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III. Kormányrendeletek

A Kormány 583/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő 
alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet módosításáról

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

1. §  Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kereskedő köteles az 1. melléklet szerinti, 2021. október 15. napján forgalmazott termékek
a) forgalmazására,
b) vonatkozásában naponta legalább a  hét adott napjára vonatkozó, 2021. évi átlagos napi, a  kereskedőnél 
készleten lévő mennyiség árusítására, és
c) készletét – szükség esetén a  b)  pont szerinti mennyiség kétszeresének mértékéig – és a  vásárlók számára 
történő kihelyezését olyan mennyiségben biztosítani, hogy az a vásárlók kiszolgálására – áruhiány elkerülésével – 
folyamatosan elegendő legyen.”

2. §  Az R. 2/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kereskedő köteles a 2. melléklet szerinti, 2022. szeptember 30. napján forgalmazott termékek
a) forgalmazására,
b) vonatkozásában naponta legalább a  hét adott napjára vonatkozó, 2022. évi átlagos napi, a  kereskedőnél 
készleten lévő mennyiség árusítására,
c) készletét – szükség esetén a  b)  pont szerinti mennyiség kétszeresének mértékéig – és a  vásárlók számára 
történő kihelyezését olyan mennyiségben biztosítani, hogy az a vásárlók kiszolgálására – áruhiány elkerülésével – 
folyamatosan elegendő legyen.”

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 218. szám 10583

A Kormány 584/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet, 
valamint a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról 
szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelettel kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló  
281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

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

1. Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló  
259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az  egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet  
[a továbbiakban: 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet] 7/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő lakóépületben, ingatlanon, ingatlan-együttesben, vagy 
az önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező, a társasház alapító okirata szerinti társasházi albetéten belül 
több, de legfeljebb négy, az  országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)  
Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési 
egység) található, a  települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: eljáró hatóság) kérelemre 8 napon belül 
hatósági bizonyítványt állít ki mérési pontonként (felhasználási helyenként) a lakás rendeltetési egységek számáról.”

 (2) A 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 7/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány kiállítása során nem kell figyelembe venni
a) az OTÉK 1. számú melléklet 95. pontjában foglalt, az önálló rendeltetési egységek önálló bejáratára, valamint
b) a lakások műszaki megosztására 
vonatkozó követelményeket, ha a lakások az OTÉK 105. §-ában foglalt egyéb követelményeknek eleget tesznek.”

2. §  A 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 7/H. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az  az  (1)  bekezdés szerinti lakossági fogyasztó, aki az  egyes egyetemes szolgáltatási árszabások 
meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a  veszélyhelyzet ideje alatt az  egyetemes 
szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelettel kapcsolatos egyes 
rendelkezésekről szóló 281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 584/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet  
[a továbbiakban: 584/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet] hatálybalépését megelőző napon hatályos, határozott 
időtartamra kötött földgáz-kereskedelmi szerződéssel rendelkezik, jogosult 30 napos felmondási idővel felmondani 
a földgáz-kereskedelmi szerződését az egyoldalú jognyilatkozattal történő megszüntetéshez kapcsolódó hátrányos 
jogkövetkezmények alkalmazása nélkül. Az  (1)  bekezdés szerinti lakossági fogyasztó egyebekben köteles 
a felmondás benyújtásakor még nem teljesített szerződéses feltételeket teljesíteni.”

3. §  A 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet a következő 19. §-sal egészül ki:
„19.  § Aki e  rendeletnek az  584/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően hatályos 7/A.  § 
(1)  bekezdése alapján nem volt jogosult a  családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények 
igénybevételére, azonban e  rendeletnek az  584/2022. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 7/A.  § (1), illetve 
(1a) bekezdése alapján azokra jogosultságot szerez, a kedvezményekre a 7/A. § (6) bekezdésében meghatározottak 
szerint jogosult.”

2. A veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló  
217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelettel kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló  
281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A veszélyhelyzet ideje alatt az  egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló  
217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelettel kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet 
11.  § (4)  bekezdésében az  „az ESZ-rendelet 2.  § (2)  bekezdése szerinti versenypiaci ár” szövegrész helyébe  
az „a lakossági ESZ-rendelet 5. § (2) bekezdése szerinti versenypiaci költségeket tükröző ár” szöveg lép.
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3. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. és a 3. § 2023. január 10-én lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 585/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
a politikai szolgálati jogviszonyt és a kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő egyes veszélyhelyzeti 
szabályokról szóló 185/2022. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról

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

1. §  A politikai szolgálati jogviszonyt és a  kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról 
szóló 185/2022. (V. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § A  2022. május 25-én kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt a  központi államigazgatási szervekről, valamint 
a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a  továbbiakban: Ksztv.), 
a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a  továbbiakban: Kttv.), a  munka törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. törvény, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 
rendelkezéseit a 2–3/B. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”

2. §  Az R. a következő 3/B. §-sal egészül ki:
„3/B.  § (1) A  2.  § (2)  bekezdésében és a  3.  § b)  pontjában foglaltaktól eltérően nem kell a  2.  § (1)  bekezdés a) és 
b) pontja szerinti juttatás összegét, valamint a 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti lemondási vagy felmentési időre 
járó illetményt, továbbá a 3. § b) pontja szerinti végkielégítést visszafizetni, ha az új jogviszony keretében nem jár 
díjazás.
(2) Az  (1)  bekezdésben foglaltakat a  2.  § (1)  bekezdése hatálya alá tartozó személyek esetében 2022. május 1. 
napjától, a 3. § hatálya alá tartozó személyek esetében e rendelet hatálybalépésének napjától kell alkalmazni azzal, 
hogy az (1) bekezdés szerint kell eljárni abban az esetben is, ha az új jogviszony keretében felvett díjazást az érintett 
visszafizeti és lemond az új jogviszony keretében őt megillető díjazásról.
(3) Az  (1) és a  (2)  bekezdés szerinti feltételek teljesüléséről az  érintett tájékoztatja az  őt korábban foglalkoztató 
kormányzati igazgatási szervet.
(4) Ha az érintett már visszafizette az (1) bekezdés szerinti juttatást, illetményt, illetve végkielégítést, azt az érintettet 
korábban foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv – az  (1), illetve a  (2)  bekezdés szerinti feltételek teljesülése 
esetén – a (3) bekezdés szerinti tájékoztatást követő 30 napon belül köteles az érintett részére újra kifizetni.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 586/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, valamint a társasági adóról és az osztalékadóról szóló  
1996. évi LXXXI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

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

1. §  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt (a továbbiakban: Itv.), valamint a társasági adóról és az osztalékadóról 
szóló 1996. évi LXXXI. törvényt (a továbbiakban: Tao. törvény) az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, 
illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az  elhárítása és 
kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az  e  rendeletben foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel kell 
alkalmazni.

2. § (1) Az Itv. 23/B. §-át a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
 (2) Amennyiben a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény szerinti hitelintézet 

(a  továbbiakban: hitelintézet) legkésőbb az  Itv. szerinti fizetési meghagyás véglegessé válásáig nyilatkozik, hogy 
az  ingatlant – a  visszterhes vagyonátruházási illetékkötelezettség keletkezésétől számított legfeljebb hároméves 
időtartamra – a  pénzügyi veszteség mérséklése, illetve elhárítása érdekében hitel-ingatlan csereügylettel, 
az  adósával szembeni felszámolási, reorganizációs, szerkezetátalakítási vagy végrehajtási eljárás útján szerezte, 
akkor a fizetendő illeték mértéke az ingatlan Itv. szerinti – terhekkel nem csökkentett – forgalmi értékének 2%-a.

 (3) A  (2)  bekezdésben meghatározott három év elteltét követően az  ingatlan elidegenítését az  állami adóhatóság 
saját nyilvántartása vagy az  ingatlan fekvése szerint illetékes ingatlanügyi hatóság megkeresése útján ellenőrzi. 
Amennyiben az  ingatlan értékesítése nem történt meg, a  vagyonszerzésre az  Itv. 19.  § (1)  bekezdése alapján 
egyébként fizetendő és a (2) bekezdés szerint megállapított illeték különbözetének kétszeresét a hitelintézet terhére 
pótlólag előírja.

3. § (1) Az Itv. 62. §-át a (2) bekezdésben foglalt kiegészítéssel kell alkalmazni.
 (2) Illetékfeljegyzési jog illeti meg a reorganizációs és a szerkezetátalakítási eljárás alatt álló vállalkozást a reorganizációs 

és a szerkezetátalakítási eljárás alatt indított bírósági eljárásokban.

4. §  A Tao. törvény 17.  § (13)  bekezdésétől eltérően a  korábbi adóévek elhatárolt vesztesége – a  Tao. törvény 17.  § 
(2)  bekezdésétől eltérően – legfeljebb a  felhasználása (az adózás előtti eredmény csökkentéseként történő 
elszámolása) nélkül számított adóévi adóalap 50 százalékának az  egyezségre, a  reorganizációs tervre, illetve 
a  szerkezetátalakítási tervre tekintettel elengedett (az adózás előtti eredmény javára elszámolt, időbelileg el nem 
határolt) kötelezettség felével növelt összegben számolható el az  adózás előtti eredmény csökkentéseként, 
amennyiben
a) az adózóval szemben kezdeményezett csődeljárás vagy felszámolási eljárás jogerős bírósági végzéssel 

jóváhagyott egyezséggel szűnik meg, vagy
b) a kötelezettség elengedésére reorganizációs eljárás vagy szerkezetátalakítási eljárás során jogerős bírósági 

végzésben jóváhagyott reorganizációs terv, illetve szerkezetátalakítási terv alapján kerül sor.

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

6. §  E rendelet 4. § b) pontja a rendelet hatálybalépését követő elengedésekre alkalmazható.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 587/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény és 
a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szabályainak  
a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

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

1. §  A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényt (a továbbiakban: Ctv.),  
valamint a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényt (a továbbiakban: Cstv.)  
az  Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek 
magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az e rendeletben 
foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.

2. §  A Ctv. 116.  § (5)  bekezdésében, valamint a  Cstv. 41.  § (1)  bekezdésében és 45/A.  § (4)  bekezdésében foglaltaktól 
eltérően, ha a kényszertörlési eljárás során felszámolási eljárást kell kezdeményezni, a felszámolás során helye lehet 
egyezségkötésnek, és a felszámolási eljárás az adós cég teljesítésére tekintettel megszüntethető.

3. § (1) A 2. § szerinti eljárásban a Cstv. 41. § (2) és (4) bekezdését azzal a kiegészítéssel kell alkalmazni, hogy a Cstv. 8. § 
(1)  bekezdésében felsorolt szervek képviselője e  szerveknek az  egyezség feltételeire vonatkozó határozatát, 
valamint a fizetőképesség helyreállítására alkalmas programot és egyezségi javaslatot a határozat meghozatalától 
számított 5 napon belül köteles a bíróságnak és a felszámolónak is megküldeni.

 (2) A  Cstv. 41.  § (6)  bekezdését azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  bíróság az  adós kérelmére a  kérelem 
beérkezésétől számított 30 napon belül egyezségi tárgyalást tart. Ha az  adós nem kérte egyezségi tárgyalás 
megtartását, a  bíróság dönthet úgy, hogy az  egyezségi tárgyalás megtartása helyett az  egyezségi javaslatot 
és a  felszámoló jelentését a  kérelem beérkezését követő 5 napon belül – 8 napos határidő kitűzésével –  
azzal a  felhívással küldi meg a  hitelezőnek, hogy szavazatukat a  fenti határidőn belül a  bíróságnak és 
a  felszámolónak írásban küldjék meg. A  szavazatokat a  bíróság összesíti és ennek alapján az  utolsó szavazat 
beérkezésétől, de legkésőbb a  határidő lejártától számított 5 napon belül végzéssel dönt az  egyezség 
jóváhagyásáról a Cstv. 44. § (1)–(1b) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

 (3) A Cstv. 42. §-át azzal a kiegészítéssel kell alkalmazni, hogy a felszámoló a jelentését a határozat és egyezségi javaslat 
kézhezvételétől számított 15 napon belül küldi meg a bíróságnak.

4. §  A 2.  § szerinti eljárásban a  Cstv. 45/A.  § (3)  bekezdésében foglaltakat azzal az  eltéréssel kell alkalmazni,  
hogy a bíróság a Cstv. 45/A. § (2) bekezdése szerinti kérelmet és mellékleteit 5 napon belül megküldi az állami és 
önkormányzati adóhatóságnak. Ha az adóhatóságtól 15 napon belül észrevétel nem érkezett, a bíróság az észrevétel 
beérkezésétől, de legkésőbb a határidő lejártától számított 5 napon belül végzésben elrendeli a felszámolási eljárás 
megszüntetését.

5. § (1) Ha a 2. § szerinti esetben a felszámolási eljárásban a bíróság az egyezséget jogerősen jóváhagyja vagy a felszámolási 
eljárást a Cstv. 45/A. §-a alapján megszünteti, a Ctv. 62. §-át az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

 (2) A  cégbíróság a  Ctv. 9/C.  § (2)  bekezdése szerinti eljárásban megvizsgálja, hogy a  cég cégjegyzéke tartalmazza 
az  összes olyan adatot, amelyet a  Ctv. 24.  § (1)  bekezdése előír, valamint amelyeket a  Ctv. az  adott cégformára 
kötelezően előír.

 (3) Ha a cégbíróság azt állapítja meg, hogy a cég cégjegyzéke az összes szükséges adatot tartalmazza, a megszűntnek 
nyilvánítással kapcsolatosan a  cégjegyzékbe bejegyzett adatokat törli. A  cégbíróság a  céget a  cégjegyzékből 
nem törli, azonban a  céggel szemben 6 hónapon belül hivatalból törvényességi felügyeleti eljárást indít annak 
vizsgálatára, hogy a korábban, a megszűntnek nyilvánításra okot adó körülmény megszüntetésre került-e.
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 (4) Ha a  cégbíróság azt állapítja meg, hogy a  cég cégjegyzéke nem tartalmazza az  összes szükséges adatot, 
a cégbíróság felhívja a céget, hogy 60 napon belül jelentse be az új kötelező adatot. Ha a cég ennek nem tesz eleget, 
a cégbíróság a céget hivatalból törli a cégjegyzékből. A céggel szemben fennálló, a felszámolási egyezségben foglalt 
tartozásokért a cég cégjegyzékébe az egyezség jogerős jóváhagyásakor bejegyzett tagok és vezető tisztségviselők 
korlátlanul és egyetemlegesen felelnek. A  cégbíróság a  cég törlését elrendelő végzésében rendelkezik ezen 
jogkövetkezményről is.

 (5) Ha annak feltételei fennállnak, a  cégbíróság rendelkezik az  eltiltásról, az  eltiltás kezdetéről és végéről is, tekintet 
nélkül a cég továbbműködésére. A cégbíróság szükség szerint a Ctv. 9/D. § (5) bekezdése alapján is eljár.

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

7. §  E rendelet rendelkezéseit a  hatálybalépésekor folyamatban lévő kényszertörlési és – a  felszámolási eljárás 
elrendelésének időpontjától függetlenül – a folyamatban lévő felszámolási eljárásokban is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 588/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló  
2017. évi LIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

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

1. §  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek 
magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a pénzmosás 
és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 
Pmt.) 1.  § (4)  bekezdését azzal a  kiegészítéssel kell alkalmazni, hogy nem tartozik a  Pmt. hatálya alá a  bizalmi 
vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény hatálya alá nem tartozó bizalmi 
vagyonkezelési jogviszonyban végzett bizalmi vagyonkezelői tevékenység.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



10588 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 218. szám 

A Kormány 589/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzetre tekintettel egyes felszámolási tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról

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

1. §  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek 
magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: 
veszélyhelyzet) ideje alatt a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényt (a továbbiakban: 
Cstv.) az e rendeletben foglalt kiegészítéssel kell alkalmazni.

