításáról szóló 29/1993. (XI. 23.) KTM–MKM együttes rendelet, valamint 
a műemlékek védetté nyilvánításáról és műemléki védelem megszüntetéséről szóló  
9/1994. (III. 29.) KTM–MKM együttes rendelet módosításáról

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93.  § (2)  bekezdés n)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95.  § 7.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A műemlékek védetté nyilvánításáról szóló 29/1993. (XI. 23.) KTM–MKM együttes rendelet 
módosítása

1. §  A műemlékek védetté nyilvánításáról szóló 29/1993. (XI. 23.) KTM–MKM együttes rendelet 1.  § (1)  bekezdésében, 
2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében és 6. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész 
helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

2. A műemlékek védetté nyilvánításáról és műemléki védelem megszüntetéséről szóló  
9/1994. (III. 29.) KTM–MKM együttes rendelet módosítása

2. §  A műemlékek védetté nyilvánításáról és műemléki védelem megszüntetéséről szóló 9/1994. (III. 29.)  
KTM–MKM együttes rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdésében, 2.  § (1)  bekezdésében, 3.  § (1)  bekezdésében és 4.  § (1)  bekezdésében a „megyei” 

szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 2. § (2) bekezdésében a „megyére” szövegrész helyébe a „vármegyére” szöveg
lép.

3. Záró rendelkezések

3. §  Ez a rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba.

  Lázár János s. k.,
  építési és közlekedési miniszter
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Az építési és közlekedési miniszter 3/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelete
a műemlékek védetté nyilvánításáról, továbbá műemléki védettség megszüntetéséről szóló  
14/1994. (IV. 29.) KTM–MKM együttes rendelet, valamint a műemlékek védetté nyilvánításáról szóló  
18/1994. (V. 31.) KTM–MKM együttes rendelet módosításáról

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93.  § (2)  bekezdés n)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95.  § 7.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A műemlékek védetté nyilvánításáról, továbbá műemléki védettség megszüntetéséről szóló 
14/1994. (IV. 29.) KTM–MKM együttes rendelet módosítása

1. §  A műemlékek védetté nyilvánításáról, továbbá műemléki védettség megszüntetéséről szóló 14/1994.  (IV.  29.)  
KTM–MKM együttes rendelet 2.  § (1)  bekezdésében, 3.  § (1)  bekezdésében, 4.  § (1)  bekezdésében, 
5. § (1) bekezdésében és 6. § a), b) és c) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

2. A műemlékek védetté nyilvánításáról szóló 18/1994. (V. 31.) KTM–MKM együttes rendelet 
módosítása

2. §  A műemlékek védetté nyilvánításáról szóló 18/1994. (V. 31.) KTM–MKM együttes rendelet 1. § (1) bekezdésében és 
2. § (1) bekezdésében a „Békés megyei” szövegrész helyébe a „Békés vármegyei” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

3. §  Ez a rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba.

  Lázár János s. k.,
  építési és közlekedési miniszter

Az építési és közlekedési miniszter 4/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelete
az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről szóló  
28/1996. (XII. 17.) KTM–MKM együttes rendelet, valamint az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, 
illetve műemléki védettség megszüntetéséről szóló 41/1997. (XII. 29.) KTM–MKM együttes rendelet 
módosításáról

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93.  § (2)  bekezdés n)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95.  § 7.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről szóló 
28/1996. (XII. 17.) KTM–MKM együttes rendelet módosítása

1. §  Az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről szóló  
28/1996. (XII. 17.) KTM–MKM együttes rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdésében, 2.  § (1)  bekezdésében, 3.  § (1)  bekezdésében, 4.  § (1)  bekezdésében,  

5.  § (1)  bekezdésében, 6.  § (1)  bekezdésében, 7.  § (1)  bekezdésében, 8.  § (1)  bekezdésében,  
9.  § (1)  bekezdésében, 10.  § (1)  bekezdésében, 11.  § (1)  bekezdésében, 12.  § (1)  bekezdésében,  
14.  § (1)  bekezdésében, 16.  § (1)  bekezdésében, 17.  § (1)  bekezdésében, 18.  § (1)  bekezdésében és  
19. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
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b) 5. § (1) bekezdésében és 6. § (1) bekezdésében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
c) 13. § (1) bekezdésében és 15. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

2. Az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetve műemléki védettség megszüntetéséről szóló 
41/1997. (XII. 29.) KTM–MKM együttes rendelet módosítása

2. §  Az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetve műemléki védettség megszüntetéséről szóló  
41/1997. (XII. 29.) KTM–MKM együttes rendelet 5. § (1) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 
8.  § (1)  bekezdésében, 9.  § (1)  bekezdésében, 10.  § (1)  bekezdésében, 11.  § (1)  bekezdésében és 13–15.  §-ában 
a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

3. §  Ez a rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba.

  Lázár János s. k.,
  építési és közlekedési miniszter

Az építési és közlekedési miniszter 5/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelete
az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről szóló  
12/1999. (VIII. 18.) NKÖM rendelet, valamint az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg  
műemléki védettség megszüntetéséről szóló 19/1999. (XII. 20.) NKÖM rendelet módosításáról

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93.  § (2)  bekezdés n)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95.  § 7.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről szóló  
12/1999. (VIII. 18.) NKÖM rendelet módosítása

1. §  Az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről szóló 12/1999. (VIII. 18.)  
NKÖM rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdésében, 2.  § (1)  bekezdésében, 3.  § (1)  bekezdésében, 4.  § (1)  bekezdésében, 6.  § 

(1) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 
11.  § (1)  bekezdésében, 13.  § (1)  bekezdésében, 14.  § (1)  bekezdésében, 25.  § (1)  bekezdésében, 26.  § 
(1)  bekezdésében, 27.  § (1)  bekezdésében és 28.  § (1)  bekezdésében a  „megyei” szövegrész helyébe 
a „vármegyei” szöveg,

b) 5. § (1) bekezdésében és 15. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

2. Az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről szóló  
19/1999. (XII. 20.) NKÖM rendelet módosítása

2. §  Az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről szóló 19/1999. (XII. 20.)  
NKÖM rendelet 9.  § (1)  bekezdésében, 10.  § (1)  bekezdésében, 11.  § (1)  bekezdésében, 12.  § (1)  bekezdésében és  
13. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.
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3. Záró rendelkezések

3. §  Ez a rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba.

  Lázár János s. k.,
  építési és közlekedési miniszter

Az építési és közlekedési miniszter 6/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelete
az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről szóló 
10/2000. (V. 26.) NKÖM rendelet, valamint a fehérvárcsurgói Károlyi-kastélyegyüttes és parkja műemlékké 
nyilvánításáról szóló 17/2000. (XII. 1.) NKÖM rendelet módosításáról

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93.  § (2)  bekezdés n)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95.  § 7.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről szóló 
10/2000. (V. 26.) NKÖM rendelet módosítása

1. §  Az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről szóló 10/2000. (V. 26.) 
NKÖM rendelet
a) 9.  § (1)  bekezdésében, 10.  § (1)  bekezdésében, 11.  § (1)  bekezdésében, 12.  § (1)  bekezdésében, 13.  § 

(1)  bekezdésében, 14.  § (1)  bekezdésében, 15.  § (1)  bekezdésében, 16.  § (1)  bekezdésében és 19.  § 
(1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,

b) 12. § (5) bekezdésében és 17. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

2. A fehérvárcsurgói Károlyi-kastélyegyüttes és parkja műemlékké nyilvánításáról szóló  
17/2000. (XII. 1.) NKÖM rendelet módosítása

2. §  A fehérvárcsurgói Károlyi-kastélyegyüttes és parkja műemlékké nyilvánításáról szóló 17/2000. (XII. 1.) 
NKÖM  rendelet 1.  § (1), (2) és (5)  bekezdésében, valamint 2.  § (1)  bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe 
a „vármegyei” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

3. §  Ez a rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba.

  Lázár János s. k.,
  építési és közlekedési miniszter
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Az építési és közlekedési miniszter 7/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelete
az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról szóló 1/2001. (I. 19.) NKÖM rendelet, valamint az egyes 
ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről szóló  
8/2001. (III. 30.) NKÖM rendelet módosításáról

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93.  § (2)  bekezdés n)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95.  § 7.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról szóló 1/2001. (I. 19.) NKÖM rendelet módosítása

1. §  Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról szóló 1/2001. (I. 19.) NKÖM rendelet 5.  § (1)  bekezdésében és  
7. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

2. Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről 
szóló 8/2001. (III. 30.) NKÖM rendelet módosítása

2. §  Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről szóló  
8/2001. (III. 30.) NKÖM rendelet
a) 3.  § (1)  bekezdésében, 4.  § (1)  bekezdésében és 6.  § (1)  bekezdésében a  „megyei” szövegrész helyébe 

a „vármegyei” szöveg,
b) 5. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

3. Záró rendelkezések

3. §  Ez a rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba.

  Lázár János s. k.,
  építési és közlekedési miniszter

Az építési és közlekedési miniszter 8/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelete
az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 
9/2004. (IV. 13.) NKÖM rendelet, valamint az egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű 
területté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettségének megszüntetéséről szóló  
14/2005. (IV. 5.) NKÖM rendelet módosításáról

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93.  § (2)  bekezdés n)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95.  § 7.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről 
szóló 9/2004. (IV. 13.) NKÖM rendelet módosítása

1. §  Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló  
9/2004. (IV. 13.) NKÖM rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdésében, 3.  § (1)  bekezdésében, 4.  § (1)  bekezdésében, 5.  § (1)  bekezdésében,  

6.  § (1)  bekezdésében, 7.  § (1)  bekezdésében, 8.  § (1)  bekezdésében, 10.  § (1)  bekezdésében és  
11. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,

b) 9. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.
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2. Az egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetőleg 
műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 14/2005. (IV. 5.) NKÖM rendelet módosítása

2. §  Az egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetőleg műemléki 
védettségének megszüntetéséről szóló 14/2005. (IV. 5.) NKÖM rendelet 1. § (1) bekezdésében, 2. § (1) bekezdésében, 
3. § (1) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, 19. § (1) bekezdésében, 20. § (1) bekezdésében, 
21.  § (1)  bekezdésében, 22.  § (1)  bekezdésében, 24.  § (1)  bekezdésében, 25.  § (1)  bekezdésében, 26.  § 
(1) bekezdésében, 27. § (1) bekezdésében, 28. § (1) bekezdésében, 29. § (1) bekezdésében, 30. § (1) bekezdésében és 
31. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

3. §  Ez a rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba.

  Lázár János s. k.,
  építési és közlekedési miniszter

Az építési és közlekedési miniszter 9/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelete
a magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74.  § (1)  bekezdés k)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95.  § 8.  pontjában 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 magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet
a) 6. § (1) bekezdésében a „45,45 euró” szövegrész helyébe a „33,77 euró” szöveg,
b) 9. § (1) bekezdésében a „377,28 euró” szövegrész helyébe a „316,60 euró” szöveg,
c) 11. § (3) bekezdésében a „9,48%-ának” szövegrész helyébe a „9,97%-ának” szöveg
lép.

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

  Lázár János s. k.,
  építési és közlekedési miniszter
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Az építési és közlekedési miniszter 10/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelete
az egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetőleg 
műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 25/2005. (IX. 16.) NKÖM rendelet, valamint egyes 
ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve 
műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 24/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosításáról

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93.  § (2)  bekezdés n)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95.  § 7.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetőleg 
műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 25/2005. (IX. 16.) NKÖM rendelet módosítása

1. §  Az egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetőleg 
műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 25/2005. (IX. 16.) NKÖM rendelet 1.  § (1)  bekezdésében, 2.  § 
(1)  bekezdésében, 3.  § (1)  bekezdésében, 9.  § (1)  bekezdésében, 10.  § (1)  bekezdésében, 11.  § (1)  bekezdésében,  
12.  § (1)  bekezdésében, 13.  § (1)  bekezdésében, 14.  § (1)  bekezdésében, 15.  § (1)  bekezdésében, 16.  § 
(1) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, 19. § (1) bekezdésében, 21. § (1) bekezdésében, 
22.  § (1)  bekezdésében, 23.  § (1)  bekezdésében, 24.  § (1)  bekezdésében, 25.  § (1)  bekezdésében, 26.  § 
(1) bekezdésében, 27. § (1) bekezdésében, 28. § (1) bekezdésében, 29. § (1) bekezdésében, 30. § (1) bekezdésében, 
31.  § (1)  bekezdésében, 34.  § (1)  bekezdésében, 37.  § (1)  bekezdésében, 38.  § (1)  bekezdésében, 40.  § 
(1) bekezdésében, 41. § (1) bekezdésében, 42. § (1) bekezdésében, 43. § (1) bekezdésében, 44. § (1) bekezdésében, 
45. § (1) bekezdésében és 46. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

2. Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, valamint műemléki jelentőségű területté 
nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 24/2012. (IX. 14.)  
EMMI rendelet módosítása

2. §  Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve 
műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 24/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdésében, 2.  § (2)  bekezdésében, 13.  § (1) és (2)  bekezdésében, 14.  § (1) és (2)  bekezdésében, 

15. § (2) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében, 17. § (1) és (2) bekezdésében, 18. § (1) és (2) bekezdésében, 
19.  § (1) és (2)  bekezdésében, 20.  § (1) és (2)  bekezdésében, 21.  § (1)  bekezdésében, 22.  § (1) és 
(2) bekezdésében, 23. § (1) és (2) bekezdésében, 24. § (1) és (2) bekezdésében, 25. § (1) és (2) bekezdésében, 
26.  § (1) és (2)  bekezdésében, 27.  § (1) és (2)  bekezdésében, 28.  § (1) és (2)  bekezdésében, 29.  § 
(1) bekezdésében, 30. § (1) és (2) bekezdésében, 31. § (1) és (2) bekezdésében, 32. § (1) és (2) bekezdésében, 
33. § (1) és (2) bekezdésében, 34. § (1) bekezdésében, 35. § (1) bekezdésében, 36. § (1) és (2) bekezdésében, 
37.  § (1) és (2)  bekezdésében, 38.  § (1)  bekezdésében, 39.  § (1) és (2)  bekezdésében, 40.  § (1) és 
(2)  bekezdésében, 41.  § (1)  bekezdésében, 42.  § (1) és (2)  bekezdésében, 43.  § (2)  bekezdésében, 44.  § 
(1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. § (1) és (2) bekezdésében, 47. § (1) és (2) bekezdésében, 
48. § (1) bekezdésében, 50. § (1) és (2) bekezdésében, 51. § (1) bekezdésében, 53. § (1) bekezdésében, 54. § 
(1)  bekezdésében, 55.  § (1)  bekezdésében, 56.  § (1) és (2)  bekezdésében, valamint 57.  § (1)  bekezdésében 
a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 43. § (1) bekezdésében és 49. § (1) bekezdésében a „megye” 
szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg

lép.