2. § (1) A  veszélyhelyzet ideje alatt, ha a  felszámolási eljárásban nyilvántartásba vett hitelezők száma több mint száz,  
a Cstv. 50. § (6) bekezdése, a 60. § (1) és (2) bekezdései és a 63/B. § (4) bekezdése szerinti, érdemi döntést tartalmazó 
végzéseket, valamint az  e  végzésekkel szemben benyújtott jogorvoslati kérelmeket elbíráló végzéseket a  bíróság 
a  Cégközlönyben történő közzététel útján kézbesíti. Ezekben az  esetekben a  közbenső mérleg, a  zárómérleg és 
az  egyszerűsített felszámolás iránti kérelem benyújtásáig a  felszámoló köteles a  hitelezőket tájékoztatni arról,  
hogy a bíróság végzése részükre a Cégközlönyben történő közzététel útján kerül kézbesítésre.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti kézbesítés esetén a  végzést a  Cégközlöny honlapján kell közzétenni. A  közzétételre 
a  Cégközlöny honlapján, napi feltöltéssel kerül sor. A  közzététel útján történő kézbesítéskor a  végzés rendelkező 
részét a bíróság hirdetőtábláján is közzé kell tenni, és meg kell küldeni a felszámolónak, a hitelezői választmánynak, 
illetve a  hitelezői képviselőnek. A  végzés rendelkező részét a  Cégközlöny honlapján két alkalommal,  
kettő napos időközökkel kell közzétenni és a második közzététel napján kell kézbesítettnek tekinteni. A közzététel 
tartalmazza, hogy a végzés teljes szövege a bíróságon átvehető, továbbá, hogy a végzés ellen benyújtott esetleges 
fellebbezéseket a fellebbezés bírósághoz érkezését követő öt munkanapon belül lehet a bíróságon megtekinteni, és 
a fellebbezés bírósághoz érkezését követő nyolc munkanapon belül lehet rá észrevételt benyújtani.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) E  rendelet szabályait azokban a  felszámolási eljárásokban kell alkalmazni, amelyeknél a  Cstv. 28.  § (1)  bekezdése 

szerinti végzés közzétételére e rendelet hatálybalépését követően kerül sor.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 590/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának 
rendjéről

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (1)  bekezdés 15a–15c.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. §  E rendelet hatálya kiterjed
a) a  központi költségvetésről szóló törvénynek az  Uniós fejlesztések fejezetében (a továbbiakban: fejezet) 

eredeti előirányzatként megállapított fejezeti és központi kezelésű előirányzatokra,
b) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Ávr.) alapján a fejezetben a költségvetési év során megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra,
c) a költségvetési évet megelőző évekről áthúzódó, a fejezetet irányító szerv vezetőjének irányítása alá tartozó 

fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára, tekintet nélkül annak eredeti előirányzathoz való 
kapcsolódására vagy annak hiányára

(a továbbiakban együtt: előirányzatok).

2. §  Az  e  rendelet hatálya alá tartozó források felhasználása tekintetében az  Ávr. rendelkezéseit akkor kell alkalmazni,  
ha e rendelet eltérő szabályokat nem állapít meg.

2. Értelmező rendelkezések

3. §  E rendelet alkalmazásában
 1.  alapok alapja: a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban:  
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti alap, a 2021–2027 programozási időszak 
tekintetében az  Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az  Európai Szociális Alap Pluszra, a  Kohéziós Alapra, 
az  Igazságos Átmenet Alapra és az  Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra vonatkozó közös 
rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra, a Belső Biztonsági 
Alapra és a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó pénzügyi 
szabályok megállapításáról szóló, 2021. június 24-i (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
2. cikk 20. pontja szerinti holdingalap,

 2.  alapok alapját végrehajtó szervezet: a  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 24/B.  §-a szerinti szervezet, valamint 
a  2021–2027 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 256/2021. (V. 18.)  
Korm. rendelet] 31. §-a szerinti holdingalapot végrehajtó szervezet,

 3.  CEF projekt: az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (a továbbiakban: CEF) társfinanszírozásával megvalósuló 
közlekedési tárgyú projekt,

 4.  donor ország: az  EGT Finanszírozási Mechanizmus tekintetében Izland, a  Liechtensteini Hercegség és 
a Norvég Királyság, valamint a Norvég Finanszírozási Mechanizmus tekintetében a Norvég Királyság,

 5.  együttműködési megállapodás: az  egyrészről az  Izland, a  Liechtensteini Hercegség, a  Norvég Királyság, 
és másrészről Magyarország között az  EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának 
végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás, valamint a  Norvég Királyság és Magyarország között 
a  Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési 
megállapodás,
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 6.  jogosulatlan forrásfelhasználás: a  2007–2013 programozási időszakban a  pénzügyi eszközök esetében 
a kedvezményezett jogszabályban vagy a megkötött hitel-, kölcsön- vagy tőkebefektetési megállapodásban 
előírt kötelezettségeinek a  kedvezményezett által történő megszegése, továbbá a  pénzügyi közvetítő 
jogszabályban vagy a  közvetítői szerződésben előírt kötelezettségeinek a  pénzügyi közvetítő által történő 
megszegése, amelynek eredményeképpen az  Európai Unió vagy Magyarország pénzügyi érdekei sérülnek 
vagy sérülhetnek,

 7.  Keretmegállapodás: a  Svájci Szövetségi Tanács és Magyarország Kormánya között létrejött, az  Európai 
Unió kiválasztott tagállamai számára az  Európai Unión belüli gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek 
csökkentését célzó Svájci Hozzájárulás II. időszak végrehajtásáról szóló keretmegállapodás,

 8.  Kétoldalú Kapcsolatok Alapja: az  EGT Finanszírozási Mechanizmus és a  Norvég Finanszírozási Mechanizmus 
2014–2021-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 121/2021. (III. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
121/2021. (III. 10.) Korm. rendelet] 3. § 20. pontja szerinti alap,

 9.  kifizető ügynökség: a  közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a  352/78/EGK, 
a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke szerinti 
szervezet,

10.  közreműködő szervezet: a  2007–2013 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alapból, 
az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdés 17. pontja, 
a  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3.  § (1)  bekezdés 26.  pontja, a  Svájci–Magyar Együttműködési Program 
végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet 2.  § (1)  bekezdés 13.  pontja, a  Svájci–
Magyar Együttműködési Program II. időszak végrehajtási rendjéről szóló 563/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 563/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdés 18. pontja, valamint az (EU) 2021/1060 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti szervezet,

11.  közszféra szervezet: a  2014–2020 programozási időszak tekintetében a  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet  
3.  § (1)  bekezdés 23.  pontja, a  2021–2027 programozási időszak tekintetében a  256/2021. (V. 18.)  
Korm. rendelet 3. § 11. pontja szerinti szervezet,

12.  közvetlen irányítású uniós program: azok az Európai Bizottság által meghirdetett – e rendelet vonatkozásában 
a  17.  § (1)  bekezdésében felsorolt – programok, amelyek keretében valamely uniós intézmény dönt 
a rendelkezésre álló pénzforrások pályáztatásáról és elosztásáról,

13.  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv: az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, 
az  Európai Halászati Alapból, valamint az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok 
és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 
82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdés b) pontja 
szerinti szerv,

14.  Nemzeti Irányító Hatóság: a  Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszak tekintetében  
az 563/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 21. pontja szerinti szervezet,

15.  Nemzeti Kapcsolattartó: az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014–2021-es időszak tekintetében 
a 121/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 5. § 11. pontja szerinti szervezet,

16.  nettó bevételt termelő projektek: azon projektek, melyek esetében a  projekt megítélhető támogatásának 
kiszámítása a projekt keretében kínált vagy eredményeként létrejövő árukért, szolgáltatásokért közvetlenül 
a felhasználók által fizetett ellentételezés összegének és a működési költségek, valamint az adott időszakban 
az eszközök pótlására fordított költségek összegének a különbsége alapján történik,

17.  országos kihatású projekt: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 31. pontja szerinti projekt,
18.  pénzügyi befejezés: a  projekt megvalósítása során keletkezett elszámoló bizonylatoknak az  egységes 

működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1.  melléklet 74. alcíme, a  272/2014. (XI. 5.)  
Korm. rendelet 3.  § (1)  bekezdés 42.  pontja vagy a  256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 76. alcíme szerinti 
kiegyenlítése,

19.  program menedzsment forrás: az  EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014–2021-es időszak 
tekintetében az  EGT Finanszírozási Mechanizmus és a  Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es 
időszakának végrehajtási rendjéről szóló 121/2021 (III.10.) Korm. rendelet 3.  § 33.  pontja szerinti forrás, 
a Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszak tekintetében az 563/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 
(1) bekezdés 31. pontja szerinti forrás,
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20.  program operátor: az  EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014–2021-es időszak tekintetében 
a  121/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 5.  § 14.  pontja, a  Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszak 
tekintetében az 563/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 32. pontja szerinti szervezet,

21.  projekt-előkészítési támogatás: a  2021–2027 programozási időszakban a  közvetlen irányítású uniós 
programok pályázatainak előkészítésére nyújtott támogatás,

22.  projekt önerő-támogatás: a  közvetlen irányítású uniós programokból támogatásban részesülő 
kedvezményezettek, valamint a  közvetlen irányítású uniós programokra pályázó szervezetek részére 
a  támogatás feltételeként előírt, meghatározott mértékű, az  Ávr. 75.  § (4a)  bekezdése szerinti saját forrás 
biztosítására irányuló támogatás,

23.  projektrész: a  2014–2020 programozási időszak tekintetében a  projekt keretében megvalósuló olyan 
tevékenységek összessége, amely hozzárendelhető a projektben részt vevő adott hazai kedvezményezetthez, 
a  2021–2027 programozási időszak tekintetében a  projekt keretében megvalósuló olyan tevékenységek 
összessége, amely hozzárendelhető a projektben részt vevő adott hazai partnerhez,

24.  SCO módszer: az  1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 67.  cikke, valamint az  1304/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikke szerinti egyszerűsített költségelszámolási rendszer,

25.  szabálytalanság: a  4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2.  § (1)  bekezdés 24.  pontja, a  121/2021. (III. 10.)  
Korm. rendelet 3.  § 42.  pontja, a  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3.  § (1)  bekezdés 47.  pontja, a  2007–2013 
programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az  Előcsatlakozási Támogatási 
Eszköz pénzügyi alapok egyes, a  területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról 
szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet 3.  § (1)  bekezdés 20.  pontja, a  2007–2013. programozási időszakban 
a  Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program Európai Szomszédsági és Partnerségi 
Támogatási Eszközből megvalósuló programkomponensének végrehajtásáról szóló 359/2013. (X. 11.) 
Korm. rendelet 3.  § 9.  pontja, a  2014–2020 programozási időszakban az  európai területi együttműködés 
célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok 
végrehajtásáról szóló 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet] 
1.  § (1)  bekezdés 30.  pontja, a  2014–2020 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési 
Alap és az  Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak 
végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet] 3. § 
(1)  bekezdés 30.  pontja, a  2007–2013. programozási időszakban az  Európai Szomszédsági és Partnerségi 
Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENPI Határon Átnyúló 
Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés g) pontja, 
a  2014–2020 programozási időszakban az  Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből társfinanszírozott 
Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról 
szóló 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet] 3.  § (1)  bekezdés 
14.  pontja, a  82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet, az  Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források 
felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet] 
3.  § (1)  bekezdés 7.  pontja, valamint a  256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 3.  § 18.  pontja, a  Magyarország 
Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló  
373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet] 2.  § 16.  pontja,  
az 563/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 39. pontja, a 2021–2027 közötti programozási időszakban 
az  európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális 
együttműködési programok végrehajtásáról szóló 512/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban:  
512/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdés 38. pontja szerinti fogalom,

26.  támogató: az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48.  § (3)  bekezdése 
szerinti személy,

27.  technikai segítségnyújtás: a  4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben, a  121/2021. (III. 10.) Korm. rendeletben,  
az 563/2022. (XII. 23.) Korm. rendeletben és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott forrás,

28.  technikai támogatás: a Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszak tekintetében az 563/2022. (XII. 23.)  
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 49. pontjában meghatározott forrás,

29.  végrehajtó szerv: az 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti vállalkozás 
vagy szerv.
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3. Az előirányzatok felhasználásának közös szabályai

4. § (1) A  kötelezettségvállaló gondoskodik az  előirányzatok – felhasználási céljainak, jogcímeinek megfelelő –  
felhasználásáról. A  kötelezettségvállaló felelősséggel tartozik az  előirányzatok terhére történő felhasználás cél- és 
szabályszerűségének betartásáért és betartatásáért.

 (2) A  kötelezettségvállaló a  kötelezettségvállalásokat és azok szakmai teljesítését figyelemmel kíséri, valamint 
a  kötelezettségvállalással terhelt, de felhasználásra nem kerülő maradvány összegéről írásban tájékoztatja 
a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetőjét.

 (3) Az  előirányzat kezelő szerve – az 56.  § és a  67.  § szerinti előirányzatok esetén a  kifizető ügynökség az  irányító 
hatóság közreműködésével – az éves beszámoló, valamint a zárszámadás keretében a fejezetet irányító szerv részére 
szöveges értékelést ad az  előirányzat felhasználásáról, a  megvalósított szakmai célokról és a  nevesített feladatok 
végrehajtásáról.

 (4) A  lezárt európai uniós és hazai támogatási program fejezeti kezelésű előirányzatait érintő követelések kezeléséről 
a kötelezettségvállaló, az előirányzatok kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványának központi 
költségvetésbe történő utalásáról a fejezetet irányító szerv gondoskodik.

 (5) A  követelés behajthatatlanná történő minősítéséről a  kötelezettségvállaló, a  közreműködő szervezet vagy 
a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv gondoskodik.

5. § (1) Országos kihatású projekt esetén a  vonatkozó előirányzat felhasználásának folyamatát, ellenőrzését és 
a  kapcsolattartás módját a  Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program irányító hatósága és a  projekt 
szakmai tartalmáért felelős irányító hatóság között létrejövő megállapodásban kell rögzíteni.

 (2) Az országos kihatású projekt részére nyújtandó támogatás kifizetése céljából a projekt szakmai tartalmáért felelős 
irányító hatóság olyan átutalást teljesíthet a  kedvezményezett vagy a  szállító részére, amely esetén a  folyósítás 
évében történő visszapótlás a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program előirányzat terhére, az érintett 
operatív program javára lehetséges.

 (3) Az előirányzat-módosítási jogköröket
a) a fejezeten belüli átcsoportosítás,
b) a  fejezetek intézményei közötti, az  intézménytől más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatára irányuló, 

továbbá a  fejezeti kezelésű előirányzatra vonatkozóan az  előirányzat céljának, rendeltetésének megfelelő, 
megállapodáson alapuló, a kiemelt előirányzatok főösszegét nem érintő átcsoportosítás, valamint

c) az Áht. 33. § (3)–(7) bekezdése szerinti átcsoportosítás
vonatkozásában a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy gyakorolja.

 (4) Az Áht. 33. § (3) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti átcsoportosítást a 15. § szerint kell végrehajtani.
 (5) A fejezeti likviditást biztosító átcsoportosítás a kezelő szervek adatszolgáltatása alapján történik.

6. §  Az  előirányzatok felhasználásával kapcsolatos kincstári és banki szolgáltatások díjait – ha jogszabály eltérően  
nem rendelkezik – az EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás előirányzat terhére  
kell elszámolni.

7. §  A  támogatói okirat visszavonása, a  támogatási vagy közvetítői szerződéstől való elállás vagy a  támogatás 
egyéb okból történő visszafizetése esetén megfizetett kamat annak a  fejezeti kezelésű előirányzatnak a  céljával 
megegyezően használható fel, amelyből a támogatás nyújtására sor került.

8. §  Költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi 
önkormányzat, önkormányzati társulás, köztestület, közalapítvány, állam által alapított vagyonkezelő alapítvány 
vagy az  ilyen alapítvány által fenntartott jogi személy kedvezményezett – továbbá a  2021–2027 programozási 
időszak tekintetében a  közvetlen vagy közvetett többségi önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság, 
térségi fejlesztési tanács kedvezményezett – esetében, ha
a) a  kedvezményezett a  fizetési számláit az  Áht. alapján a  Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: Kincstár) 

köteles vezetni, vagy az  európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatás kezelésére a  Kincstárnál 
külön fizetési számlával rendelkezik, vagy

b) a megítélt támogatás összege nem éri el az ötvenmillió forintot,
a fel nem használt támogatási előleg nem minősül jogosulatlan felhasználásnak, visszafizetése során nem lehet 
ügyleti kamatot felszámítani.
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9. § (1) Az európai uniós forrást megelőlegező előirányzatok társfinanszírozáson felüli felhasználása a következő esetekben 
lehetséges:
a) az európai uniós forrásból finanszírozott jövedelemtermelő projektek esetén a IV. fejezet szerinti, a megtérülő 

projektköltségre jutó központi költségvetési kiadások megtérítésére,
b) részben vagy egészben európai uniós forrás terhére jóváhagyott programok, projektek Európai Bizottság felé 

el nem számolható, le nem vonható általános forgalmi adó összegének kiegyenlítésére,
c) az uniós támogatásnak

ca) a  2014–2020 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alap és az  Előcsatlakozási 
Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon átnyúló együttműködéshez kapcsolódó 
programjai esetében az  Európai Területi Együttműködés (2014–2020) előirányzatból történő  
– a 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet szerinti –,

cb) a  2014–2020 programozási időszakban az  európai területi együttműködés célkitűzés keretében 
megvalósuló transznacionális és egyes interregionális együttműködési programok esetében 
a  Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2014–2020) előirányzatból történő  
– 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet szerinti – és

cc) a  2021–2027 programozási időszakban az  európai területi együttműködés célkitűzés keretében 
megvalósuló transznacionális és egyes interregionális együttműködési programok esetében 
a Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2021–2027) előirányzatból történő

megelőlegezésére,
d) azon kiadás finanszírozására, amely felmerül

da) a 2021–2027 közötti kohéziós politikai operatív programok, valamint a vidékfejlesztési és halászati 
programok előirányzatai tekintetében a  tagállamnál a  programok Európai Bizottság általi 
elfogadásáig, és a programok elfogadása, valamint

db) a  Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) előirányzat tekintetében a  tagállamnál 
a  Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv (a továbbiakban: HET) Európai Unió Tanácsa általi 
jóváhagyásáig, és a HET jóváhagyása

esetén az európai uniós forrást nyújtó szerv felé elszámolhatóvá válik,
e) az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014–2021 előirányzat tekintetében az EGT Finanszírozási 

Mechanizmus és Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának előkészítéséhez 
kapcsolódóan, a Nemzeti Kapcsolattartónál és a program operátoroknál felmerülő költség finanszírozására, 
továbbá a  Svájci–Magyar Együttműködési Program II. előirányzat tekintetében a  Svájci–Magyar 
Együttműködési Program II. időszakával összefüggésben, a  Svájci Államszövetség és Magyarország között 
létrejövő technikai támogatási megállapodás hatálybalépéséig, a  Nemzeti Irányító Hatóság által ellátandó 
feladatokat és a  közreműködő szervezeti feladatokat érintő, az  előkészítési feladatok során felmerülő 
költség, valamint azon kiadás finanszírozására, amely a  támogatási intézkedések elfogadása esetén  
a Svájci Államszövetség felé elszámolhatóvá válik,

f ) a részben európai uniós forrás terhére jóváhagyott programok, projektek európai uniós forrást nyújtó szerv 
felé el nem számolható kiadásainak finanszírozására,

g) európai uniós forrás terhére jóváhagyott programok, projektek szabálytalanságból vagy jogosulatlan 
forrásfelhasználásból adódó, Magyarországot terhelő európai bizottsági követelések kiegyenlítésére abban 
az esetben, ha az összeg nem terhelhető át a kedvezményezettekre,

h) az Európai Bizottság javaslatára költségnyilatkozatban vagy a 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti 
program esetén az éves jelentés keretében már elszámolt, vitatott számlák uniós részének elszámolására, ha 
a kedvezményezett felé a követelés előírása még nem történt meg,

i) a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) előirányzat tekintetében a nemzeti hatóság és lebonyolító 
szervek részére kifizetett támogatás finanszírozására,

j) a 15. § (6) bekezdése szerinti esetben,
k) a 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 4. § (9) bekezdésében meghatározott esetekben, valamint a 83/2018. (IV. 20.)  