3. Záró rendelkezések

3. §  Ez a rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba.

  Lázár János s. k.,
  építési és közlekedési miniszter
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Az építési és közlekedési miniszter 11/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelete
az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve egyes ingatlanok műemléki védettségének 
megszüntetéséről szóló 42/2013. (VIII. 9.) BM rendelet, valamint az egyes régészeti lelőhelyek védetté 
nyilvánításáról szóló 44/2013. (VIII. 9.) BM rendelet módosításáról

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93.  § (2)  bekezdés n)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95.  § 7.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva, 
a  2. alcím tekintetében a  kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93.  § (2)  bekezdés i)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95.  § 7.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve egyes ingatlanok műemléki védettségének 
megszüntetéséről szóló 42/2013. (VIII. 9.) BM rendelet módosítása

1. §  Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve egyes ingatlanok műemléki védettségének 
megszüntetéséről szóló 42/2013. (VIII. 9.) BM rendelet 1.  § (1)  bekezdésében, 2.  § (1)  bekezdésében,  
3.  § (1)  bekezdésében, 20.  § (1)  bekezdésében, 21.  § (1)  bekezdésében, 22.  § (1)  bekezdésében,  
23.  § (1)  bekezdésében, 24.  § (1)  bekezdésében, 25.  § (1)  bekezdésében, 26.  § (1)  bekezdésében,  
27.  § (1)  bekezdésében, 28.  § (1)  bekezdésében, 29.  § (1)  bekezdésében, 30.  § (1)  bekezdésében,  
31.  § (1)  bekezdésében, 32.  § (1)  bekezdésében, 33.  § (1)  bekezdésében és 36–44.  §-ában a „megye” szövegrész 
helyébe a „vármegye” szöveg lép.

2. Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról szóló 44/2013. (VIII. 9.) BM rendelet 
módosítása

2. §  Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról szóló 44/2013. (VIII. 9.) BM rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdésében, 3.  § (1)  bekezdésében, 4.  § (1)  bekezdésében, 6.  § (1)  bekezdésében és 7.  § 

(1) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdésében és 5. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

3. Záró rendelkezések

3. §  Ez a rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba.

  Lázár János s. k.,
  építési és közlekedési miniszter
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Az építési és közlekedési miniszter 12/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelete
az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, egyes ingatlanok műemléki védettségének 
megszüntetéséről, valamint egyes műemlékvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
70/2013. (XII. 16.) BM rendelet, valamint egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 
5/2015. (II. 2.) MvM rendelet módosításáról

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93.  § (2)  bekezdés n)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95.  § 7.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, egyes ingatlanok műemléki védettségének 
megszüntetéséről, valamint egyes műemlékvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
70/2013. (XII. 16.) BM rendelet módosítása

1. §  Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről, 
valamint egyes műemlékvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 70/2013. (XII. 16.)  
BM rendelet 1. § (1) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében, 15. § 
(1) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, 19. § (1) bekezdésében, 
20.  § (1)  bekezdésében, 21.  § (1)  bekezdésében, 22.  § (1)  bekezdésében, 23.  § (1)  bekezdésében, 24.  § 
(1) bekezdésében, 25. § (1) bekezdésében, 26. § (1) bekezdésében, 27. § (1) bekezdésében, 28. § (1) bekezdésében, 
29. § (1) bekezdésében, 30. § (1) bekezdésében, 31. §-ában, 32. §-ában, 37. § (1) bekezdésében, 38–40. §-ában, 41. § 
(1) bekezdésében, 42. § (1) bekezdésében, 43. §-ában, 44. §-ában, 45. § (1) bekezdésében, 46. § (1) bekezdésében, 
47. §-ában, 48. § (1) bekezdésében, 49. § (1) bekezdésében, 50. § (1) bekezdésében, 51. § (1) bekezdésében, valamint 
52. §-ában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép.

2. Az egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 5/2015. (II. 2.) MvM rendelet 
módosítása

2. §  Az egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 5/2015. (II. 2.) MvM rendelet 2–7. §-ában, 8. § 
(1) bekezdésében, 9–19. §-ában, 20. § (1) bekezdésében, 21. §-ában, 22. § (1) bekezdésében, 23. § (1) bekezdésében, 
24–26. §-ában, 27. § (1) bekezdésében, 28–34. §-ában, 35. § (1) bekezdésében, 36. §-ában, 37. § (1) bekezdésében, 
38.  § (1)  bekezdésében, 39.  § (1)  bekezdésében, 40.  §-ában, 41.  § (1)  bekezdésében, 42–46.  §-ában,  
47.  § (1)  bekezdésében, 48.  § (1)  bekezdésében, 49.  §-ában, 50.  §-ában, 51.  § (1)  bekezdésében, 52–54.  §-ában,  
55. § (1) bekezdésében, 56. §-ában, 57. §-ában, 58. § (1) bekezdésében, valamint 59–63. §-ában a „megye” szövegrész 
helyébe a „vármegye” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

3. §  Ez a rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba.

  Lázár János s. k.,
  építési és közlekedési miniszter
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Az építési és közlekedési miniszter 13/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelete
az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, valamint régészeti védettség megszüntetéséről 
szóló 40/2016. (XII. 29.) MvM rendelet, valamint az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, műemléki 
védettségének megszüntetéséről, valamint az egyes műemlékvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek 
módosításáról szóló 7/2017. (III. 7.) MvM rendelet módosításáról

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93.  § (2)  bekezdés i)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95.  § 7.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a  kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93.  § (2)  bekezdés n)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95.  § 7.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, valamint régészeti védettség 
megszüntetéséről szóló 40/2016. (XII. 29.) MvM rendelet módosítása

1. §  Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, valamint régészeti védettség megszüntetéséről szóló  
40/2016. (XII. 29.) MvM rendelet
a) 3.  § (1)  bekezdésében, 4.  § (1)  bekezdésében, 6.  § (1)  bekezdésében, 7.  § (1)  bekezdésében,  

8.  § (1)  bekezdésében, 9.  § (1)  bekezdésében, 10.  § (1)  bekezdésében, 11.  § (1)  bekezdésében,  
12.  § (1)  bekezdésében, 13.  § (1)  bekezdésében, 14.  § (1)  bekezdésében, 15.  § (1)  bekezdésében, 
16.  § (1)  bekezdésében, 17.  § (1)  bekezdésében, 18.  § (1)  bekezdésében, 19.  § (1)  bekezdésében,  
20.  § (1)  bekezdésében, 21.  § (1)  bekezdésében, 22.  § (1)  bekezdésében, 23.  § (1)  bekezdésében, 25.  §  
(1) és (2)  bekezdésében, 26.  § (1)  bekezdésében, 27.  § (1)  bekezdésében, 28.  § (1)  bekezdésében, 30.  §  
(1) és (2) bekezdésében és 2. mellékletében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,

b) 5.  § (1) és (2)  bekezdésében, 24.  § (1)  bekezdésében és 29.  §-ában a  „megye” szövegrészek helyébe 
a „vármegye” szöveg

lép.

2. Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, műemléki védettségének megszüntetéséről, 
valamint egyes műemlékvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló  
7/2017. (III. 7.) MvM rendelet módosítása

2. §  Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, műemléki védettségének megszüntetéséről, valamint 
egyes műemlékvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2017. (III. 7.) MvM rendelet  
2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 
10.  § (1)  bekezdésében, 11.  § (1)  bekezdésében, 12.  § (1)  bekezdésében, 13.  § (1)  bekezdésében,  
14.  § (1)  bekezdésében, 15.  § (1)  bekezdésében, 16.  § (1)  bekezdésében, 17.  § (1)  bekezdésében és  
18. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

3. §  Ez a rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba.

  Lázár János s. k.,
  építési és közlekedési miniszter
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Az építési és közlekedési miniszter 14/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelete
az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
38/2017. (XII. 27.) MvM rendelet, valamint az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki 
védettségének megszüntetéséről szóló 10/2018. (VII. 27.) MvM rendelet módosításáról

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93.  § (2)  bekezdés n)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95.  § 7.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról 
szóló 38/2017. (XII. 27.) MvM rendelet módosítása

1. §  Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
38/2017.  (XII. 27.) MvM rendelet 2.  § (1)  bekezdésében, 3.  § (1)  bekezdésében, 4.  § (1)  bekezdésében, 5.  § 
(1) bekezdésében és 10. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép.

2. Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről 
szóló 10/2018. (VII. 27.) MvM rendelet módosítása

2. §  Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 
10/2018.  (VII. 27.) MvM rendelet 3.  § (1)  bekezdésében, 4.  § (1)  bekezdésében, 5.  § (1)  bekezdésében, 6.  § 
(1)  bekezdésében, 9.  § (1)  bekezdésében, 10.  § (1)  bekezdésében, 11.  § (1)  bekezdésében és 1.  mellékletében 
a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

3. §  Ez a rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba.

  Lázár János s. k.,
  építési és közlekedési miniszter

Az építési és közlekedési miniszter 15/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelete
az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló  
15/2018. (XII. 17.) MvM rendelet, valamint a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának 
kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet módosításáról

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93.  § (2)  bekezdés n)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95.  § 7.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 88. § 
(2)  bekezdés a)–d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.)  
Korm. rendelet 95. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről 
szóló 15/2018. (XII. 17.) MvM rendelet módosítása

1. §  Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló  
15/2018. (XII. 17.) MvM rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg,
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b) 2.  § (1)  bekezdésében, 3.  § (1)  bekezdés a)–d)  pontjában, 4.  § (1)  bekezdésében, 7.  § (1)  bekezdésében,  
8. § (1) és (2) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, valamint 11. § (1) bekezdésében 
a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg

lép.

2. A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló  
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet módosítása

2. §  A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.)  
MvM rendelet
a) 1.  § (4)  bekezdésében, 10.  § (1)  bekezdésében és 11.  § (3)  bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe 

a „vármegyei” szöveg,
b) 4. § (1) bekezdésében és 5. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,
c) III. Fejezet címében a „MEGYEI” szövegrészek helyébe a „VÁRMEGYEI” szöveg
lép.

3. Záró rendelkezések

3. §  Ez a rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba.

  Lázár János s. k.,
  építési és közlekedési miniszter

Az építési és közlekedési miniszter 16/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelete
az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének  
megszüntetéséről, valamint egyes műemlékvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló  
19/2019. (XII. 20.) MvM rendelet, valamint az egyes ingatlanok műemléki védettségének  
megszüntetéséről, illetve védettségének módosításáról szóló 13/2020. (VII. 15.) MvM rendelet  
módosításáról

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93.  § (2)  bekezdés n)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95.  § 7.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének  
megszüntetéséről, valamint egyes műemlékvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
19/2019. (XII. 20.) MvM rendelet módosítása

1. §  Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről, valamint 
egyes műemlékvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 19/2019. (XII. 20.) MvM rendelet 1.  § 
(1) bekezdésében, 2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 8. § 
(1)  bekezdésében, 9.  § (1)  bekezdésében és 10.  § (1)  bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” 
szöveg lép.

2. Az egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről, illetve védettségének 
módosításáról szóló 13/2020. (VII. 15.) MvM rendelet módosítása

2. §  Az egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről, illetve védettségének módosításáról szóló 
13/2020. (VII. 15.) MvM rendelet 2.  § (1)  bekezdésében, 3.  § (1)  bekezdésében, 4.  § (1)  bekezdésében, 5.  § 
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(1)  és  (2)  bekezdésében, 6.  § (1)  bekezdésében, 7.  § (1)  bekezdésében, 8.  §-ában, valamint 9.  § (1)  bekezdésében 
a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

3. §  Ez a rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba.

  Lázár János s. k.,
  építési és közlekedési miniszter

Az építési és közlekedési miniszter 17/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelete
az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről, 
valamint védettségének módosításáról szóló 4/2021. (IV. 28.) MvM rendelet, valamint az egyes ingatlanok 
műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről, valamint védettségének 
módosításáról szóló 8/2022. (IV. 29.) MvM rendelet módosításáról

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93.  § (2)  bekezdés n)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95.  § 7.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről, 
valamint védettségének módosításáról szóló 4/2021. (IV. 28.) MvM rendelet módosítása

1. §  Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről, valamint 
védettségének módosításáról szóló 4/2021. (IV. 28.) MvM rendelet 1.  § (1)  bekezdésében és 4–6.  §-ában  
a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép.

2. Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről, 
valamint védettségének módosításáról szóló 8/2022. (IV. 29.) MvM rendelet módosítása

2. §  Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről, valamint 
védettségének módosításáról szóló 8/2022. (IV. 29.) MvM rendelet 3.  § (1)  bekezdésében, 4.  § (1)  bekezdésében, 
5. § (1) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 
10.  § (1)  bekezdésében, 11–14.  §-ában, 15.  § (1)  bekezdésében, 16.  § (1)  bekezdésében, 17.  § (1)  bekezdésében, 
19.  §-ában, 20.  § (1)  bekezdésében, 21.  § (1)  bekezdésében és 22–24.  §-ában a  „megye” szövegrész helyébe 
a „vármegye” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

3. §  Ez a rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba.

  Lázár János s. k.,
  építési és közlekedési miniszter
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A gazdaságfejlesztési miniszter 20/2022. (XII. 27.) GFM rendelete
a Gazdaságfejlesztési Minisztérium tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével 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 1.  melléklet 
I. pontjában a „gazdaságfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe a „Gazdaságfejlesztési Minisztérium” szöveg lép.

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

  Nagy Márton István s. k.,
  gazdaságfejlesztési miniszter

A gazdaságfejlesztési miniszter 21/2022. (XII. 27.) GFM rendelete
az Alaptörvény tizenegyedik módosításával 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 2.  melléklet 
XII. pontjában a „Megyei Kormányhivatal” szövegrész helyébe a „Vármegyei Kormányhivatal” szöveg lép.

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

  Nagy Márton István s. k.,
  gazdaságfejlesztési miniszter
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A gazdaságfejlesztési miniszter 22/2022. (XII. 27.) GFM rendelete
a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi 
joggyakorlójának kijelölése érdekében 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) 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba.

  Nagy Márton István s. k.,
  gazdaságfejlesztési miniszter

1. melléklet a 22/2022. (XII. 27.) GFM rendelethez

A Rendelet 2. melléklete a következő XX. ponttal egészül ki:

„XX. Tulajdonosi joggyakorló: Nemzeti Kommunikációs Hivatal

A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége

1.
Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

01-10-142172 2026. december 31.