Korm. rendelet 24. §-ában meghatározott esetben,
l) az  Ávr. 172/A.  § (2)–(4)  bekezdése szerint keletkezett – a  Kincstár által megállapított – befizetési 

kötelezettség kiegyenlítésére a  fejezetet irányító szerv vezetőjének döntése szerinti arányosított összegben  
azon előirányzatokat terhelően, amelyek kapcsán keletkezett,
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m) ha a kedvezményezettnek fel nem róható okból a támogatási szerződés vagy a támogatói okirat a Kormány 
döntése következtében megszüntetésre, visszavonásra vagy egyes projektelemek visszavonásával 
módosításra került, vagy

n) ha a kedvezményezett által nem befolyásolható olyan körülmény merül fel, amely az európai uniós forrásból 
finanszírozott projekt végrehajtásához nélkülözhetetlen, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés 
c)  pontja vagy a  256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 168.  §-a szerinti költségnövekménynek nem minősülő 
kiadást keletkeztet.

 (2) Az  előirányzatoknak az  (1)  bekezdés f )–l)  pontja szerinti felhasználásáról a  fejezetet irányító szerv vezetője dönt.  
Ha az  előirányzat-felhasználás összege az  (1)  bekezdés f )–l)  pontja szerinti esetben projektenként eléri 
az  ötvenmillió forintot, a  126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 1.  §-a szerinti program vagy a  83/2018. (IV. 20.)  
Korm. rendelet 1.  §-a szerinti program esetében a  százötvenezer eurót, annak felhasználásához – az (5)  bekezdés 
szerinti eset kivételével – az államháztartásért felelős miniszter jóváhagyása szükséges.

 (3) Az  előirányzatoknak az  (1)  bekezdés m) és n)  pontja szerinti felhasználásáról a  Kormány egyedi ügyben hozott 
határozatban dönt.

 (4) Ha az (1) bekezdés f ) pontja szerinti esetben az előirányzat-felhasználás
a) a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés c) pontja vagy
b) a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 168. § (1) bekezdése
szerinti költségnövekménynek minősülő kiadás finanszírozásához szükséges, az  előirányzat-felhasználásról 
az  a)  pont szerinti esetben az  európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye 
támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 3–6. §-a szerint, a b) pont szerinti esetben a 256/2021. (V. 18.)  
Korm. rendelet 171–173. §-a szerint a Kormány egyedi ügyben hozott nyilvános határozatban dönt.

 (5) A  Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) előirányzat terhére megvalósuló projektek esetében az  Európai 
Bizottság felé el nem számolható, a 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 2. § 6. pontjában meghatározott Helyreállítási 
és Ellenállóképességi Terv Európai Bizottság felé elszámolható összköltségének legfeljebb 5%-át kitevő kiadások 
erejéig az  (1)  bekezdés f )  pontja szerinti előirányzat-felhasználáshoz az  államháztartásért felelős miniszter 
jóváhagyása nem szükséges.

10. § (1) Az  előirányzat 9.  §-ban foglaltak – ide nem értve a  9.  § (1)  bekezdés k)  pontja – szerinti társfinanszírozáson felüli 
felhasználásának és a  tartalék 14.  § szerinti felhasználására irányuló igény jóváhagyása esetén a  biztosított 
finanszírozás terhére a támogató költségvetési támogatást nyújthat
a) fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítással az érintett fejezetet irányító szervek megállapodása alapján,
b) önálló támogatási szerződés keretében vagy
c) a projekt európai uniós támogatási szerződésében
a támogatásra vonatkozó egyedi feltételek meghatározása mellett.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti szerződés tartalmazza
a) a támogatás összegét és folyósításának ütemezését,
b) a támogatás folyósításának módját, valamint
c) a folyósított támogatással való elszámolás módját és az annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat.

 (3) Az ütemezés megállapítása során figyelembe kell venni a folyósításra kerülő előleg összegét is.
 (4) A  támogató a  támogatás szabályszerű felhasználását a  szerződésben meghatározott gyakorisággal, de legalább 

a projekt pénzügyi befejezésekor ellenőrzi. A fejezetet irányító szerv az ellenőrzési feladatát az irányító hatóság vagy 
a közreműködő szervezet bevonásával is elláthatja.
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II. FEJEZET
AZ EGYES FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOKBÓL NYÚJTHATÓ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOKRA 
VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

4. Az EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás előirányzat felhasználási 
szabályai

11. § (1) Az  EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás előirányzat (ezen alcím alkalmazásában 
a  továbbiakban: előirányzat) célja a  közösségi támogatások koordinálásával összefüggő, a  közösségi és európai 
uniós forrásból nem fedezett, el nem számolható, azonban a  programok lebonyolításához és a  programok 
fenntartási időszakához kötődő kötelezettségek teljesítéséhez elengedhetetlen tevékenységek kiadásai fedezetének 
biztosítása, így különösen
a) a fejlesztéspolitikai intézményrendszert segítő szakértői szolgáltatás költségeinek finanszírozása,
b) a  Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  

(a továbbiakban: SZPI) által ellátott végrehajtó szervezeti, végrehajtó ügynökségi, közreműködő szervezeti, 
lebonyolítói és tanácsadói feladatok, valamint a  közös és közös horizontális, továbbá a  nemzeti és 
nemzeti horizontális feladatok európai uniós forrásból nem fedezett vagy európai uniós támogatásból  
el nem számolható költségeinek finanszírozása
ba) a  Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságról 

szóló 197/2018. (X. 24.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 197/2018. (X. 24.) Korm. rendelet] 
meghatározott tevékenységekből eredően,

bb) a  2014–2020 és a  2021–2027 közötti kohéziós politikai operatív programokhoz, valamint 
a vidékfejlesztési és halászati programokhoz kapcsolódóan,

bc) az INTERREG Közösségi Kezdeményezés programokhoz kapcsolódóan,
bd) az EGT Finanszírozási Mechanizmus támogatásból megvalósuló projektekhez kapcsolódóan,
be) a Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatásból megvalósuló projektekhez kapcsolódóan,
bf ) a Svájci Hozzájárulás támogatásból megvalósuló programokhoz, projektekhez kapcsolódóan,
bg) az Európai Területi Együttműködés lebonyolításához kapcsolódóan,
bh) a PHARE és Átmeneti támogatás programokhoz kapcsolódóan,
bi) a közvetlen irányítású uniós programokhoz kapcsolódóan, valamint

c) a  13.  § szerinti előirányzat felhasználásával kapcsolatos pénzügyi ellenőrzési feladatok finanszírozása. 
A feladat ellátásával a Kincstár bízható meg.

 (2) Az  előirányzat a  fejlesztéspolitikai intézményrendszer központi költségvetési szerv kedvezményezettje számára 
az Áht. 33. § (4) bekezdés b) pontja szerinti fejezetek közötti megállapodással kerül átadásra.

 (3) A fejlesztéspolitikai intézményrendszer nem központi költségvetési szerv kedvezményezettje részére az előirányzat 
támogatási szerződés megkötésével vagy támogatói okirat kibocsátásával kerül átadásra.

 (4) A kedvezményezett részére nem európai uniós forrásból nyújtott működési célú költségvetési támogatás biztosítása 
időarányosan történik. Az időarányostól eltérő folyósítást a kedvezményezett írásbeli kérelemmel kezdeményezheti.

 (5) Az  időarányostól eltérő felhasználást – a szerződés módosításával – a támogató abban az  esetben engedélyezi, 
ha a  kedvezményezett a  pénzforgalmi terve benyújtásával igazolja, hogy a  költségvetési támogatás időarányos 
folyósítása a folyamatos működését veszélyeztetné.

 (6) A  költségvetési támogatás a  támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is 
nyújtható.

12. §  Az  előleg egy összegben vagy részletekben történő folyósítására az  Ávr. szabályai szerint kerülhet sor,  
ha az időarányos finanszírozás a támogatási cél megvalósítását nem teszi lehetővé.

5. A Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása előirányzat felhasználási szabályai

13. § (1) A  Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása előirányzat (ezen alcím alkalmazásában 
a  továbbiakban: előirányzat) célja a  Budapest 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósítása 
költségeinek finanszírozása a  fővárosi önkormányzat és az  állam közötti – a budapesti 4-es – Budapest Kelenföldi 
pályaudvar – Bosnyák tér közötti – metróvonal megépítésének állami támogatásáról szóló 2005. évi LXVII. törvény  
5. §-a szerint módosított – finanszírozási szerződés alapján.
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 (2) Az előirányzat
a) a peres követelések kiegyenlítése,
b) a bírósági eljárások költségei, valamint ügyvédi és szakértői költségek finanszírozása és
c) az  (1)  bekezdés szerinti cél megvalósítása megszervezése, lebonyolítása és az  irányítására kijelölt szervezet 

költségeinek finanszírozása
érdekében használható fel.

6. A Fejezeti általános tartalék előirányzat felhasználási szabályai

14. § (1) A  Fejezeti általános tartalék előirányzat (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: előirányzat) a  részben 
európai uniós forrásból finanszírozott programokkal, projektekkel kapcsolatosan az  előre nem látható kiadások 
finanszírozására használható fel, különösen
a) szabálytalanságból, jogosulatlan forrásfelhasználásból adódó európai bizottsági követelések kiegyenlítésére 

abban az esetben, ha az összeg behajtására irányuló kísérletek, intézkedések nem jártak eredménnyel, vagy 
ha a  behajtás időpontja előtt a  visszafizetésre az  adott programért felelős szervezethez vagy a  fejezetet 
irányító szervhez felszólítás érkezik,

b) a követelések behajtása érdekében felmerülő költségek finanszírozására,
c) ha a kedvezményezettnek vagy közvetítőnek fel nem róható okból valamely, a korábbiakban európai uniós 

forrásból finanszírozott támogatási vagy közvetítői szerződés részben vagy egészben nem finanszírozható 
európai uniós forrásból, de a  szerződésben foglaltak megvalósítására az  államot kötelezettség terheli, és 
a projekt megvalósításához nemzeti érdek fűződik,

d) a  4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet, a  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, a  126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet, 
a 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet, a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet és a 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 
szerinti késedelmi kamat megfizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére, ha az európai uniós forrásból 
finanszírozott költségvetési támogatás késedelmes kifizetése a  fejezetet irányító szervnek vagy az  operatív 
program irányító hatóságának felróható okból történt,

e) szabálytalanságból, jogosulatlan forrásfelhasználásból adódó, a  kedvezményezettet terhelő visszafizetési 
kötelezettség esetén a  visszaköveteléssel érintett európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési 
támogatás összege és a  visszakövetelt összeg után fizetendő kamat megfizetésére, ha a  projekt 
megvalósításához nemzeti érdek fűződik,

f ) a  támogató számára a  kedvezményezettel szemben fizetési kötelezettséget megállapító, polgári perben 
meghozott jogerős bírósági határozat vagy polgári nemperes eljárásban meghozott jogerős határozat 
alapján a kedvezményezettet megillető tőkeösszeg, annak kamatai, valamint eljárási költség megfizetésére,

g) a  közlekedési tárgyú projekteket megvalósító, 100%-ban állami tulajdonban lévő közszféra szervezet 
kedvezményezettet terhelő visszafizetési kötelezettség esetén a  visszaköveteléssel érintett európai uniós 
forrásból finanszírozott költségvetési támogatás után fizetendő ügyleti kamat megfizetésére, vagy

h) ha a  2007–2013 programozási időszakban európai uniós forrásra benyújtott kérelem szerinti 
agrár-vidékfejlesztési tevékenység támogatása már nem finanszírozható európai uniós forrásból,  
de jogorvoslati eljárás alapján a  támogatásra való jogosultságot megállapítják, feltéve, hogy az  az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107.  cikkével összhangban nyújtható állami 
támogatásnak minősül.

 (2) Nem finanszírozható az  előirányzat terhére az  (1)  bekezdés e)  pontja szerinti igény egyéni vállalkozó, egyéni cég 
vagy – 100%-os állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság kivételével – gazdasági 
társaság esetében.

15. § (1) Az  előirányzat terhére történő finanszírozást az  adott programért felelős irányító hatóság, nemzeti hatóság vagy  
– a 14. § (1) bekezdés b) pontja esetén – a kifizető ügynökség kezdeményezi.

 (2) A tartalék felhasználására irányuló igényt a fejezetet irányító szerv részére kell megküldeni.
 (3) A  fejezetet irányító szerv a  (2)  bekezdés alapján beérkezett igényeket beérkezési sorrendben dolgozza 

fel. A  fejezetet irányító szerv vezetője a  feldolgozott igények alapján dönt az  egyes igények teljesítésének 
jóváhagyásáról, és ezzel összefüggésben gondoskodik az előirányzat átcsoportosításáról.

 (4) A  14.  § (1)  bekezdés c) és e)  pontja szerinti esetben az  előirányzat terhére történő finanszírozási igényről való 
döntéssel egyidejűleg a  fejezetet irányító szerv vezetője a  projekt megvalósításához fűződő nemzeti érdek 
tekintetében is döntést hoz.
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 (5) A  fejezetet irányító szerv a  tartalék felhasználásra irányuló jóváhagyott kötelezettségvállalás bizonylatának  
egy példányát megküldi az adott programért felelős irányító hatóság vagy a kifizető ügynökség részére.

 (6) Ha az  előirányzat teljes összegben felhasználásra kerül, a  14.  § (1)  bekezdése szerinti kiadások fedezetét  
az  európai uniós bevételek zavartalan lehívása érdekében az  érintett európai uniós előirányzat terhére  
kell biztosítani.

 (7) A 14. § (1) bekezdés c) és e) pontja alkalmazásában nemzeti érdeknek minősül különösen az, ha a finanszírozásra 
számot tartó tevékenység
a) Magyarország uniós jogból vagy nemzetközi jogból fakadó kötelezettsége teljesítéséhez,
b) nemzeti stratégiában meghatározott cél eléréséhez,
c) cselekvési terv végrehajtásához,
d) az Országgyűlés vagy a Kormány döntése értelmében nemzeti vagy országos érdekűnek minősül, és ennek 

elvégzéséhez, vagy
e) a lakosság széles körét érinti, és állami vagy helyi önkormányzati feladat ellátásához vagy a közjó egyébként 

történő előmozdításához
járul hozzá.

 (8) Az irányító hatóság a követeléskezelést a 14. § (1) bekezdés c) és e) pontja szerinti esetben a finanszírozási igényről 
történő döntés meghozataláig, a  14.  § (1)  bekezdés f )  pontja szerinti esetben a  jogerős határozat meghozataláig 
felfüggeszti.

7. Az alapok alapja előirányzatainak felhasználási szabályai

16. § (1) A pénzügyi eszközök végrehajtása az alapok alapján keresztül történik.
 (2) Az  alapok alapja előirányzat (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: előirányzat) az  operatív programokból 

lehívott források terhére pénzügyi eszközből történő támogatásnyújtásra szolgál.
 (3) Az  előirányzat a  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és a  256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet szabályai szerint  

használható fel.
 (4) Az  alapok alapját végrehajtó szervezet az  operatív programokból az  előirányzat számára rendelkezésre bocsátott 

összeget az  érintett irányító hatóság által jóváhagyott program szerinti finanszírozás céljából, a  finanszírozási 
megállapodás rendelkezései szerint használhatja fel.