”

A gazdaságfejlesztési miniszter 23/2022. (XII. 27.) GFM rendelete
a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt. tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével 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) 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Hatályát veszti a Rendelet 2. melléklet X. pontja.

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

  Nagy Márton István s. k.,
  gazdaságfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 23/2022. (XII. 27.) GFM rendelethez

A Rendelet 3. melléklet IV. pontjában foglalt táblázat a következő 2–3. sorral egészül ki:

(A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége)

2. Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Korlátolt Felelősségű Társaság 05-09-026953 2026. december 31.

3.
Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

18-09-112060  2026. december 31.

Az igazságügyi miniszter 35/2022. (XII. 27.) IM rendelete
egyes büntetőjogi tárgyú rendeleteknek a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes 
kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő 
módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvénnyel összefüggő módosításáról

A büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi  
CCXL. törvény 434.  § (2)  bekezdés c)  pontjában és a  büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866.  § (2)  bekezdés 
17.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. 
rendelet 119.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló  
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 16.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, 
valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 2. pontjában 
és az  1.  melléklet J.  pontjában foglalt táblázat 4. sorában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel  
egyetértésben –,
a 2. alcím tekintetében a  büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról 
szóló 2013. évi CCXL. törvény 434.  § (2)  bekezdés i)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 3. alcím tekintetében a  büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról 
szóló 2013. évi CCXL. törvény 434.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben és a legfőbb ügyész véleményének kikérésével –,
a 4. alcím tekintetében az  ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 206.  § b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 1. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében a  bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307.  § (2)  bekezdés g)  pontjában, a  büntetések, 
az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 
434.  § (2)  bekezdés e)  pontjában és a  büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866.  § (2)  bekezdés 20.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 1. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében a  büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866.  § (2)  bekezdés 3.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 1. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
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1. A lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes 
értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 
11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet módosítása

1. §  A lefoglalás és a  büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és 
megsemmisítésének szabályairól, valamint az  elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes 
rendelet
a) 1/A. § (1) bekezdésében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
b) 5. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
c) 5. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
d) 57. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
e) 66. § (4) bekezdés a) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
f ) 92. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

2. A büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak 
egészségügyi ellátásáról szóló 8/2014. (XII. 12.) IM rendelet módosítása

2. §  A büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak egészségügyi 
ellátásáról szóló 8/2014. (XII. 12.) IM rendelet 26. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” 
szöveg lép.

3. A szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás 
végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet módosítása

3. §  A szabadságvesztés, az  elzárás, az  előzetes letartóztatás és a  rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának 
részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet
a) 16. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 16. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
c) 21. §-ában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
d) 22. § (2) bekezdés a) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
e) 136/C. § (6) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
f ) 136/F. § (5) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
g) 142. § (1) bekezdés c) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
h) 149. § (1) bekezdés d) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
i) 183. § d) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
j) 201. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

4. A pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról szóló  
32/2017. (XII. 27.) IM rendelet módosítása

4. §  A pártfogó ügyvéd, az  ügygondnok és a  kirendelt védő részére megállapítható díjról szóló 32/2017. (XII. 27.)  
IM rendelet 4. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

5. A fogva tartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása, továbbá a büntetőügyekben hozott 
határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló  
9/2018. (VI. 11.) IM rendelet módosítása

5. §  A fogva tartott személy esetében a  büntetőeljárás lefolytatása, továbbá a  büntetőügyekben hozott határozatok 
végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet
  1. 9. § (1) bekezdés c) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
  2. 15. § (2) bekezdés b) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
  3. 15. § (2) bekezdés c) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
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  4. 33. § (2) bekezdés a) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
  5. 34. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
  6. 37. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
  7. 40. § (4) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
  8. 40. § (5) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
  9. 41. § (4) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
10. 42. § (4) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
11. 44. § (5) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
12. 45. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
13. 46. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
14. 46. § (2) bekezdés c) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
15. 46. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
16. 47. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
17. 49. § (2) bekezdés záró szövegrészében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
18. 59. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
19. 65. § (1) bekezdés záró szövegrészében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
20. 65. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
21. 65. § (4) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
22. 66. § záró szövegrészében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
23. 75. § (4) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
24. 81. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
25. 91. § (1) bekezdés a) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
26. 102. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
27. 121. § (4) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
28. 133. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
29. 133. § (4) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
30. 134. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
31. 134. § (4) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
32. 137. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
33. 137. § (3) bekezdés a) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
34. 24. melléklet 4.1. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

6. A különleges bánásmódot igénylő személy részvételét igénylő eljárási cselekmény elvégzésére 
szolgáló rendőrségi helyiség kialakításáról, működtetéséről és a használata ellenőrzéséről szóló 
13/2018. (VI. 12.) IM rendelet módosítása

6. §  A különleges bánásmódot igénylő személy részvételét igénylő eljárási cselekmény elvégzésére szolgáló rendőrségi 
helyiség kialakításáról, működtetéséről és a  használata ellenőrzéséről szóló 13/2018. (VI. 12.) IM rendelet 2.  § 
(2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

7. Záró rendelkezések

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

  Dr. Varga Judit s. k.,
  igazságügyi miniszter
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Az igazságügyi miniszter 36/2022. (XII. 27.) IM rendelete
egyes közjogi tárgyú rendeleteknek a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, 
valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló  
2022. évi XXII. törvénnyel összefüggő módosításáról

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259.  § (5)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119.  § 1.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 30.  § (4)  bekezdés a)–c)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 1. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékelésről szóló  
10/2013. (VI. 30.) KIM rendelet módosítása

1. §  A közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (VI. 30.) KIM rendelet
a) 6. melléklet 2.1.3. pontjában és 2.2.1. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 6. melléklet 2.1.3. pontjában a „kormánymegbízott” szövegrészek helyébe a „főispán” szöveg
lép.

2. A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló  
5/2019. (III. 13.) IM rendelet módosítása

2. §  A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a  jogszabály kihirdetése során történő és a  közjogi szervezetszabályozó 
eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet
a) 16. § (2) bekezdés a) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 16. § (2) bekezdés b) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
c) 18. § (1) bekezdés l) pontjában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
d) 18. § (1) bekezdés o) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
e) 1. melléklet 1.6. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

3. Záró rendelkezések

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

  Dr. Varga Judit s. k., 
  igazságügyi miniszter
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Az igazságügyi miniszter 37/2022. (XII. 27.) IM rendelete
egyes fogyasztóvédelmi tárgyú rendeleteknek a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes 
kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő 
módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvénnyel összefüggő módosításáról

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről 
szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66.  § (4)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119.  § 1. és 6.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva  
– a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022 (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 12.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró agrárminiszterrel egyetértésben –,
a 2. alcím tekintetében a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól 
szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (4b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119.  § 6.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
a 3. alcím tekintetében a  fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56.  §-ában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022 (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és 
jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet módosítása

1. §  A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények 
intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrész 
helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

2. A dohánytermékek nyilvántartásba vételére és vizsgálatára, valamint a cigaretta kátrány-, nikotin- 
és szén-monoxid-kibocsátásának mérésére vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló  
29/2017. (VII. 25.) NFM rendelet módosítása

2. §  A dohánytermékek nyilvántartásba vételére és vizsgálatára, valamint a cigaretta kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-
kibocsátásának mérésére vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 29/2017. (VII. 25.) NFM rendelet
a) 3. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 3. § (4) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

3. A békéltető testületi tagsági feladat ellátására vonatkozó pályázat szabályairól és a békéltető 
testületi tagok díjazásáról, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel 
összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testületek kijelöléséről szóló  
26/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet módosítása

3. §  A békéltető testületi tagsági feladat ellátására vonatkozó pályázat szabályairól és a  békéltető testületi tagok 
díjazásáról, valamint az  online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló 
fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testületek kijelöléséről szóló 26/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 14. §-ában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.
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4. Záró rendelkezések

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

  Dr. Varga Judit s. k., 
  igazságügyi miniszter

Az Igazságügyi miniszter 38/2022. (XII. 27.) IM rendelete
egyes magánjogi tárgyú rendeleteknek a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, 
valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 
2022. évi XXII. törvénnyel összefüggő módosításáról

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Magyar 
Országos Közjegyzői Kamara és az Országos Bírósági Hivatal elnöke véleményének kikérésével –,
a 2. alcím tekintetében a  bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307.  § (2)  bekezdés g)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 1. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a  jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119.  § 1.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119.  § 1.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148.  § 
(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
az 5. alcím tekintetében a  cégnyilvánosságról, a  bírósági cégeljárásról és a  végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128.  § 
(1)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) 
Korm. rendelet 119. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében a  büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény 24.  § 
(3)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.)  
Korm. rendelet 119. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § d) pontjában és a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi 
XXXVIII. törvény 119. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. 
(V. 24.) Korm. rendelet 119. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8. alcím tekintetében a  büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról 
szóló 2013. évi CCXL. törvény 434.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, valamint a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.)  
Korm. rendelet 112. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben –,
a 9. alcím tekintetében a  természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106.  § (2)  bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
119. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 10. alcím tekintetében a  büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény 24.  § 
(3)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.)  
Korm. rendelet 119. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 11. alcím tekintetében a  jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75.  § a)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 1. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
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a 12. alcím tekintetében a  bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az  állami kárenyhítésről szóló 2005. évi  
CXXXV. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló  
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 13. alcím tekintetében a  közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183.  § d)  pontjában, a  köziratokról, a  közlevéltárakról és 
a  magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35.  § (4)  bekezdésében és a  fizetési meghagyásos eljárásról 
szóló 2009. évi L. törvény 60.  § c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló  
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 11.  pontjában meghatározott feladatkörében 
eljáró belügyminiszterrel, valamint a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128.  § 
7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró kultúráért és innovációért felelős miniszterrel egyetértésben –,
a 14. alcím tekintetében a  polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 628.  § (2)  bekezdés g)  pontjában és 
a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 155. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet 
módosítása

1. §  A közjegyzői állások számáról és a  közjegyzők székhelyéről szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet Mellékletében 
a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg lép.

2. A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet módosítása

2. §  A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet 14.  § (1)  bekezdésében 
a „megyén” szövegrész helyébe a „vármegyén” szöveg lép.

3. A jogi segítői névjegyzék vezetésének részletes szabályairól szóló 42/2003. (XII. 19.) IM rendelet 
módosítása

3. §  A jogi segítői névjegyzék vezetésének részletes szabályairól szóló 42/2003. (XII. 19.) IM rendelet 10. § c) pontjában 
a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép.

4. A jogi segítő díjazásáról szóló 11/2004. (III. 30.) IM rendelet módosítása

4. §  A jogi segítő díjazásáról szóló 11/2004. (III. 30.) IM rendelet 4.  § (1)  bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe 
a „vármegyei” szöveg lép.

5. A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet 
módosítása

5. §  A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet
a) 9. § (1) bekezdésében a „megyét” szövegrész helyébe a „vármegyét” szöveg,
b) 2.  mellékletében a  „megyének” szövegrész helyébe a  „vármegyének” szöveg és a  „megye” szövegrészek 

helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

6. A büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző ügyvéd képesítési követelményeiről, 
díjazásáról és iratkezeléséről szóló 58/2007. (XII. 23.) IRM rendelet módosítása

6. §  A büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző ügyvéd képesítési követelményeiről, díjazásáról és 
iratkezeléséről szóló 58/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 2.  § (4)  bekezdésében a  „megyei” szövegrész helyébe 
a „vármegyei” szöveg lép.
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7. A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet módosítása

7. §  A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet 1.  melléklet 3.2.  pontjában 
a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

8. A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet módosítása

8. §  A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet
a) 1. §-ában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 20.  § (2)  bekezdésében a  „kormánymegbízottal” szövegrész helyébe a  „főispánnal” szöveg és 

a „kormánymegbízott” szövegrész helyébe a „főispán” szöveg,
c) 29/A. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
d) 40/A. § (4) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
e) 53. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
f ) 62/B. § (2) bekezdésében a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg,
g) 3. mellékletében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
h) 4. mellékletében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg
lép.

9. A természetes személyek bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásában a résztvevők közötti 
kapcsolattartásról, valamint a főhitelező feladatairól szóló 16/2015. (VIII. 28.) IM rendelet módosítása

9. §  A természetes személyek bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásában a  résztvevők közötti kapcsolattartásról, 
valamint a főhitelező feladatairól szóló 16/2015. (VIII. 28.) IM rendelet 3. § (6) bekezdésében a „megyei” szövegrész 
helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

10. A büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző pártfogó felügyelő képesítési 
követelményeiről szóló 38/2015. (XII. 21.) IM rendelet módosítása

10. §  A büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző pártfogó felügyelő képesítési követelményeiről szóló  
38/2015. (XII. 21.) IM rendelet
a) 1. § (1) bekezdés b) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 1. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

11. A jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető támogatások iránti kérelem tartalmára és 
a támogatások igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 28/2017. (XII. 27.) IM rendelet 
módosítása

11. §  A jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető támogatások iránti kérelem tartalmára és a  támogatások 
igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 28/2017. (XII. 27.) IM rendelet 12.  §-ában a  „megyei” 
szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

12. Az áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti kérelem tartalmára és kitöltésére, valamint 
a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyes nem hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó 
szabályokról szóló 29/2017. (XII. 27.) IM rendelet módosítása

12. §  Az áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti kérelem tartalmára és kitöltésére, valamint a  szolgáltatások 
nyújtásával kapcsolatos egyes nem hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról szóló 29/2017. (XII. 27.)  
IM rendelet 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.
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13. A közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 29/2019. (XII. 20.) IM rendelet módosítása

13. §  A közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 29/2019. (XII. 20.) IM rendelet 2.  § (1)  bekezdés 22.  pontjában a „megyét” 
szövegrész helyébe a „vármegyét” szöveg lép.