 (5) Az előirányzaton
a) bevételként az alapok alapját végrehajtó szervezet által összeállított, az irányító hatóság által jóváhagyott és 

átutalt lehívási értesítések összege, valamint a visszafizetett források teljesítése történik,
b) kiadásként a  végső kedvezményezett és a  pénzügyi közvetítők felé történő kifizetések teljesítése, 

valamint a  többlet-kötelezettségvállalás és a  díjazás fedezetéül szolgáló visszafizetett forrás átutalása  
a központi költségvetés közvetlen bevétele megfelelő számlájára történik.

 (6) A  felszabadított vagy visszafizetett forrásokat az  alapok alapját végrehajtó szervezet az  irányító hatóság előzetes 
írásbeli jóváhagyásával, az előirányzat céljának megfelelően használhatja fel.

 (7) Nem minősül jogosulatlan forrásfelhasználásnak vagy szabálytalanságnak, ha a  kedvezményezett a  pénzügyi 
közvetítővel szemben fennálló fizetési kötelezettségének gazdasági tevékenysége körében felmerülő üzleti 
kockázatból eredő fizetési nehézség révén nem képes eleget tenni, vagy ha a  pénzügyi közvetítő egy adott 
pénzügyi eszköz hitelkockázatának révén realizált hitelezési vagy befektetési veszteséget szenved el.

8. A Közvetlen uniós programok támogatása előirányzat felhasználási szabályai

17. § (1) A  Közvetlen uniós programok támogatása előirányzat (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: előirányzat)  
célja támogatás biztosítása
 1. – a CEF projektek kivételével – az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz,
 2.  a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz,
 3.  az Erasmus+,
 4.  az Európai Védelmi Alap,
 5.  a Digitális Európa,
 6.  a LIFE,
 7.  az Egységes Piac Program,
 8.  a Kreatív Európa,
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 9.  az Adóügyi Együttműködés, vámügyi együttműködés és csalás elleni program,
10.  az Európai Szolidaritási Testület,
11.  az ESZA+ foglalkoztatás és szociális innovációk ág,
12.  az EU4Health,
13.  az Euratom Kutatás és Képzési Program 2021–2025,
14.  a Polgárok, Esélyegyenlőség, Jogok és értékek,
15.  az Igazságügyi együttműködés,
16.  az Európai Űrprogram,
17.  a Fúziósenergia-fejlesztés (ITER) vagy
18.  az Innovációs Alap
programok keretében megvalósuló projektek előkészítési és önerőköltségeinek finanszírozására.

 (2) Az  előirányzat keretében lehetőség van a  2014–2020 programozási időszak közvetlen uniós programjai kapcsán  
már benyújtott pályázatok támogatására is.

 (3) Az  előirányzat – legfeljebb az  eredeti előirányzat 4%-ának erejéig – fedezetet biztosít továbbá lebonyolítói díj 
kifizetésére az arra kötött megállapodásban foglaltak szerint.

 (4) A kezelő szerv feladatai ellátása érdekében lebonyolító szervet vehet igénybe.
 (5) A  lebonyolító szervezetre delegált feladatokat a  fejezetet irányító szerv és a  lebonyolító szervezet közötti 

megállapodásban kell rögzíteni.
 (6) A  fejezetet irányító szerv vezetője az előirányzat kezelésére elkülönített előirányzat-felhasználási keretszámlát nyit 

a Kincstárnál.
 (7) Lebonyolító szerv igénybevétele esetén a  fejezetet irányító szerv vezetője az  előirányzat-felhasználási 

keretszámlához kapcsolódó alszámlára rendelkezési jogot biztosít a lebonyolító szervezet részére.

18. § (1) A  projekt önerő- és előkészítési támogatás (e § alkalmazásában a  továbbiakban együtt: támogatás) támogatási 
formája vissza nem térítendő támogatás. Az  előkészítési támogatás formája – ha az  a  közvetlen irányítású uniós 
program terhére elszámolható – visszatérítendő támogatás.

 (2) A  támogatás egyedi döntéssel pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül nyújtott támogatás formájában 
nyújtható.

 (3) A  támogatás éves ütemezésben, a  megítélt éves támogatási összeg 100%-át kitevő támogatási előlegként  
kerül kifizetésre. A támogatás éves összegét támogatói okirat határozza meg.

 (4) A támogatásban
a) költségvetési szerv,
b) nem költségvetési szervként működő közszféra szervezet kedvezményezett,
c) helyi önkormányzat,
d) önkormányzati társulás,
e) egyesület,
f ) köztestület,
g) egyházi jogi személy,
h) alapítvány,
i) közalapítvány és
j) többségi állami tulajdonú, nonprofit gazdasági társaság
részesülhet a közvetlen irányítású uniós program támogatásra számot tartó projektje megvalósításához.

19. § (1) A 18. § (2) bekezdése szerinti pályázatnak tartalmaznia kell legalább
a) a támogatást igénylő szervezet

aa) nevét,
ab) székhelyét,
ac) adószámát,
ad) fizetési számlájának számát,

b) a támogatott tevékenységet,
c) a támogatás felhasználásának határidejét,
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d) a támogatás igényelt összegét,
e) a szakmai programot (projekttervet),
f ) a pénzügyi tervet és
g) a pályázó kötelezettségvállalását a közvetlen irányítású uniós programban való részvételéről.

 (2) Az önerő-támogatás összege nem haladhatja meg az igényelni tervezett európai uniós pályázati felhívásban előírt 
önerő mértékét.

 (3) A  támogatás intenzitásának legmagasabb mértéke 100%. Ha a  támogatás állami támogatásnak minősül, 
a támogatás jogcíméhez tartozó támogatási kategória szerint nyújtható.

 (4) A támogatás feltételeit részletesen a pályázati felhívás rögzíti.

20. § (1) A támogatási igényről az 54. § a) pontja szerinti személy dönt.
 (2) A támogatói okiratot írásba kell foglalni.
 (3) A támogatás rendelkezésre bocsátása egy összegben előlegként vagy részletekben történik.
 (4) Ha az  előkészítési támogatás összege vagy annak egy része a  kedvezményezett közvetlen irányítású uniós 

program támogatási szerződése alapján elszámolhatóvá válik, ezen összegeket a  támogatott a  támogató részére  
– ügyletikamat-mentesen – köteles visszafizetni.

9. Uniós programokkal kapcsolatos kifizetések

21. § (1) Az  Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) [a továbbiakban: ÚMVP (II. NVT)] Európai Unió felé el nem 
számolható kiadásai előirányzat célja a kifizetések finanszírozása, ha a 2007–2013 programozási időszakban európai 
uniós forrásra benyújtott kérelem szerinti agrár-vidékfejlesztési tevékenység támogatása már nem finanszírozható 
európai uniós forrásból, de jogorvoslati eljárás alapján a  támogatásra való jogosultságot megállapítják, feltéve,  
hogy az az EUMSz 107. cikkével összhangban nyújtható állami támogatásnak minősül.

 (2) A kifizetések forrása a Fejezeti általános tartalékból kerül átcsoportosításra.

III. FEJEZET
AZ EGYES KÖZPONTI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOKBÓL NYÚJTHATÓ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOKRA 
VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

10. Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014–2021 előirányzat, valamint  
a Svájci–Magyar Együttműködési Program II. előirányzat felhasználási szabályai

22. § (1) Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014–2021 előirányzat a 121/2021. (III. 10.) Korm. rendelet szerint 
használható fel.

 (2) A Svájci–Magyar Együttműködési Program II. előirányzat az 563/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint használható fel.

11. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2014–2020 előirányzat és  
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2021–2027 előirányzat felhasználási szabályai

23. § (1) Az  Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2014–2020 előirányzat és az  Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszköz (CEF) projektek 2021–2027 előirányzat (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: előirányzatok) 
célja a  CEF projektek, valamint azok koordinálásával összefüggő elszámolható és az  európai uniós forrásból  
nem fedezett, el nem számolható, azonban a  projektek lebonyolításához és a  projektek fenntartási időszakához 
kötődő kötelezettségek teljesítéséhez elengedhetetlen tevékenységek kiadásai fedezetének biztosítása,  
így különösen
a) a CEF projektek előkészítési és végrehajtási költségeinek,
b) a  CEF programtámogató tevékenység végrehajtásával kapcsolatban felmerülő, CEF projekt keretében 

elszámolható működési költségek, valamint
c) a CEF pályázatok előkészítéséhez, benyújtásához és megvalósításához kapcsolódó szakértői szerződések
finanszírozása.

 (2) A CEF projektek támogatásáról a Kormány a 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet 4. alcíme szerinti határozattal dönt.
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 (3) Az előirányzatok terhére támogatásban részesíthető kedvezményezett:
a) a végrehajtó szerv,
b) az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság,
c) az  Energiaügyi Minisztérium, valamint az  Építési és Közlekedési Minisztérium mint tagállami 

kedvezményezett,
d) a tagállam által az Európai Bizottsággal kötött támogatási megállapodásban rögzített kedvezményezett.

 (4) Az  előirányzatok terhére megállapított támogatás támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal bocsátható 
a kedvezményezett rendelkezésére, a támogatásra vonatkozó egyedi feltételek meghatározása mellett.

 (5) A  támogatás a  beszámoló elfogadását követően utófinanszírozással vagy szállítói kifizetéssel, időarányosan vagy 
teljesítésarányosan folyósítható.

 (6) A megítélt támogatás terhére támogatási előleg és szállítói előleg folyósítható.
 (7) A támogatási összeg 10%-át meghaladó mértékű támogatási előleg az államháztartásért felelős miniszter előzetes 

jóváhagyásával folyósítható.
 (8) Szállítói előleg a  kedvezményezett és a  szállító közötti szerződés összege 30%-áig biztosítható a  szállító részére, 

a szállítói előlegnek közvetlenül a szállító fizetési számlájára történő folyósítással.

12. Az agrár-vidékfejlesztési és halászati célú előirányzatok felhasználásának szabályai

24. § (1) A Vidékfejlesztési Program és a KAP Stratégiai Terv Vidékfejlesztési Intézkedései előirányzat (ezen § alkalmazásában 
a továbbiakban: előirányzat) felhasználása uniós és hazai társfinanszírozással valósul meg. A közösségi finanszírozás 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kerül biztosításra.

 (2) Az előirányzat
a) az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és 

az  1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásra 
vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról, az  1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek a  források és a  források 2014. évben történő elosztása tekintetében történő módosításáról, 
valamint a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek és az 1307/2013/EU, az 1306/2013/EU és az 1308/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek a  2014. évben való alkalmazásuk tekintetében történő módosításáról 
szóló, 2013. december 17-i 1310/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
d) a  közös agrárpolitika keretében a  tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP stratégiai terv) 

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

e) a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vagy
f ) a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet
szerint használható fel.

25. § (1) A  Magyar Halgazdálkodási Operatív Program és a  Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz előirányzat 
(ezen § alkalmazásában a  továbbiakban: előirányzat) felhasználása uniós és hazai társfinanszírozással valósul 
meg. A  közösségi finanszírozás az  Európai Tengerügyi és Halászati Alapból és az  Európai Tengerügyi, Halászati és 
Akvakultúra-alapból kerül biztosításra.

 (2) Az előirányzat
a) az  Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a  2328/2003/EK, a  861/2006/EK, az  1198/2006/EK és 

a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2014. május 15-i 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a  közös halászati politikáról, az  1954/2003/EK és az  1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint 
a  2371/2002/EK és a  639/2004/EK tanácsi rendelet és a  2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
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c) az  Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alap létrehozásáról és az  (EU) 2017/1004 rendelet 
módosításáról szóló, 2021. július 7-i 2021/1139/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

d) az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
e) a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vagy
f ) a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet
szerint használható fel.

13. A Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) előirányzat felhasználási szabályai

26. § (1) A nemzeti hatóság a 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 9. §-ában meghatározott feladatai ellátására a 373/2022. (IX. 30.)  
Korm. rendelet 1. melléklete szerinti lebonyolító szervet vehet igénybe.

 (2) A  lebonyolító szervre delegált feladatokat és a  részére folyósítható támogatást a  fejezetet irányító szerv és 
a lebonyolító szervezet közötti megállapodásban kell rögzíteni.

27. § (1) A  Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: előirányzat) 
a  HET-ben meghatározott és a  Kormány intézkedési listát elfogadó határozatával jóváhagyott reformok, 
mérföldkövek, célértékek elérését és megvalósítását szolgáló projektek finanszírozására szolgál.

 (2) Az előirányzat a 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet szabályai szerint használható fel.

28. § (1) Az előirányzat terhére a 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 233. §-a szerinti projekt indító támogatás is nyújtható.
 (2) A projektindító támogatás támogatási formája vissza nem térítendő támogatás.
 (3) Ha a  projektindító támogatás összege vagy annak egy része a  támogatást igénylő a  373/2022. (IX. 30.)  

Korm. rendelet 81.  §-a szerinti támogatási szerződése alapján elszámolhatóvá válik, a  projektindító támogatást 
e támogatási szerződés hatálybalépését követő 45. napon belül a 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 188. §-a alapján 
át kell forgatni.

14. A Végrehajtás Operatív Program Plusz előirányzat speciális felhasználási szabályai

29. § (1) A  Végrehajtás Operatív Program Plusz (a továbbiakban: VOP Plusz) keretében SCO módszerrel a  központi 
költségvetésbe elszámolt uniós bevétel terhére az  uniós intézményrendszerrel és ellátóival – a Közbeszerzési 
és Ellátási Főigazgatósággal, a  Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, a  Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársasággal, a  NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató 
Zártkörűen Működő Részvénytársasággal és az  Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal –, 
az e) pont esetében a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, az f ) pont esetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal
a) a programok sikeres végrehajtása érdekében szükséges hatékony adminisztratív kapacitás és feltételrendszer 

biztosításához elengedhetetlen költségek,
b) a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat és a központi szolgáltató által nyújtott infokommunikációs szolgáltatások 

használatával és üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő költségek,
c) a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.)  

Korm. rendelet szerinti monitoring és információs rendszer működtetéséhez és fejlesztéséhez  
kapcsolódó költségek,

d) a  2007–2013 programozási időszak, valamint a  2014–2020 programozási időszak európai uniós fejlesztési 
programjaihoz kapcsolódó iratanyag kezelésével, tárolásával, őrzésével, digitalizálásával, hitelesítésével és 
az ellenőrzésre jogosult szervek számára a hozzáférés biztosításával kapcsolatos költségek,

e) az  Európai Unió Duna Régió Stratégia magyarországi koordinációja és szakmai tevékenysége kapcsán 
az  Európai Unió Duna Régió Stratégia hazai koordinációjáról és a  koordinációhoz szükséges források 
biztosításáról szóló 1444/2020. (VII. 28.) Korm. határozat szerinti feladatok költségeinek, vagy

f ) az  OLAF Koordinációs Iroda vonatkozásában a  támogatások felhasználása során a  csalás és a  korrupció 
megelőzését szolgáló képzések biztosítása, a  nemzetközi tapasztalatcserére, külföldi gyakorlatok 
megismerésére és a bevált metódusok esetleges átvételére irányuló tevékenységek költségeinek 

finanszírozására a  VOP Plusz irányító hatósága támogatási szerződést köthet vagy részükre támogatási okiratot 
bocsáthat ki.

 (2) A  támogatás éves ütemezésben, a  megítélt éves támogatási összeg 100%-át kitevő támogatási előlegként kerül 
kifizetésre. A támogatás éves összegét támogatói szerződés vagy támogatói okirat határozza meg.
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 (3) A támogatási szerződésnek vagy támogatói okiratnak tartalmaznia kell legalább
a) a  támogatott tevékenység meghatározását, a  projektszintű mérföldköveket, a  műszaki-szakmai tartalom 

leírását, a  teljesítendő indikátorokat és azok célértékeit, teljesítésük határidejét, valamint a  projektre 
vonatkozó horizontális követelmények egyértelmű, nyomon követhető meghatározását,

b) a támogatás összegét, a támogatási intenzitást, a támogatási kategóriát és az elszámolható költségeket,
c) a projekt fizikai befejezésének, megvalósításának határidejét,
d) a  támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit a kedvezményezett által benyújtott költségterv 

alapján,
e) a támogatás – ideértve az előleget is – igényléséhez benyújtandó alátámasztó dokumentumok felsorolását,
f ) a beszámolással és az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a  jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét, a  visszafizetés 

biztosítékait és a  biztosítékmentesség tényét, a  biztosítékmentesség alapjául szolgáló jogszabályi 
rendelkezés egyértelmű megjelölésével,

h) a  támogatással kapcsolatos iratok, valamint a  támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű 
megőrzésének határidejét,

i) az  e  rendelet szerinti adatszolgáltatásokhoz szükséges adatok és az  azokban bekövetkező változások 
irányító hatóság felé történő bejelentésének kötelezettségét, a  bejelentési kötelezettség elmulasztásának 
következményeit,

j) a jogviszony megszüntetésének egyes eseteit, valamint
k) a  korrupcióellenes záradékot, amely szerint: „A kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, 

vagy harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a  közélet tisztaságára 
vonatkozó, valamint a  korrupcióellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A  kedvezményezett 
nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az  eljáró harmadik személynek ajándékot, pénzbeli vagy  
nem pénzbeli juttatást.”