14. A polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 
17/2020. (XII. 23.) IM rendelet módosítása

14. §  A polgári perben és a  közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.)  
IM rendelet 1–12., 19. és 20. mellékletében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

15. Záró rendelkezések

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

  Dr. Varga Judit s. k.,
  igazságügyi miniszter

Az igazságügyi miniszter 39/2022. (XII. 27.) IM rendelete
a tanúk költségtérítéséről szóló 14/2008. (VI. 27.) IRM rendelet módosításáról

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183.  § e)  pontjában, a  polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény  
628.  § (2)  bekezdés d)  pontjában, az  általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 140.  § c)  pontjában, 
valamint a  büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866.  § (2)  bekezdés 10.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119.  § 1.  pontjában 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 tanúk költségtérítéséről szóló 14/2008. (VI. 27.) IRM rendelet
a) 4.  § (2)  bekezdésében az „az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: 

nyugdíjminimum)” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg,
b) 5. § (2) bekezdésében a „nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap összegének” szöveg,
c) 6. § (1) bekezdésében a „nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap összegének” szöveg
lép.

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

  Dr. Varga Judit s. k., 
  igazságügyi miniszter
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Az igazságügyi miniszter 40/2022. (XII. 27.) IM rendelete
a kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint az Igazságügyi 
Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet feladatairól szóló 13/2014. (XII. 16.) IM rendelet módosításáról

A büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi  
CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés d) pontjában és a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866. § (2) bekezdés 13. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119.  § 
1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.)  
Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 2. és 26.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – 
a következőket rendelem el:

1. §  A kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint az Igazságügyi Megfigyelő 
és Elmegyógyító Intézet feladatairól szóló 13/2014. (XII. 16.) IM rendelet 12.  § (1)  bekezdésében a „mindenkori 
legkisebb öregségi nyugdíj” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap” szöveg lép.

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

  Dr. Varga Judit s. k., 
  igazságügyi miniszter

Az igazságügyi miniszter 41/2022. (XII. 27.) IM rendelete
a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási 
igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet módosításáról

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről 
szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66.  § (4)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119.  § 6.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022 (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 12. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
agrárminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási 
igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben 
rögzíti)
„a) a fogyasztó nevét, címét,”

2. §  A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási 
igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 6. § (1) bekezdés d) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
[Kijavításra vagy – a 4. § (5) bekezdése szerinti esetben – a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata 
érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében kell átvenni, amelyen fel kell tüntetni]
„d) azt az időpontot, amikor a fogyasztó a dolgot átveheti.”

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

  Dr. Varga Judit s. k., 
  igazságügyi miniszter
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A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter 20/2022. (XII. 27.) MK rendelete
a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló  
17/2022. (XII. 1.) MK rendelet uniós támogatási szabályok változásával összefüggő 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 20.  alpontjában és 41.  alpont 
k)  pontjában 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 fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 17/2022. (XII. 1.) MK rendelet  
(a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdés 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti  
állami támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat]
„8. 4–16., 19., 21., 23–24. és 27–28. sora alapján az  SA.103089 (2022/N) számú, valamint az  azt módosító európai 
bizottsági határozatokban foglaltakkal összhangban „Az állami támogatásokra vonatkozó, az  Ukrajna elleni  
orosz invázióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válságkeret” című, 2022/C 426/01 számú 
európai bizottsági közlemény (a továbbiakban: válságközlemény) 2.1. szakasza szerinti válságtámogatás;”
[nyújtható.]

2. §  A Rendelet 2. § (2) bekezdése a következő 8a. ponttal egészül ki:
[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti állami 
támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat]
„8a. 23. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 56a.  cikke szerinti regionális repülőterekre irányuló 
támogatás;”
[nyújtható.]

3. §  A Rendelet 2. § (3) bekezdés 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat]
„20. 4–6. sora alapján – a G:6 mező alapján kifizetésben részesülő végső kedvezményezettek részére –  
az SA.103089 (2022/N) számú, valamint az  azt módosító európai bizottsági határozatokban foglaltakkal 
összhangban a válságközlemény 2.1. szakasza szerinti válságtámogatás;”
[nyújtható.]

4. §  A Rendelet 39. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  támogatás azonos vagy részben azonos elszámolható költségekre nem halmozható a  25. alcím szerinti 
támogatással.”

5. §  A Rendelet 41. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A regionális repülőterekhez nyújtott támogatás beruházási és működési támogatásként nyújtható.”

6. §  A Rendelet 41. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Beruházási támogatás esetén az  elszámolható költségek a  repülőtéri infrastruktúra beruházáshoz kapcsolódó 
költségek, ideértve a tervezési költségeket is.”

7. §  A Rendelet 41. §-a a következő (11)–(14) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Nem nyújtható működési támogatás olyan regionális repülőtérnek, amelynek átlagos éves utasforgalma 
a támogatás odaítélését megelőző két pénzügyi évben meghaladta a kétszázezer főt.
(12) A  működési támogatás összege nem haladhatja meg a  támogatási időszak során keletkezett működési 
veszteséget és észszerű nyereséget fedező összeget. A  támogatás kifizetése történhet előzetesen rögzített 
időszakos kifizetések formájában – amely esetén a  kifizetések összege a  támogatásnyújtás időtartama alatt nem 
növelhető – vagy a bekövetkezett működési veszteség alapján utólagosan megállapított összegek folyósítása útján.
(13) Nem nyújtható működési támogatás olyan naptári évre vonatkozóan, amely során a  repülőtér átlagos éves 
utasforgalma meghaladja a kétszázezer főt.
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(14) A működési támogatás nyújtását nem lehet olyan feltételhez kötni, hogy a kedvezményezettnek megállapodást 
kell kötnie bizonyos légitársaságokkal a  repülőtéri díjakról, a marketingjellegű kifizetésekről vagy a  légitársaságok 
adott repülőtéren végzett tevékenységének egyéb pénzügyi vonatkozásairól.”

8. §  A Rendelet 48. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  támogatás azonos vagy részben azonos elszámolható költségekre nem halmozható a  válságközlemény  
2.1. szakasza szerinti válságtámogatással.”

9. §  A Rendelet 55. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) E rendeletnek a  fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 17/2022. (XII. 1.) 
MK rendelet uniós támogatási szabályok változásával összefüggő módosításáról szóló 20/2022. (XII. 27.) MK rendelettel 
(a továbbiakban: Módr1.) megállapított rendelkezéseit a  Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazni kell.”

10. § (1) A Rendelet 56. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az 1. mellékletben foglalt táblázat)
„g) 4–16., 19., 21., 23–24. és 27–28. sora „Az állami támogatásokra vonatkozó, az  Ukrajna elleni orosz invázióval 
összefüggésben a  gazdaság támogatását célzó ideiglenes válságkeret” című, 2022/C 426/01 számú európai 
bizottsági közlemény 2.1. szakasza;”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

 (2) A Rendelet 56. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(Az 1. mellékletben foglalt táblázat)
„i) 23. sora 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 I. és II. fejezet 
56a. cikke;”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

11. §  A Rendelet 56. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A 2. mellékletben foglalt táblázat)
„j) 4–6. sora „Az állami támogatásokra vonatkozó, az  Ukrajna elleni orosz invázióval összefüggésben a  gazdaság 
támogatását célzó ideiglenes válságkeret” című, 2022/C 426/01 számú európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

12. §  A Rendelet
a) 3. § (1) bekezdés 67. pontjában az „az induló beruházás vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló 

induló beruházás” szövegrész helyébe az „induló beruházás” szöveg,
b) 35. § (3) bekezdésében a „2022.” szövegrész helyébe a „2023.” szöveg,
c) 35. § (4) bekezdésében a „2023.” szövegrész helyébe a „2024.” szöveg,
d) 36. § (1) bekezdésében a „8–14.” szövegrész helyébe a „8–18.” szöveg,
e) 37. § (1) bekezdésében az „az 500 000” szövegrész helyébe az „a 2 000 000” szöveg,
f ) 37. § (2) bekezdésében a „62 000” szövegrész helyébe a „250 000” szöveg,
g) 37. § (3) bekezdésében a „75 000” szövegrész helyébe a „300 000” szöveg,
h) 37. § (4) bekezdésében az „az 500 000” szövegrész helyébe az „a 2 000 000” szöveg,
i) 37. § (5) bekezdésében a „75 000” szövegrész helyébe a „300 000” szöveg,
j) 40. § (4) bekezdésében az „58.” szövegrész helyébe a „81.” szöveg,
k) 46. § (1) bekezdésében a „2022.” szövegrész helyébe a „2023.” szöveg,
l) 56. § (2) bekezdés c) pontjában az „a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló 

támogatás, a  kultúrát és a  kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a  sportlétesítményekre 
és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, 
továbbá a  legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, 
valamint a  702/2014/EU rendeletnek a  támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében 
történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelettel módosított, 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” szövegrész helyébe az „a Szerződés 
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107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal összeegyeztethetővé 
nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet” szöveg

lép.

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

14. §  Ez a rendelet
a) az „Az állami támogatásokra vonatkozó, az  Ukrajna elleni orosz invázióval összefüggésben a  gazdaság 

támogatását célzó ideiglenes válságkeret” című, 2022/C 426/01 számú európai bizottsági közlemény  
2.1. szakasza,

b) 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 I. és II. fejezete, 
valamint 56a. cikke, valamint

c) az Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a  gazdaságnak a  jelenlegi COVID–19-
járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01 számú  
európai bizottsági közlemény 3.13. szakasza

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

  Rogán Antal s. k.,
  Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
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1/2012. (I. 20.) NFM rendelet és a bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntarthatósági követelményeknek való me

	Az építési és közlekedési miniszter 1/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelete
	egyes miniszteri rendeleteknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az építési és közlekedési miniszter 2/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelete
	a műemlékek védetté nyilvánításáról szóló 29/1993. (XI. 23.) KTM–MKM együttes rendelet, valamint a műemlékek védetté nyilvánításáról és műemléki védelem megszüntetéséről szóló 
9/1994. (III. 29.) KTM–MKM együttes rendelet módosításáról

	Az építési és közlekedési miniszter 3/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelete
	a műemlékek védetté nyilvánításáról, továbbá műemléki védettség megszüntetéséről szóló 
14/1994. (IV. 29.) KTM–MKM együttes rendelet, valamint a műemlékek védetté nyilvánításáról szóló 
18/1994. (V. 31.) KTM–MKM együttes rendelet módosításáról

	Az építési és közlekedési miniszter 4/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelete
	az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről szóló 
28/1996. (XII. 17.) KTM–MKM együttes rendelet, valamint az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetve műemléki védettség megszüntetéséről szóló 41/1997.

	Az építési és közlekedési miniszter 5/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelete
	az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről szóló 
12/1999. (VIII. 18.) NKÖM rendelet, valamint az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg 
műemléki védettség megszüntetéséről szóló 19/1999. (XII. 2

	Az építési és közlekedési miniszter 6/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelete
	az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről szóló 10/2000. (V. 26.) NKÖM rendelet, valamint a fehérvárcsurgói Károlyi-kastélyegyüttes és parkja műemlékké nyilvánításáról szóló 17/2000. (XII. 1.) NKÖM rendelet 

	Az építési és közlekedési miniszter 7/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelete
	az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról szóló 1/2001. (I. 19.) NKÖM rendelet, valamint az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről szóló 
8/2001. (III. 30.) NKÖM rendelet módosításáról

	Az építési és közlekedési miniszter 8/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelete
	az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 9/2004. (IV. 13.) NKÖM rendelet, valamint az egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védet

	Az építési és közlekedési miniszter 9/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelete
	a magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

	Az építési és közlekedési miniszter 10/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelete
	az egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 25/2005. (IX. 16.) NKÖM rendelet, valamint egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, valamint műemléki jelent

	Az építési és közlekedési miniszter 11/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelete
	az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 42/2013. (VIII. 9.) BM rendelet, valamint az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról szóló 44/2013. (VIII. 9.) BM rendelet mód

	Az építési és közlekedési miniszter 12/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelete
	az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről, valamint egyes műemlékvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 70/2013. (XII. 16.) BM rendelet, valamint egyes ingatlanok műemléki véd

	Az építési és közlekedési miniszter 13/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelete
	az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, valamint régészeti védettség megszüntetéséről szóló 40/2016. (XII. 29.) MvM rendelet, valamint az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, műemléki védettségének megszüntetéséről, valamint az egyes

	Az építési és közlekedési miniszter 14/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelete
	az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 38/2017. (XII. 27.) MvM rendelet, valamint az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 10/2018

	Az építési és közlekedési miniszter 15/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelete
	az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 
15/2018. (XII. 17.) MvM rendelet, valamint a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) Mv

	Az építési és közlekedési miniszter 16/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelete
	az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének 
megszüntetéséről, valamint egyes műemlékvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
19/2019. (XII. 20.) MvM rendelet, valamint az egyes ingatlanok műemléki védett

	Az építési és közlekedési miniszter 17/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelete
	az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről, valamint védettségének módosításáról szóló 4/2021. (IV. 28.) MvM rendelet, valamint az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségén

	A gazdaságfejlesztési miniszter 20/2022. (XII. 27.) GFM rendelete
	a Gazdaságfejlesztési Minisztérium tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben 
az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kije

	A gazdaságfejlesztési miniszter 21/2022. (XII. 27.) GFM rendelete
	az Alaptörvény tizenegyedik módosításával 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 rendele

	A gazdaságfejlesztési miniszter 22/2022. (XII. 27.) GFM rendelete
	a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek ös

	A gazdaságfejlesztési miniszter 23/2022. (XII. 27.) GFM rendelete
	a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt. tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek 

	Az igazságügyi miniszter 35/2022. (XII. 27.) IM rendelete
	egyes büntetőjogi tárgyú rendeleteknek a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvénnyel összefüggő módosításá

	Az igazságügyi miniszter 36/2022. (XII. 27.) IM rendelete
	egyes közjogi tárgyú rendeleteknek a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 
2022. évi XXII. törvénnyel összefüggő módosításáról

	Az igazságügyi miniszter 37/2022. (XII. 27.) IM rendelete
	egyes fogyasztóvédelmi tárgyú rendeleteknek a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvénnyel összefüggő módos

	Az Igazságügyi miniszter 38/2022. (XII. 27.) IM rendelete
	egyes magánjogi tárgyú rendeleteknek a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvénnyel összefüggő módosításáró

	Az igazságügyi miniszter 39/2022. (XII. 27.) IM rendelete
	a tanúk költségtérítéséről szóló 14/2008. (VI. 27.) IRM rendelet módosításáról

	Az igazságügyi miniszter 40/2022. (XII. 27.) IM rendelete
	a kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet feladatairól szóló 13/2014. (XII. 16.) IM rendelet módosításáról

	Az igazságügyi miniszter 41/2022. (XII. 27.) IM rendelete
	a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet módosításáról

	A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter 20/2022. (XII. 27.) MK rendelete
	a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 
17/2022. (XII. 1.) MK rendelet uniós támogatási szabályok változásával összefüggő módosításáról
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