 (4) A támogatások kifizetésére, elszámoltatására a monitoring és információs rendszert kell alkalmazni.

15. A Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2014–2020) előirányzat felhasználási szabályai

30. §  Ezen alcím alkalmazásában
1.  a  megelőlegezés az  uniós támogatás hazai kedvezményezettje részére nyújtott visszatérítendő hazai 

támogatás,
2.  a  programszámla az  1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 27.  cikk (1)  bekezdése szerinti, 

az  uniós támogatások és a  partnerországi társfinanszírozás fogadása, valamint a  kifizetések lebonyolítása 
céljából az  egyes Interreg programok igazoló hatóságai által nyitott, olyan euró devizanemű pénzforgalmi 
számla, amely felett az igazoló hatóság rendelkezik.

31. § (1) A  Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2014–2020) előirányzat (ezen alcím alkalmazásában 
a továbbiakban: előirányzat) a 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet szabályai szerint használható fel.

 (2) Az előirányzat
a) a 2014–2020 programozási időszakban megvalósuló Duna Transznacionális, az  Interreg Central Europe és 

az Interreg Europe programok keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek
aa) központi költségvetési szerv hazai kedvezményezettje esetén a projektrész teljes költségvetésének 

15,0%-át, nem központi költségvetési szerv hazai kedvezményezettje esetén pedig a  projektrész 
teljes költségvetésének 10,0%-át meg nem haladó hazai társfinanszírozás nyújtása vissza nem 
térítendő támogatásként történő,

ab) hazai kedvezményezett projektjéhez visszatérítendő támogatásként nyújtott európai uniós 
hozzájárulás 30,0%-át meg nem haladó megelőlegezése,

ac) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló 2020. évi XXXIII. törvény alapján fenntartóváltással érintett felsőoktatási 
intézmény kedvezményezettjének megvalósítás alatt álló projektrésze tekintetében 
e projektrésznek a fenntartóváltást megelőző mértékű, változatlan megelőlegezése és a változatlan 
mértékű hazai társfinanszírozás biztosításának,
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b) a 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendeletben a  hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezetnek (ezen alcím 
alkalmazásában a  továbbiakban: közreműködő szervezet) a  197/2018. (X. 24.) Korm. rendeletben 
meghatározott feladatai,

c) a tagállami helytállási kötelezettségből adódó visszafizetések, valamint
d) az audit hatóság 396/2015. (XII.12.) Korm. rendeletben meghatározott feladatai kapcsán az  európai uniós 

hozzájárulás visszatérítendő támogatásként történő megelőlegezése
finanszírozására szolgál.

 (3) A fejezetet irányító szerv vezetője az előirányzat kezelésére előirányzat-felhasználási keretszámlát nyit a Kincstárnál.
 (4) Az  előirányzat-felhasználási keretszámla vezetésével és forgalmával kapcsolatban felmerült költség elszámolása 

a központi költségvetésből történik.

32. § (1) Támogatásban
a) helyi önkormányzat,
b) költségvetési szerv,
c) gazdasági társaság,
d) civil szervezet,
e) közhasznú szervezet,
f ) szövetkezet,
g) egyház,
h) köztestület,
i) irányító hatóság,
j) európai területi társulás, valamint
k) Magyarországon székhellyel rendelkező nemzetközi szervezet
részesülhet.

 (2) Hazai társfinanszírozás esetén a  programok keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek  
396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet szerinti hazai kedvezményezettje abban az  esetben részesülhet költségvetési 
támogatásban, ha rendelkezik devizaszámlával, és vállalja, hogy ha szabálytalanság esetén az  európai 
uniós hozzájárulás visszafizetendő részét a  vezető kedvezményezett részére – vezető kedvezményezettként 
a  programszámlájára – határidőn belül nem fizeti vissza, a  visszafizetési kötelezettséggel érintett összeget  
az Ávr. szerinti késedelmi kamattal növelten fizeti vissza.

 (3) Megelőlegezés esetén a  programok keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek hazai 
kedvezményezettje – központi költségvetési szerv vagy vármegyei önkormányzat kivételével – abban 
az  esetben részesülhet megelőlegezésben, ha a  projektrész elszámolható összköltsége eléri vagy meghaladja 
az ötszázötvenezer eurót.

33. § (1) Hazai társfinanszírozás esetén a  támogatás külön pályáztatás nélkül, a  programok keretében meghirdetett 
pályázatokon nyertes projektek hazai kedvezményezettjeivel támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján 
nyújtható.

 (2) Megelőlegezés esetén a  programok keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek hazai 
kedvezményezettjeivel a  programszintű támogatási döntést követően, a  közreműködő szervezet értesítésének 
kézhezvételétől számított 90 napon belül benyújtott támogatási kérelem alapján – az uniós támogatási szerződés 
hatálybalépését követően – megkötött támogatási szerződés alapján nyújtható.

 (3) A megítélt támogatás a támogatási szerződésben vagy a támogatói okiratban meghatározott mértékű támogatási 
előlegként is kifizethető.

 (4) A támogatás
a) egyösszegű kifizetéssel, vagy
b) részletekben történő kifizetés esetén időarányosan vagy teljesítésarányosan
biztosítható.
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34. § (1) Megelőlegezés esetén a hazai kedvezményezett a támogatási összeg utolsó unióshozzájárulás-részlete kifizetésének 
a  hazai kedvezményezett fizetési számláján történt jóváírását követő 30 napon belül a  támogatási összeget 
a pénzforgalmi lebonyolítási számlára visszafizeti.

 (2) Audit hatósági feladatokat ellátó költségvetési szerv kedvezményezett részére biztosított megelőlegezés 
esetén az  uniós forrásnak a  kedvezményezett fizetési számláján történt jóváírását követő 30 napon belül 
a kedvezményezett a támogatási összeget az előirányzat-felhasználási keretszámlájára visszafizeti.

35. §  Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési 

számlájára vonatkozó, a  támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata,

b) jelzálogjog,
c) hitelintézet által nyújtott garancia.

36. § (1) Az  előirányzat felhasználásával kapcsolatos, a  396/2015. (XII. 12.) Korm. rendeletben és a  197/2018. (X. 24.)  
Korm. rendelet 6.  § (1)  bekezdés j)  pontjában meghatározott közreműködő szervezeti feladatokat az  SZPI látja el,  
így különösen
a) a programok hazai megvalósításának előkészítésével és koordinációjával,
b) a hitelesítési rendszer működtetésével,
c) a hazai társfinanszírozási szerződések megkötésével és módosításával,
d) az uniós források megelőlegezésével,
e) a hazai társfinanszírozási szerződések és az  uniós forrás megelőlegezési szerződések vonatkozásában 

a projektrészek zárásával,
f ) a hazai társfinanszírozási szerződések és az  uniós forrás megelőlegezési szerződésekből eredő 

követeléskezeléssel,
g) követelések behajthatatlanná történő minősítésével,
h) szabálytalanságkezeléssel,
i) nemzeti szintű folyamatszabályozással,
j) NAHU 2014–2020 rendszerrel kapcsolatos koordinátori és rendszerfejlesztéssel,
k) 2021–2027 programozási időszak transznacionális és egyes interregionális programjainak tervezésével és 

előkészítésével, valamint
l) a Duna Transznacionális Program 2021–2027 végrehajtását támogató monitoring és információs rendszer 

rendszerfejlesztésével és működéstámogatásával
kapcsolatos feladatokat.

 (2) A közreműködő szervezetre delegált feladatok részletezését, valamint az együttműködés módját a fejezetet irányító 
szerv és a közreműködő szervezet közötti megállapodás rögzíti.

 (3) A fejezetet irányító szerv vezetője az előirányzat kezelésére pénzforgalmi lebonyolítási számlát nyit a Kincstárnál.
 (4) A  fejezetet irányító szerv vezetője a  (3)  bekezdés szerinti pénzforgalmi lebonyolítási számlára rendelkezési jogot 

biztosít a közreműködő szervezet részére.
 (5) A  pénzforgalmi lebonyolítási számla vezetésével és forgalmával kapcsolatban felmerült költség elszámolása 

a központi költségvetésből történik.

16. A Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2021–2027) előirányzat felhasználási szabályai

37. §  Ezen alcím alkalmazásában
1.  megelőlegezés az uniós támogatás hazai partnere részére nyújtott visszatérítendő hazai támogatás,
2.  programszámla az  (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet 51.  cikk (1)  bekezdése szerinti, 

az  uniós támogatások és a  partnerországi társfinanszírozás fogadása, valamint a  kifizetések lebonyolítása 
céljából az  egyes Interreg programok igazoló hatóságai által nyitott, olyan euró devizanemű pénzforgalmi 
számla , amely felett az igazoló hatóság rendelkezik.
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38. § (1) A  Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2021–2027) előirányzat (ezen alcím alkalmazásában 
a továbbiakban: előirányzat) az 512/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet szabályai szerint használható fel.

 (2) Az előirányzat
a) az európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló 2021–2027 közötti transznacionális 

és − az  URBACT program kivételével – az  interregionális együttműködési programok esetében  
az  (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikk (5) bekezdése szerinti társfinanszírozás 
biztosítása,

b) a 2021–2027 közötti programozási időszakban megvalósuló Duna Régió Program (a továbbiakban: DRP), 
az Interreg CENTRAL EUROPE és az Interreg Europe programok keretében meghirdetett pályázatokon nyertes 
projektek
ba) központi költségvetési szerv hazai partnere esetén a  projektrész teljes költségvetésének 20,0%-át, 

nem központi költségvetési szerv hazai partnere esetén a  projektrész teljes költségvetésének 
15,0%-át meg nem haladó hazai társfinanszírozás nyújtása vissza nem térítendő támogatásként 
történő,

bb) hazai partner projektjéhez visszatérítendő támogatásként nyújtott európai uniós hozzájárulás 
30,0%-át meg nem haladó megelőlegezése,

c) az (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet 52. cikk (3) bekezdése szerinti tagállami helytállási 
kötelezettségből adódó visszafizetés,

d) az 512/2022. (XII. 13.) Korm. rendeletben a  hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezetnek (ezen alcím 
alkalmazásában a  továbbiakban: közreműködő szervezet) a  197/2018. (X. 24.) Korm. rendeletben 
meghatározott feladatai,

e) a DRP irányító hatóságának az 512/2022. (XII. 13.) Korm. rendeletben meghatározott feladatai kapcsán 
az európai uniós hozzájárulás visszatérítendő támogatásként történő megelőlegezése, valamint

f ) a DRP audit hatóságának az 512/2022. (XII. 13.) Korm. rendeletben meghatározott feladatai kapcsán 
az európai uniós hozzájárulás visszatérítendő támogatásként történő megelőlegezése

finanszírozására szolgál.
 (3) A fejezetet irányító szerv vezetője az előirányzat kezelésére előirányzat-felhasználási keretszámlát nyit a Kincstárnál.
 (4) Az  előirányzat-felhasználási keretszámla vezetésével és forgalmával kapcsolatban felmerült költség elszámolása 

a központi költségvetésből történik.

39. § (1) Támogatásban
a) helyi önkormányzat,
b) költségvetési szerv,
c) gazdasági társaság,
d) civil szervezet,
e) közhasznú szervezet,
f ) szövetkezet,
g) egyház,
h) köztestület,
i) irányító hatóság,
j) európai területi társulás, valamint
k) Magyarországon székhellyel rendelkező nemzetközi szervezet
részesülhet.

 (2) Hazai társfinanszírozás esetén a programok keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek 512/2022. (XII. 13.)  
Korm. rendelet szerinti hazai partnere abban az  esetben részesülhet költségvetési támogatásban, ha rendelkezik 
devizaszámlával, és vállalja, hogy ha szabálytalanság esetén az  európai uniós hozzájárulás visszafizetendő részét 
a vezető partner részére – vezető partnerként a programszámlájára – határidőn belül nem fizeti vissza, a visszafizetési 
kötelezettséggel érintett összeget az Ávr. szerinti késedelmi kamattal növelten fizeti vissza.

 (3) Megelőlegezés esetén a  programok keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek hazai partnere 
– központi költségvetési szerv, vármegyei önkormányzat vagy európai területi társulás kivételével –  
abban az esetben részesülhet megelőlegezésben, ha a projektrész elszámolható összköltsége eléri vagy meghaladja  
a háromszázezer eurót.
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40. § (1) Hazai társfinanszírozás esetén a  támogatás külön pályáztatás nélkül a  programok keretében meghirdetett 
pályázatokon nyertes projektek hazai partnereivel támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján nyújtható.

 (2) Megelőlegezés esetén a  programok keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek hazai partnereivel 
a  programszintű támogatási döntést követően, a  közreműködő szervezet értesítésének kézhezvételétől számított  
90 napon belül benyújtott támogatási kérelem alapján – az uniós támogatási szerződés hatálybalépését követően –  
megkötött támogatási szerződés alapján nyújtható.

 (3) A megítélt támogatás a támogatási szerződésben vagy a támogatói okiratban meghatározott mértékű támogatási 
előlegként is kifizethető.

 (4) A támogatás
a) egyösszegű kifizetéssel, vagy
b) részletekben történő kifizetés esetén időarányosan vagy teljesítésarányosan
biztosítható.

41. § (1) Megelőlegezés esetén a  hazai partner a  támogatási összeg utolsó unióshozzájárulás-részlete kifizetésének 
a  hazai partner fizetési számláján történt jóváírását követő 30 napon belül a  támogatási összeget a  pénzforgalmi 
lebonyolítási számlára visszafizeti.

 (2) Irányító hatósági, audit hatósági és igazoló hatósági feladatokat ellátó költségvetési szerv kedvezményezett 
részére biztosított visszatérítendő támogatás esetén az  uniós forrásnak a  kedvezményezett fizetési számláján 
történt jóváírását követő 30 napon belül a  kedvezményezett a  támogatási összeget az  előirányzat-felhasználási 
keretszámlájára visszafizeti.

42. §  Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett, valamint a  hazai partner valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással 

megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a  támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására 
vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata,

b) a jelzálogjog,
c) a hitelintézet által nyújtott garancia.

43. § (1) Az  előirányzat felhasználásával kapcsolatos, az 512/2022. (XII. 13.) Korm. rendeletben és a  197/2018. (X. 24.)  
Korm. rendelet 6.  § (1)  bekezdés j)  pontjában meghatározott közreműködő szervezeti feladatokat az  SZPI látja el,  
így különösen
a) a programok hazai megvalósításának előkészítésével és koordinációjával,
b) a hitelesítési rendszer működtetésével,
c) a hazai társfinanszírozási szerződések megkötésével és módosításával,
d) az uniós források megelőlegezésével,
e) a hazai társfinanszírozási szerződések és az  uniós forrás megelőlegezési szerződések vonatkozásában 

a projektrészek zárásával,
f ) a hazai társfinanszírozási szerződések és az  uniós forrás megelőlegezési szerződésekből eredő 

követeléskezeléssel,
g) követelések behajthatatlanná történő minősítésével,
h) szabálytalanságkezeléssel,
i) nemzeti szintű folyamatszabályozással,
j) NAHU rendszerrel kapcsolatos koordinátori és rendszerfejlesztéssel,
k) a 2027 utáni programozási időszak transznacionális és egyes interregionális programjainak tervezésével és 

előkészítésével, valamint
l) a DRP végrehajtását támogató monitoring és információs rendszer rendszerfejlesztésével és 

működéstámogatásával
kapcsolatos feladatokat.

 (2) A közreműködő szervezetre delegált feladatok részletezését, valamint az együttműködés módját a fejezetet irányító 
szerv és a közreműködő szervezet közötti megállapodás rögzíti.
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 (3) A fejezetet irányító szerv vezetője az előirányzat kezelésére pénzforgalmi lebonyolítási számlát nyit a Kincstárnál.
 (4) A  fejezetet irányító szerv vezetője a  (3)  bekezdés szerinti pénzforgalmi lebonyolítási számlára rendelkezési jogot 

biztosít a közreműködő szervezet részére.
 (5) A  pénzforgalmi lebonyolítási számla vezetésével és forgalmával kapcsolatban felmerült költség elszámolása 

a központi költségvetésből történik.

IV. FEJEZET
A KÖZSZFÉRA SZERVEZET KEDVEZMÉNYEZETTEK ÖNERŐ-TÁMOGATÁSA

17. A közszféra szervezet kedvezményezettek önerő-támogatásának szabályai  
a 2014–2020 programozási időszakban

44. §  A  támogató a  2014–2020 programozási időszakban az  1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
61.  cikke szerinti, a  befejezést követően nettó bevételt termelő projektek, valamint az  1303/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 65.  cikk (8)  bekezdése szerinti, a  végrehajtásuk során nettó bevételt termelő 
projektek esetén a  költség-haszon elemzés eredményeként megállapított megtérülő projektköltség alapján 
meghatározott, e fejezet szerinti önerőt megtéríti (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: önerő-támogatás).

45. § (1) A  nem költségvetési szervként működő közszféra szervezet kedvezményezett részére a  44.  § szerinti önerő akkor 
téríthető meg, ha a megtérülő projektköltségre eső bevétel nem a közszféra szervezet kedvezményezettnél, hanem 
a központi költségvetés bevételeként jelenik meg.

 (2) A  44.  § szerinti önerő az  (1)  bekezdésben foglaltakon kívül az  Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé 
vállalt kötelezettséggel összefüggő, a  2007–2013 programozási időszakban a  Kormány által a  nemzeti fejlesztési 
miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a  2014–2020 programozási időszakban a  szennyvízelvezetési 
és -tisztítási, a  hulladékgazdálkodási és az  ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló  
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 3.  § (2)  bekezdésében meghatározott szerv részére a  jogszabályban 
meghatározott feladatainak végrehajtásához is megtéríthető.

 (3) A  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3.  § (1)  bekezdés 3a.  pontja szerinti derogációs kötelezettséggel érintett 
szennyvízelvezetési és -tisztítási, szennyvízkezelési, ivóvízminőség-javító és hulladékgazdálkodási tárgyú kiemelt 
projektek végrehajtásához kapcsolódóan a  44.  § szerinti önerő a  közszféra szervezet kedvezményezett részére 
megtérítendő.

46. §  A közszféra szervezet kedvezményezett önerő-támogatást a felhívásban meghatározott módon kérhet.

18. A közszféra szervezet kedvezményezettek önerő-támogatásának szabályai  
a 2021–2027 programozási időszakban

47. §  A  támogató a  2021–2027 programozási időszakban befejezést követően, valamint a  végrehajtásuk során 
nettó bevételt termelő projektek esetén a  költség-haszon elemzés eredményeként megállapított megtérülő 
projektköltség alapján meghatározott, e  fejezet szerinti önerőt megtéríti (ezen alcím alkalmazásában 
a továbbiakban: önerő-támogatás).

48. § (1) A  nem költségvetési szervként működő közszféra szervezet kedvezményezett részére a  47.  § szerinti önerő akkor 
téríthető meg, ha a  megtérülő projektköltségre eső bevétel nem a  közszféra szervezet kedvezményezettnél,  
hanem a központi költségvetés bevételeként jelenik meg.

 (2) Az  Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettség megvalósítását szolgáló 
szennyvízelvezetési és -tisztítási, szennyvízkezelési, ivóvízminőség-javító és hulladékgazdálkodási tárgyú kiemelt 
projektek végrehajtásához kapcsolódóan a  47.  § szerinti önerő a  közszféra szervezet kedvezményezett részére 
megtérítendő.

49. §  A közszféra szervezet kedvezményezett önerő-támogatást a felhívásban meghatározott módon kérhet.
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V. FEJEZET
ELŐIRÁNYZATONKÉNTI HATÁSKÖRI SZABÁLYOK

19. A fejezeti kezelésű előirányzatok hatásköri szabályai

50. §  Az  I. Nemzeti Fejlesztési Terv előirányzatai (XIX. fejezet, 2. cím, 1. alcím) és a  Nemzeti Stratégiai Referenciakeret 
előirányzatai (XIX. fejezet, 2. cím, 4. alcím) vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: az operatív program irányító hatóságának (a továbbiakban: OP IH) vezetője vagy az általa 

írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: az OP IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítésigazoló: az  OP IH vezetője vagy az  általa írásban kijelölt személy, vagy a  közreműködő szervezet 

vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: az OP IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: az OP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

51. §  A Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek előirányzatai (XIX. fejezet, 2. cím, 3. alcím) vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Irányító Hatóságának  

(a továbbiakban: KEHOP IH) vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a KEHOP IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítésigazoló: a közreműködő szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: a közreműködő szervezet vezetője által írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: a KEHOP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

52. §  Az EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás előirányzat (XIX. fejezet, 2. cím, 7. alcím,  
1. jogcímcsoport) vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a  fejezetet irányító szerv vezetője vagy az  általa írásban kijelölt személy, az  SZPI uniós 

feladatainak támogatásával kapcsolatban az  Európai Területi Együttműködés határmenti programok 
keretében kötött támogatási szerződések esetén a  külgazdasági ügyekért felelős miniszter vagy az  általa 
írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítésigazoló: a  fejezetet irányító szerv vezetője vagy az  általa írásban kijelölt személy, az  SZPI uniós 

feladatainak támogatásával kapcsolatban az  Európai Területi Együttműködés határmenti programok 
keretében kötött támogatási szerződések esetén a  külgazdasági ügyekért felelős miniszter vagy az  általa 
írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

53. §  A Fejezeti általános tartalék előirányzat (XIX. fejezet, 2. cím, 7. alcím, 2. jogcímcsoport) vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítésigazoló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

54. §  A Közvetlen uniós programok támogatása előirányzat (XIX. fejezet, 2. cím, 7. alcím, 4. jogcímcsoport) vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítésigazoló: a  fejezetet irányító szerv vezetője vagy az  általa írásban kijelölt személy, lebonyolító szerv 

igénybevétele esetén a lebonyolító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: a  fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az  általa írásban kijelölt személy, lebonyolító 

szerv igénybevétele esetén a lebonyolító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: a  fejezetet irányító szerv vezetője vagy az  általa írásban kijelölt személy, lebonyolító szerv 

igénybevétele esetén a lebonyolító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 218. szám 10609

55. §  A  Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása előirányzat (XIX. fejezet, 2. cím, 7. alcím,  
11. jogcímcsoport) vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a KÖZOP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítésigazoló: a KÖZOP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

56. §  Az  ÚMVP (II. NVT) Európai Unió felé el nem számolható kiadásai előirányzat (XIX. fejezet, 2. cím, 14. alcím,  
3. jogcímcsoport) vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: az ÚMVP irányító hatóságának (e § alkalmazásában a továbbiakban: Program IH) vezetője 

vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a Program IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítésigazoló: a Program IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: a Program IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: a Program IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

57. §  Az alapok alapja pénzügyi eszközök előirányzatai (XIX. fejezet, 2. cím, 17. alcím) vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: az alapok alapját végrehajtó szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: az alapok alapját végrehajtó szervezet gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt 

személy,
c) teljesítésigazoló: az alapok alapját végrehajtó szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: az alapok alapját végrehajtó szervezet gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: az alapok alapját végrehajtó szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

58. §  A fejezetben év közben megállapított új előirányzatok vonatkozásában – az 57. §-ban foglaltak kivételével –
a) kötelezettségvállaló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítésigazoló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

20. A központi kezelésű előirányzatok hatásköri szabályai

59. § (1) A 2014–2020 közötti kohéziós politikai operatív programok előirányzatai (XIX. fejezet, 3. cím, 1. alcím) – a 60. §-ban 
meghatározott kivétellel –, valamint a  2021–2027 közötti kohéziós politikai operatív programok előirányzatai  
(XIX. fejezet, 3. cím, 9. alcím) vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: az  OP IH vezetője vagy az  általa írásban kijelölt személy, a  technikai segítségnyújtás 

prioritások esetén a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: az  OP IH gazdasági vezetője vagy az  általa írásban kijelölt személy, a  technikai 

segítségnyújtás prioritások esetén a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt 
személy,

c) teljesítésigazoló: az  OP IH vezetője vagy az  általa írásban kijelölt személy, vagy a  közreműködő szervezet 
vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: az  OP IH gazdasági vezetője vagy az  általa írásban kijelölt személy, a  technikai segítségnyújtás 
prioritások esetén a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: az OP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, a technikai segítségnyújtás prioritások 
esetén a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

 (2) Ahol az (1) bekezdés OP IH-t említ, azon a Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) előirányzat (XIX. fejezet,  
3. cím, 1. alcím, 2. jogcímcsoport) esetén az  országos kihatású projektek vonatkozásában a  projekt szakmai 
tartalmáért felelős irányító hatóságot kell érteni.
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60. §  A  Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) előirányzata (XIX. fejezet, 3. cím, 1. alcím, 8. jogcímcsoport) 
vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: az OP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: az OP IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítésigazoló: az  OP IH vezetője vagy az  általa írásban kijelölt személy, vagy a  közreműködő szervezet 

vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: az OP IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: az OP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

61. §  Az Európai Területi Együttműködés előirányzatai (2014–2020) (XIX. fejezet, 3. cím, 2. alcím) vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a nemzeti hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a nemzeti hatóság gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítésigazoló: a nemzeti hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: a  nemzeti hatóság gazdasági vezetője vagy az  általa írásban kijelölt személy, továbbá 

a 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 3. § 28a. pontjában és a 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 3. § 13. pontjában 
meghatározott esetben az SZPI gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a nemzeti hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, továbbá a 126/2016. (VI. 7.) 
Korm. rendelet 3. § 28a. pontjában és a 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 3. § 13. pontjában meghatározott 
esetben az SZPI vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

62. §  Az Európai Területi Együttműködés előirányzatai (2021–2027) (XIX. fejezet, 3. cím, 3. alcím) vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a nemzeti hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a nemzeti hatóság gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítésigazoló: a nemzeti hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: a nemzeti hatóság gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, továbbá a technikai 

segítségnyújtás kivételével projektrészek esetében az SZPI vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: a  nemzeti hatóság vezetője vagy az  általa írásban kijelölt személy, továbbá a  technikai 

segítségnyújtás kivételével projektrészek esetében az SZPI vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

63. §  Az  EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014–2021 előirányzat (XIX. fejezet, 3. cím, 4. alcím) 
vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló:

aa) a technikai segítségnyújtás, a Kétoldalú Kapcsolatok Alapja, a program menedzsment forrás esetén 
a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

ab) az  egyes programok és a  Kétoldalú Kapcsolatok Alapja keretében a  projektek részére nyújtott 
támogatás esetén a Program Operátor vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítésigazoló:

ca) a technikai segítségnyújtás, a Kétoldalú Kapcsolatok Alapja, a program menedzsment forrás esetén 
a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

cb) az  egyes programok és a  Kétoldalú Kapcsolatok Alapja keretében a  projektek részére  
nyújtott támogatás esetén a Program Operátor vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

64. §  A Svájci–Magyar Együttműködési Program II. előirányzat (XIX. fejezet, 3. cím, 5. alcím) vonatkozásában:
a) kötelezettségvállaló:

aa) projektek részére nyújtott támogatás, programmenedzsment forrás és technikai támogatás esetén 
a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

ab) program keretében nyújtott támogatás esetén a program operátor vezetője vagy az általa írásban 
kijelölt személy,
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b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítésigazoló:

ca) projektek részére nyújtott támogatás, programmenedzsment forrás és technikai támogatás esetén 
a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

cb) program keretében nyújtott támogatás esetén a program operátor vezetője vagy az általa írásban 
kijelölt személy,

d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

65. §  Az  Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2014–2020 előirányzata (XIX. fejezet, 3. cím, 6. alcím) 
vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet 18. §-a szerinti képviselő vagy az általa írásban kijelölt 

személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a  75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet 18.  §-a szerinti képviselő gazdasági vezetője által 

írásban kijelölt személy,
c) teljesítésigazoló: a  75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet 18.  §-a szerinti képviselő vagy az  általa írásban kijelölt 

személy,
d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

66. §  Az  Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2021–2027 előirányzata (XIX. fejezet, 3. cím, 7. alcím) 
vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet 18. §-a szerinti képviselő vagy az általa írásban kijelölt 

személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a  75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet 18.  §-a szerinti képviselő gazdasági vezetője által 

írásban kijelölt személy,
c) teljesítésigazoló: a  75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet 18.  §-a szerinti képviselő vagy az  általa írásban kijelölt 

személy,
d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

67. §  A Vidékfejlesztési Program előirányzat (XIX. fejezet, 3. cím, 8. alcím, 1. jogcímcsoport) vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a  Vidékfejlesztési Program irányító hatóságának (e § alkalmazásában a  továbbiakban: 

Program IH) vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a Program IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítésigazoló: a kifizető ügynökség vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: a kifizető ügynökség gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: a kifizető ügynökség vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

68. §  A  Magyar Halgazdálkodási Operatív Program előirányzat (XIX. fejezet, 3. cím, 8. alcím, 2. jogcímcsoport) és  
a  Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz előirányzat (XIX. fejezet, 3. cím, 8. alcím, 3. jogcímcsoport) 
vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: az OP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: az OP IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítésigazoló: az  OP IH vezetője vagy az  általa írásban kijelölt személy, vagy a  közreműködő szervezet 

vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: az OP IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, vagy a közreműködő szervezet 

gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: az OP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, vagy a közreműködő szervezet vezetője 

vagy az általa írásban kijelölt személy.
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69. §  A  KAP Stratégiai Terv Vidékfejlesztési Intézkedései előirányzat (XIX. fejezet, 3. cím, 8. alcím, 4. jogcímcsoport) 
vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a  KAP Stratégiai Terv Vidékfejlesztési Intézkedései irányító hatóságának  

(e § alkalmazásában a továbbiakban: Program IH) vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a Program IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítésigazoló: a kifizető ügynökség vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: a kifizető ügynökség gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: a kifizető ügynökség vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

70. §  A Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) előirányzat (XIX. fejezet, 3. cím, 10. alcím) vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítésigazoló: a  fejezetet irányító szerv vezetője vagy az  általa írásban kijelölt személy, lebonyolító szerv 

igénybevétele esetén a lebonyolító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

71. §  A  Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2014–2020) előirányzat (XIX. fejezet, 3. cím, 11. alcím) 
vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a  nemzeti hatóság vezetője vagy az  általa írásban kijelölt személy, a  technikai 

segítségnyújtás kivételével projektrész végrehajtása esetén a közreműködő szervezet vezetője vagy az általa 
írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: a  fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az  általa írásban kijelölt személy, 
a  technikai segítségnyújtás kivételével projektrész végrehajtása esetén a közreműködő szervezet gazdasági 
vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítésigazoló: a  nemzeti hatóság vezetője vagy az  általa írásban kijelölt személy, a  technikai 
segítségnyújtás kivételével projektrész végrehajtása esetén a közreműködő szervezet vezetője vagy az általa 
írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: a  fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az  általa írásban kijelölt személy, a  technikai 
segítségnyújtás kivételével projektrész végrehajtása esetén a  közreműködő szervezet gazdasági vezetője 
vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a  fejezetet irányító szerv vezetője vagy az  általa írásban kijelölt személy, a  technikai 
segítségnyújtás kivételével projektrész végrehajtása esetén a közreműködő szervezet vezetője vagy az általa 
írásban kijelölt személy.

72. §  A  Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2021–2027) előirányzat (XIX. fejezet, 3. cím, 12. alcím) 
vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a  nemzeti hatóság vezetője vagy az  általa írásban kijelölt személy, a  technikai 

segítségnyújtás kivételével projektrész végrehajtása esetén a közreműködő szervezet vezetője vagy az általa 
írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: a  fejezetet iránytó szerv gazdasági vezetője vagy az  általa írásban kijelölt személy, 
a  technikai segítségnyújtás kivételével projektrész végrehajtása esetén a  közreműködő szervezet vezetője 
vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítésigazoló: a  nemzeti hatóság vezetője vagy az  általa írásban kijelölt személy, a  technikai 
segítségnyújtás kivételével projektrész végrehajtása esetén a közreműködő szervezet vezetője vagy az általa 
írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: a  fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az  általa írásban kijelölt személy, a  technikai 
segítségnyújtás kivételével projektrész végrehajtása esetén a  közreműködő szervezet gazdasági vezetője 
vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a  fejezetet irányító szerv vezetője vagy az  általa írásban kijelölt személy, a  technikai 
segítségnyújtás kivételével projektrész végrehajtása esetén a közreműködő szervezet vezetője vagy az általa 
írásban kijelölt személy.
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VI. FEJEZET
A FEJEZET ELŐIRÁNYZATAINAK KEZELŐ SZERVI KIJELÖLÉSEI

73. § (1) Központi és fejezeti kezelésű előirányzatonként az 1. melléklet szerinti kezelő szervek kerülnek kijelölésre.
 (2) A kezelő szerv – ha nincs kijelölve kezelő szerv, a kötelezettségvállaló – ellátja

a) a havi és éves szintű költségvetési tervezési, valamint
b) a  fejezeti likviditás biztosításához, az  előirányzatok felhasználásához felhasználási terv, a  havi időközi 

költségvetési jelentések, a negyedéves mérlegjelentések, az éves költségvetési beszámoló, a zárszámadás és 
a maradvány-felülvizsgálat elkészítéséhez kapcsolódó adatszolgáltatási

feladatokat.
 (3) A  fejezetet irányító szerv a  fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésével és 

felhasználásával kapcsolatos, e  rendelet által nem szabályozott kérdések vonatkozásában központi szabályzatokat 
ad ki, amelyeket a www.palyazat.gov.hu honlapon is megjelentet.

VII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

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

75. §  Hatályát veszti a  Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű 
előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet.

76. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 590/2022. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Kezelő szervi kijelölés

 A  B

 1.  Előirányzat  Kezelő szerv

 2.
EU támogatások felhasználásához szükséges 
technikai segítségnyújtás

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

 3. Fejezeti általános tartalék európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

 4. Közvetlen uniós programok támogatása európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

 5.
Alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő

Részvénytársaság

 6.
Alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközök MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő

Részvénytársaság

 7.
Alapok alapja EFOP pénzügyi eszközök MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő

Részvénytársaság

 8.
Alapok alapja GINOP Plusz pénzügyi eszközök MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő

Részvénytársaság

 9.
Alapok alapja DIMOP Plusz pénzügyi eszközök MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő

Részvénytársaság

10.
Alapok alapja KEHOP Plusz pénzügyi eszközök MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő

Részvénytársaság
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11. Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP) európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

12. Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

13. Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

14. Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

15.
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
Program (KEHOP)

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

16. Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

17.
Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP 
(KÖFOP)

e-közigazgatási és informatikai fejlesztések 
egységesítéséért felelős miniszter

18. Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

19. Európai Területi Együttműködés (2014–2020) külgazdasági ügyekért felelős miniszter

20. Európai Területi Együttműködés (2021–2027) külgazdasági ügyekért felelős miniszter

21.
EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 
2014–2021

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

22. Svájci–Magyar Együttműködési Program II. európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

23.
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 
projektek 2014–2020

közlekedésért felelős miniszter

24.
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 
projektek 2021–2027

közlekedésért felelős miniszter

25. Vidékfejlesztési Program kifizető ügynökség

26. Magyar Halgazdálkodási Operatív Program agrárpolitikáért felelős miniszter

27.
Magyar Halgazdálkodási Operatív  
Program Plusz

agrárpolitikáért felelős miniszter

28. KAP Stratégiai Terv Vidékfejlesztési Intézkedései kifizető ügynökség

29.
Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP Plusz 
(GINOP Plusz)

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

30.
Integrált Közlekedésfejlesztés OP Plusz  
(IKOP Plusz)

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

31.
Emberi Erőforrás Fejlesztési OP Plusz  
(EFOP Plusz)

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

32.
Terület- és Településfejlesztési OP Plusz  
(TOP Plusz)

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

33.
Környezeti és Energiahatékonysági OP Plusz 
(KEHOP Plusz)

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

34.
Digitális Megújulás OP Plusz (DIMOP Plusz) e-közigazgatási és informatikai fejlesztések 

egységesítéséért felelős miniszter

35. Végrehajtás OP Plusz (VOP Plusz) európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

36. Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF)  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

37.
Transznacionális és Interregionális 
Együttműködés (2014–2020)

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

38.
Transznacionális és Interregionális 
Együttműködés (2021–2027)

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter
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A Kormány 591/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság kijelöléséről és 
egyes feladatainak meghatározásáról

A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont br) és bs) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,  
a 12. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai esemény (a továbbiakban: kiemelt sportesemény) 
megrendezésének megpályázására, megrendezésére és lebonyolítására, valamint az  ilyen eseményhez nyújtott 
támogatásra terjed ki.

 (2) E  rendelet szabályait kell alkalmazni jogszabály vagy Kormány – nemzeti rendezvények előkészítésére és 
lebonyolítására vonatkozó – normatív határozatában meghatározott rendezvények (a továbbiakban: nemzeti 
rendezvény) előkészítésére és lebonyolítására.

 (3) E rendelet hatálya nem terjed ki
a) a támogatás nélkül megrendezendő sporteseményre,
b) az autó-motor-, ejtőernyős, motorcsónak- és repülősportágak sportrendezvényeire.

2. A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, a Nemzeti Kommunikációs Hivatal és a Nemzeti 
Rendezvényszervező Ügynökség feladatai

2. § (1) A  Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter) a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum rendelet) szerinti felelőssége keretében 
kidolgozza és megvalósítja a nemzeti rendezvények koncepcióját, továbbá a sportpolitikáért felelős miniszter, valamint 
a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezéséért felelős miniszter részére szakmai támogatást 
biztosít a  Magyarországon megvalósuló, kiemelt nemzetközi sportesemények lebonyolításához, és közreműködik 
e sporteseményeket érintő marketing- és kommunikációs tevékenységek megvalósításában.

 (2) A  miniszter a  Statútum rendelet 14.  § (2)  bekezdés f ) és h)  pontjában megjelölt feladatai, továbbá a  kiemelt 
sportesemény és a  nemzeti rendezvény (a továbbiakban együtt: kiemelt esemény) előkészítésével és 
lebonyolításával kapcsolatos feladatai az 5. §-ban megjelölt célok társadalmilag hasznos megvalósítása érdekében 
közfeladatnak minősülnek.

3. §  A miniszter az  1.  § (1) és (2)  bekezdése és a  2.  § szerinti közfeladatot a  Nemzeti Kommunikációs Hivatal  
(a továbbiakban: Hivatal) útján látja el. A  Hivatal ezen feladatellátása során költségvetési támogatások  
nyújtására jogosult.

4. §  A Hivatal a  3.  § szerinti feladatát 2023. január 1. napjától a  Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NRÜ Zrt.) bevonásával látja el.

3. A kiemelt sportesemény és a nemzeti rendezvény megrendezésének céljai

5. § (1) A Hivatal feladatai ellátása keretében elősegíti
a) a sport szeretetén alapuló, nemzedékeken átívelő közösségi összetartozást és közösségépítést,
b) az aktív bekapcsolódás és részvétel lehetőségét a  nézőközönség számára, valamint az  önkéntes segítés 

gyakorlatának terjedését,
c) a sportolás, a rendszeres mozgás és az egészséges életmód népszerűsítését,
d) a magyar versenysport fejlesztését, eredményességének fokozását,
e) Magyarország kulturális, gazdasági előnyöket eredményező nemzetközi pozicionálását és népszerűsítését,
f ) Magyarország nemzetközi sportdiplomáciai kapcsolatainak szélesítését és mélyítését,
g) a járulékos pozitív gazdasági, kulturális és turisztikai hatások érvényesülését
az előkészítés időszakában és a kiemelt sportesemény megrendezésekor, a kiemelt sporteseményre való felkészülés 
és a kiemelt sportesemény megrendezése keretében.
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 (2) A  nemzeti rendezvény szervezése során az  előkészítés időszakában és a  nemzeti rendezvény megrendezésével 
a szervezőknek azt kell elősegíteniük, hogy a nemzeti rendezvényre való felkészülés és maga a nemzeti rendezvény 
segítse elő – az (1) bekezdés e) és g) pontjában foglaltakon kívül –
a) a ma élő és a jövő nemzedékek okulására, méltó megemlékezés keretében történő ünnepélyes rendezvények 

megvalósítását,
b) az egységes magyar nemzethez tartozás megerősítését a magyarság minden tagja és közössége számára,
c) a magyar kultúra értékeinek megóvását és bemutatását,
d) a magyar közönséget vonzó online és helyszíni jelenlét megteremtését,
e) a hazai kulturális, gasztronómiai hagyományok és értékek hangsúlyozását és innovatív módon történő 

bemutatását.
 (3) Az NRÜ Zrt. a 6. § szerinti – a Hivatal 3. § (1) bekezdése szerinti közfeladat ellátásával összefüggő – szakmai feladatait 

e rendelet, az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet  
474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet, a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs 
beszerzésekről szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NKOH rendelet), a  sportról szóló  
2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.), valamint az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályok előírásai 
szerint látja el.

4. Az NRÜ Zrt. kiemelt sportesemény és a nemzeti rendezvény megrendezésével kapcsolatos feladat- 
és hatásköre

6. § (1) Az NRÜ Zrt.
a) figyelemmel kíséri és vizsgálja a  rendezvényszervezés területét érintő hazai és nemzetközi folyamatokat, 

e  körben, valamint a  hazai rendezvényszervezésre irányuló pénzeszközök hatékony felhasználása és 
racionalizálása érdekében szakmai anyagokat készít, és döntés-előkészítési javaslatokat fogalmaz meg 
a Hivatal részére,

b) a költségtervek elkészítése érdekében koordinálja és irányítja az  előzetes szakmai szintű munkacsoportok 
megszervezését, illetve elkészíti a kiemelt esemény előzetes, illetve részletes költségtervét, amelyet megküld 
a Hivatal részére állásfoglalás, illetve elfogadó nyilatkozat kiadása céljából,

c) részt vesz a  kiemelt esemény megrendezése és lebonyolítása érdekében a  támogatási szerződés vagy 
a támogatói okirat (a továbbiakban együtt: támogatási szerződés) előkészítésében,

d) a kiemelt esemény előkészítése, megrendezése és lebonyolítása érdekében a  kommunikációs beszerzés, 
a szervezetfejlesztési beszerzés és a szponzoráció megvalósítása során az NKOH rendelet szerint jár el, illetve 
a kapcsolódó eljárások eredményeként gondoskodik a szerződés megkötéséről,

e) a kiemelt esemény megrendezésének megpályázására, megrendezésére és lebonyolítására vonatkozó feladat 
ellátás során gondoskodik a rendelkezésre álló költségvetési források hatékony felhasználásáról.

 (2) A  kiemelt sportesemény megrendezésével kapcsolatban – az  (1)  bekezdésben foglaltakon kívül – az  NRÜ Zrt. 
a  kiemelt sportesemény megrendezésének megpályázására, megrendezésére és lebonyolítására vonatkozó 
feladatellátása során:
a) részt vesz a  kiemelt hazai rendezésű sportesemények rendezésének támogatására szolgáló előirányzatból 

nyújtott támogatások felhasználásának és elosztásának részletes szabályait, valamint a  feladatait érintő 
kormány-előterjesztések, jelentések előzetes és közigazgatási egyeztetésében és véleményezésében,

b) közreműködik az  Stv. szerinti országos sportági szakszövetség sikeres pályázatának előkészítése érdekében 
a  kiemelt nemzetközi sportrendezvények magyarországi megrendezésével összefüggő állami feladatok 
ellátásában,

c) közreműködik a kiemelt sportesemény megrendezésére való pályázást, jelentkezést vagy azzal azonos egyéb 
kötelezettségvállalást megelőzően, pénzügyi és a jogtulajdonosok, illetve nemzetközi sportszervezetek által 
megkívánt Kormány garancia vállalás kiadásában a  kiemelt sportesemény magyarországi megrendezése 
érdekében,

d) részt vesz a kiemelt sportesemények előkészítésében, továbbá ezen kiemelt sporteseményekkel kapcsolatos, 
a  hatáskörébe tartozó nemzetközi szerződések előkészítésében, továbbá ha a  kiemelt sporteseményre 
vonatkozó rendezési szerződésben állami szerv félként történő részvétele kötelező vagy egyéb szempontok 
alapján indokolt, az állami szerv részvételét az NRÜ Zrt. félként történő részvétele útján kell biztosítani,
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e) felel a  kiemelt sportesemények rendezési szerződéseiből eredő, költségtervben foglalt lebonyolítói 
kötelezettségek teljesítéséért, ellenőrzéséért, továbbá a  szükséges intézkedések megtételének 
kezdeményezéséért,

f ) véleményezi a  kiemelt sportesemény sportszakmai célját és koncepcióját is tartalmazó műszaki leírást, 
sportszakmai kommunikációs tervét, a  nemzetközi sportszövetség vagy a  kiemelt sportesemény 
jogtulajdonosa által rendelkezésre bocsátott rendezési feltételeket tartalmazó iratokat,

g) a kiemelt sportesemény megrendezése érdekében az  operatív testület – függetlenül annak elnevezésétől, 
illetve formájától – szervezetét kialakítja, irányítja és döntéshozatalával kapcsolatos feladatokat az  érintett 
sportszövetség delegáltjainak sportszakmai közreműködésével ellátja,

h) részt vesz a kiemelt sportesemények rendezésének támogatására vonatkozó jogszabályokban meghatározott 
feladatok ellátásában, közreműködik a pénzeszközök felhasználásának ellenőrzésében.

 (3) A nemzeti rendezvény megrendezésével kapcsolatban – az (1) bekezdésben foglaltakon kívül – az NRÜ Zrt.
a) jogszabály, a Kormány, vagy a miniszter döntése alapján ellátja a kapcsolódó hazai rendezvényszervezési és 

koordinálási tevékenységet,
b) figyelemmel kíséri és vizsgálja a  belföldi és nemzetközi turisztikai vonzerő szempontjából jelentős 

rendezvényeket, amelyekkel kapcsolatban szakmai anyagokat készít, és döntés-előkészítési javaslatokat 
fogalmaz meg a Hivatal részére,

c) gondoskodik a  fenti célok szerinti hatáskörébe utalt rendezvények, saját hatáskörben történő 
megtervezéséről, megszervezéséről, megvalósításáról és azok teljes körű lebonyolításáról.

7. § (1) A  kiemelt esemény lebonyolítására kötött rendezési szerződés eltérő rendelkezése hiányában a  kiemelt 
esemény megrendezésével és lebonyolításával felmerülő valamennyi kapcsolódó beszerzési és közbeszerzési 
feladat előkészítése az  NRÜ Zrt. feladatkörébe és döntési jogkörébe tartozik, összhangban az  NKOH rendelet 
rendelkezéseivel.

 (2) A  kiemelt sportesemények esetében az  NRÜ Zrt. az  (1)  bekezdés szerinti feladatát az  érintett sportszövetség 
delegáltjainak sportszakmai közreműködésével látja el.

 (3) Ha az  NRÜ Zrt. a  rendezési szerződésben félként nem szerepel, a  rendezési szerződést a  pályázatot benyújtó 
szervezet az NRÜ Zrt. által előzetesen írásban jóváhagyott tartalommal kötheti meg.

 (4) Az  (1) bekezdés alapján a kiemelt esemény lebonyolítására kötött rendezési szerződés eltérő rendelkezése esetén 
valamennyi tárgykörben történő közbeszerzési eljárás indítása, egyéb beszerzés kezdeményezése, ajánlattételi 
felhívás kiadása, szerződéskötés vagy egyéb kötelezettségvállalás csak az NRÜ Zrt. előzetes írásbeli jóváhagyásával 
történhet különösen, ha
a) a kiemelt esemény lebonyolítása az NRÜ Zrt. mint társszervező közreműködése nélkül valósul meg,
b) az e célra létrehozott társaságban az NRÜ Zrt. nem rendelkezik részesedéssel, vagy
c) a kiemelt esemény lebonyolítását a  rendezési szerződés rendelkezései értelmében a  sportszövetség vagy 

egyéb fél és az  NRÜ Zrt. mint társszervező látja el, de a  rendezési szerződés alapján bármely tárgykörben 
felmerülő feladat ellátása a sportszövetség vagy egyéb fél feladata.

5. Az operatív irányító testület szervezete és működése

8. § (1) A  kiemelt esemény megrendezése tekintetében a  rendezés operatív irányítását és ellenőrzését ellátó bizottságot 
vagy egyéb testületet kell létrehozni. Az  operatív irányító testület szervezetét – függetlenül annak elnevezésétől, 
illetve formájától – az NRÜ Zrt. alakítja ki, irányítja és ellátja a döntéshozatalával kapcsolatos feladatokat.

 (2) A  kiemelt sportesemények esetében az  NRÜ Zrt. az  (1)  bekezdés szerinti feladatát az  érintett sportszövetség 
delegáltjainak sportszakmai közreműködésével látja el.

9. §  Az NRÜ Zrt. az  érintett sportszövetség delegáltjainak sportszakmai közreműködésével látja el a  kiemelt 
sportesemény megrendezéséhez szükséges létesítmények rendelkezésre állásának – ideértve különösen a pályázat 
benyújtása előtt annak – biztosítását, hogy a létesítmény a kiemelt sportesemény tervezett időpontjában szabadon 
rendelkezésre álljon.
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6. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. §, a 4. §, a 6–9. § és a 11. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

11. § (1) A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság kijelöléséről és egyes 
feladatainak meghatározásáról szóló 591/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet 1.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) E  rendelet hatálya az  állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.)  
Korm. rendelet [a továbbiakban: 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet] 38/D.  §-ában meghatározott kiemelt 
nemzetközi sport- és sportdiplomáciai esemény (a továbbiakban: kiemelt sportesemény) megrendezésének 
megpályázására, megrendezésére és lebonyolítására, valamint az ilyen eseményhez nyújtott támogatásra terjed ki.”

 (2) A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság kijelöléséről és egyes 
feladatainak meghatározásáról szóló 591/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontjába a következő 
rendelkezés lép:
(E rendelet hatálya nem terjed ki:)
„a) támogatás nélkül, valamint a  474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 38/D.  §-ának hatálya alá nem tartozó 
támogatással megrendezendő sporteseményre”

 (3) A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság kijelöléséről és egyes 
feladatainak meghatározásáról szóló 591/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet 5.  § (3)  bekezdésében az „az állami sport 
célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe  
az „a 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet” szöveg lép.

 (4) A  Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság kijelöléséről 
és egyes feladatainak meghatározásáról szóló 591/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet 6.  § (2)  bekezdés nyitó 
szövegrészében a „kiemelt sportesemény megrendezésével kapcsolatban – az  (1)  bekezdésben foglaltakon kívül –  
az  NRÜ Zrt. a  kiemelt sportesemény megrendezésének megpályázására, megrendezésére és lebonyolítására 
vonatkozó feladatellátása során” szövegrész helyébe a  „kiemelt sportesemény megrendezésével kapcsolatban  
– az  (1)  bekezdésben foglaltakon kívül – az  NRÜ Zrt. a  kiemelt sportesemény megrendezésének megpályázására, 
megrendezésére és lebonyolítására vonatkozó feladatellátása során a  474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 
38/D. §–38/F. §-ában rögzített eljárási szabályok szerint” szöveg lép.

12. §  A Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos 
egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 5.  § (1)  bekezdés 29.  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A turisztikai ügynökség)
„29. gondoskodik a  rendezvénykoordinációs feladatok ellátásáról, működteti a  szakmai testület munkáját segítő 
Nemzeti Rendezvénykoordinációs Központot;”

7. Átmeneti rendelkezések

13. § (1) A  Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Nemzeti 
Sportügynökség) 1. § (1) bekezdésének, valamint a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: MTÜ) 1. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó feladatait 2023. január 1-jétől  
az NRÜ Zrt. veszi át. 

 (2) Az (1) bekezdés szerinti feladatok átvételének határideje 2022. december 31. napja.
 (3) A  feladatok átadás-átvétele a  Nemzeti Sportügynökséggel és az MTÜ-vel szemben fennálló követeléseket  

nem teszi lejárttá, és arra való hivatkozással az  NRÜ Zrt.-vel szemben szerződésszegésre alapított igényt vagy 
biztosíték nyújtására vonatkozó igényt nem lehet érvényesíteni.

 (4) Az NRÜ Zrt. az (1) bekezdés szerinti feladatokkal összefüggő jogviszonyok vonatkozásában jogosult
a) eljárni a jogtalanul igénybe vett vagy visszafizetésre meghatározott összegek beszedése érdekében,
b) belépni a folyamatban lévő peres és nemperes eljárásokba.
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 (5) Az  (1)  bekezdésben meghatározott feladatokhoz kapcsolódó egyéb jogviszonyokban, az  azokhoz kapcsolódó 
biztosítéki és egyéb szerződésekben, részletfizetési megállapodásokban, együttműködési megállapodásokban, 
valamint mindezekhez kapcsolódó valamennyi jog és kötelezettség tekintetében 2023. január 1-jétől az  NRÜ  Zrt. 
a  Nemzeti Sportügynökség és az MTÜ jogutódja, amelyhez harmadik fél hozzájárulása nem szükséges, 
a jogutódlásról a szerződésben, megállapodásban részes feleket értesíteni kell.

 (6) Az  (5)  bekezdésben foglalt rendelkezés nem terjed ki a  2023. június 30-i, vagy azt megelőző felhasználási 
záródátumú azon támogatási szerződésekre, amelyek az  e  rendelet hatályba lépéséig megrendezett 
sporteseményekkel összefüggésben kerültek megkötésre.

14. §  A 13. § (1) bekezdése szerinti feladatok átadás-átvétele kiterjed különösen
a) a feladatokkal kapcsolatos jogokra és kötelezettségekre,
b) a feladatokat ellátó munkavállalók feletti munkáltatói jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére, 

valamint munkaviszonyukra,
c) a feladatok ellátását biztosító működési jellegű előirányzatok átcsoportosításának rendjére.

15. § (1) A  13.  § (1)  bekezdése szerinti feladatokat és az  azokhoz kapcsolódó egyes segítő, támogató feladatokat ellátó, 
az  NRÜ Zrt. és az  NSÜ Zrt. által a  rendelet kihirdetését követő napjáig együttesen kijelölt azon munkavállaló 
esetében, akinek a munkaviszonya a Nemzeti Sportügynökségnél mint átadó munkáltatónál 2022. december 31-én 
fennáll, a munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek 2023. január 1. napján az NRÜ Zrt.-re, mint átvevő 
munkáltatóra szállnak át. A munkáltatói jogkör gyakorlója az NRÜ Zrt. vezérigazgatója.

 (2) A  munkáltató személyében bekövetkező változás a  munkaviszony időtartamának határozatlan vagy határozott 
idejű, valamint a munkaidő teljes vagy részmunkaidős jellegén nem változtat.

 (3) Ha a  munkáltató személyében bekövetkező változással érintett munkaviszony létesítésekor kikötött próbaidő 
időtartama 2022. december 31. napjáig nem telik le, a  próbaidő a  jogviszony létesítésekor kikötött időtartamig  
áll fenn.

 (4) A  munkáltató személyében bekövetkező változással érintett, az  NRÜ Zrt.-nél továbbfoglalkoztatott személyek 
munkáltatói kölcsönei vonatkozásában az NRÜ Zrt. a Nemzeti Sportügynökség jogutódja.

 (5) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek tekintetében az NRÜ Zrt. az állami adó- és vámhatóság felé fennálló, 
a munkáltató vagy kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adataira vonatkozó jelentéstételi és változásbejelentési 
kötelezettségének 2023. január 15-éig tehet eleget.

16. § (1) A  2022. december 31-én folyamatban lévő, a  13.  § (1)  bekezdése szerinti feladatok ellátása érdekében indított 
közbeszerzési eljárásokban a  Nemzeti Sportügynökség, valamint az MTÜ – mint ajánlatkérő – helyébe  
2023. január 1. napjával az NRÜ Zrt. lép.

 (2) A  13.  § (1)  bekezdése szerinti feladatok ellátásával összefüggő, a  Nemzeti Sportügynökség , valamint az MTÜ  
javára kiadott, hatályban lévő hatósági engedélyek jogosultjának 2023. január 1-jétől az  NRÜ Zrt. minősül. 
A hatósági engedélyek ennek megfelelő módosítását az NRÜ Zrt. kezdeményezi.

17. § (1) A  Nemzeti Sportügynökség, az MTÜ és az  NRÜ Zrt. átadás-átvételi eljárást folytat le. Az  átadás-átvételi eljárás 
levezetője az NRÜ Zrt. Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben
a) tételesen meg kell határozni az átadás-átvétellel érintett feladatokat, feladatcsoportokat,
b) rendelkezni kell az  átadás-átvétellel érintett feladatokhoz, feladatcsoportokhoz kapcsolódó szerződések, 

okiratok, szabályzatok és más dokumentumok eredeti és hiteles másolati példányainak átadásáról,
c) meg kell határozni a munkáltató személyében bekövetkező változással érintett személyek körét és személyi 

anyaguk átadás-átvételének módját és időpontját,
d) meg kell határozni a  Nemzeti Sportügynökség elemi költségvetése módosított előirányzatainak 

az átadás-átvétellel érintett időarányos részét.
 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti átadás-átvételt, illetve a  jegyzőkönyv elkészítését legkésőbb 2022. december 31-ig végre 

kell hajtani azzal, hogy az  (1)  bekezdés c)  pontjában megjelölt feladatok végrehajtásának határideje a  rendelet 
kihirdetését követő napja. A jegyzőkönyv aláírására az érintett szervezetek vezetői jogosultak.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti jegyzőkönyv felvétele mellett a  Nemzeti Sportügynökség, valamint az MTÜ vezetője 
vagy általa meghatalmazott személy adja át az  átadás-átvétellel érintett feladathoz kapcsolódóan a  Nemzeti 
Sportügynökség, valamint az MTÜ, illetve általa ellátott és 2022. december 31-én folyamatban lévő ügyeket 
az NRÜ Zrt. vezérigazgatójának vagy az általa meghatalmazott személynek.
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 (4) Az  (1)–(3)  bekezdésben meghatározott átadás-átvétel keretében a  Nemzeti Sportügynökség, valamint az MTÜ 
tájékoztatást nyújt mindazon tényekről, átadja mindazon okiratokat az NRÜ Zrt.-nek, amelyek 2023. január 1-jétől 
az  NRÜ Zrt.-t megillető jogok és az  NRÜ Zrt.-t terhelő kötelezettségek gyakorlásához, illetve érvényesítéséhez 
szükségesek.

 (5) Az  (1)–(3)  bekezdésben meghatározott átadás-átvétel keretében a  Nemzeti Sportügynökség átadja az  őrzésében 
lévő, a 15. § szerinti, 2022. december 31-én a Nemzeti Sportügynökség által foglalkoztatott személyekre vonatkozó 
személyi anyagokat, vagyon-nyilatkozatokat és a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben 
meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzés alapján készített szakvéleményeket.

18. §  Az e  rendelet alapján az  NRÜ Zrt.-hez kerülő, az  e  rendelet hatálybalépését megelőzően a  jogelőd szervnél 
megindult hatósági eljárások esetén az ügyintézési határidőbe az e rendelet hatálybalépését megelőzően eltelt idő 
nem számít be, az ügyintézési határidők újraindulnak.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 592/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
a Magyarország Kormánya és a Maldív Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési 
megállapodás kihirdetéséről

1. §  A Kormány e  rendelettel felhatalmazást ad a  Magyarország Kormánya és a  Maldív Köztársaság Kormánya közötti 
gazdasági együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. §  A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § (1) A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.
 (2) A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 3. §, valamint az 1. melléklet és a 2. melléklet a Megállapodás XIII. cikkében meghatározott időpontban 

lép hatályba.
 (3) A  Megállapodás, a  2.  §, a  3.  §, valamint az  1.  melléklet és a  2.  melléklet hatálybalépésének naptári napját 

a külpolitikáért felelős miniszter – annak ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett 
közleményével állapítja meg.

5. §  Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdasági ügyekért felelős miniszter gondoskodik.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 218. szám 10621

1. melléklet az 592/2022. (XII. 28.) Korm. rendelethez

GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A MALDÍV 
KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA nevében a  Külgazdasági és Külügyminisztérium és A  MALDÍV KÖZTÁRSASÁG 
KORMÁNYA nevében a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban külön-külön, mint „Fél”, együttes említésük 
esetén pedig mint „Felek”),
AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy a  két ország közötti baráti kapcsolatot megerősítsék, és elősegítsék a  Felek közötti 
gazdasági együttműködést;
FELISMERVE a  Felek közös érdekét a  mindkét fél javát szolgáló gazdasági együttműködés elmélyítésében és 
ösztönzésében;
ELISMERVE a  jól meghatározott együttműködési megállapodás révén megvalósuló, a  Felek számára kölcsönös 
előnyöket jelentő, diverzifikált gazdasági együttműködés jelentőségét,

AZ ALÁBBIAKBAN ÁLLAPODTAK MEG:

I. cikk 
A Megállapodás célja

A Felek előmozdítják, erősítik és ösztönzik a  két ország között kölcsönös előnyök elérésén és az  egyenlő elbánás 
elvén alapuló gazdasági együttműködést, összhangban a  jelen Megállapodással és a  mindenkor hatályos 
jogszabályaikkal, szabályozásaikkal, rendelkezéseikkel és nemzeti politikáikkal.

II. cikk 
Az együttműködés területei
A Felek, összhangban a  vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályaikkal, szabályozásaikkal, rendelkezéseikkel 
és nemzeti politikáikkal, megteszik a  megfelelő intézkedéseket a  két ország közötti gazdasági együttműködés 
előmozdítása és megerősítése érdekében az alábbi területeken:
(a) építőipar;
(b) villamos és elektronikai ipar;
(c) közlekedés és a kapcsolódó infrastruktúra, logisztika;
(d) repülőgépipar;
(e) digitalizáció;
(f ) gépjárműipar;
(g) vízgazdálkodás;
(h) természeti erőforrás- és környezetgazdálkodás;
(i) energiaipar;
(j) vegyipar és petrolkémiai ipar;
(k) gépipar és gépgyártás;
(l) erdőgazdálkodás, mezőgazdaság és élelmiszeripar;
(m) árucikkek;
(n) egészségügy és egészségipar;
(o) biotechnológia;
(p) oktatás és humánerőforrás-fejlesztés;
(q) vendéglátóipar és turizmus;
(r) kis- és középvállalkozások közötti együttműködések;
(s) textilipar;
(t) gyógyszeripar;
(u) kereskedelem és pénzügyek;
(v) valamint bármely, a  Felek által közösen meghatározott olyan gazdasági együttműködési terület, amely 

megfelel az I. cikkben meghatározott célnak.
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III. cikk 
Harmadik fél részvétele

 1. Bármelyik Fél jogosult a másik Fél előzetes hozzájárulásával harmadik fél bevonását kezdeményezni a Megállapodás 
alapján lebonyolított közös projektbe, tevékenységbe, vagy programba.

 2. A  Felek biztosítják, hogy az  ilyen jellegű közös projektek, tevékenységek és programok végrehajtása során 
a harmadik fél teljesíti a Megállapodásban foglaltakat.

IV. cikk 
Az együttműködés formái

A Felek vállalják, hogy a  vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályaikkal, szabályozásaikkal, rendelkezéseikkel és 
nemzeti politikáikkal összhangban az alábbi eszközökkel segítik elő a gazdasági együttműködés fejlesztését:
(a) információ- és tapasztalatcsere;
(b) legjobb gyakorlatok és eljárásrendek megosztása;
(c) együttműködés a  kölcsönös előnyökkel járó és mindkét fél érdeklődését kiváltó kezdeményezésekben és 

projektekben;
(d) találkozók, szemináriumok, workshopok és konferenciák szervezése;
(e) a Felek által közösen meghatározott területeken a  kétoldalú kereskedelem és befektetések növelése 

érdekében az üzleti kapcsolatépítés ösztönzése, valamint kölcsönös szakértői és tisztviselői látogatások;
(f ) a gazdasági együttműködés elmélyítése a magánszektor bevonásával;
(g) a Felek által rendezett kiállításokon és vásárokon való részvétel; valamint
(h) az együttműködésnek a Felek kölcsönös egyetértésén alapuló bármely más formája.

V. cikk 
Végrehajtás

 1. A  Megállapodásban foglaltak gyakorlati végrehajtása és a  Megállapodás továbbfejlesztése érdekében a  Felek 
az  általuk kijelölt képviselők részvételével kormányközi gazdasági vegyes bizottságot (a  továbbiakban: Vegyes 
Bizottság) hoznak létre.

 2. A Vegyes Bizottság a Felek által delegált tisztviselőkből, szakértőkből és tanácsadókból áll, és ki kell jelölnie a Vegyes 
Bizottságnak Magyarországot és a  Maldív Köztársaságot képviselő társelnökeit. A  Vegyes Bizottság feladatait, 
hatáskörét, eljárásrendjét és felelősségét a Felek közösen határozzák meg.

VI. cikk 
Vitarendezés

A Megállapodás értelmezéséből, alkalmazásából és végrehajtásából eredő mindennemű nézetkülönbséget és 
vitát a  Felek jószándékúan, egyeztetések és tárgyalások révén, diplomáciai úton rendeznek harmadik fél, vagy 
nemzetközi döntőbíróság bevonása nélkül.

VII. cikk 
Pénzügyi rendelkezések

A Megállapodás alapján megvalósuló együttműködés költségeinek fedezetéhez szükséges pénzügyi keretekről 
a Felek esetről-esetre közösen állapodnak meg a rendelkezésre álló pénzügyi eszközök és források függvényében.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 218. szám 10623

VIII. cikk 
Szellemi tulajdon védelme

 1. A szellemi tulajdon védelme a Felek irányadó nemzeti jogszabályaival és rendelkezéseivel, valamint a mindkét Fél 
által aláírt nemzetközi megállapodásokkal összhangban történik.

 2. A  fenti 1.  pontban foglaltak sérelme nélkül, a  Megállapodás alapján megvalósuló technológiai, termék- és 
szolgáltatásfejlesztéssel kapcsolatos szellemi tulajdonjogok
(a) amennyiben a Felek közös tevékenységének, vagy kutatásának eredményeképpen jönnek létre, úgy a Felek 

közös tulajdonát képezik a kölcsönös megállapodásukban foglalt feltételeknek megfelelően.
(b) amennyiben kizárólag az egyik Fél tevékenységének, vagy kutatásának eredményeképpen jönnek létre, úgy 

azok kizárólagosan ennek a Félnek a tulajdonát képezik.

IX. cikk 
Adatvédelem

 1. Mindkét Fél gondoskodik a  Megállapodás – ideértve a  Megállapodás alapján létrejött későbbi megállapodásokat 
is  – végrehajtása során a  másik féltől kapott, illetve neki átadott dokumentumok, értesülések és adatok bizalmas 
kezeléséről.

 2. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen cikk rendelkezései hatályban maradnak e Megállapodás hatályvesztését 
vagy felmondását követően is.

X. cikk 
A Megállapodás alkalmazásának ideiglenes felfüggesztése

A Felek fenntartják maguknak a  jogot, hogy a  Megállapodás alkalmazását részben vagy egészében ideiglenesen 
felfüggesszék, amennyiben azt nemzetbiztonsági, nemzeti érdekek, a  közrend védelme vagy közegészségügyi 
okok indokolják. A  felfüggesztés az  erről szóló, a  másik Félhez diplomáciai úton eljuttatott írásbeli értesítés 
kézhezvételétől hatályos.

XI. cikk 
A Megállapodás felülvizsgálata és módosítása

 1. Bármelyik Fél írásban kezdeményezheti a  Megállapodás egészének vagy bármely részének felülvizsgálatát vagy 
módosítását.

 2. A  Megállapodás Felek egyetértésén alapuló bármely felülvizsgálata vagy módosítása írásban történik, és 
a Megállapodás szerves részét képezi.

 3. A  Megállapodás felülvizsgálatára, módosítására vonatkozó megállapodás hatályba lépésének időpontját a  Felek 
közösen állapítják meg.

 4. A  Megállapodás bármely felülvizsgálata vagy módosítása nem járhat a  felülvizsgálat, vagy módosítás hatályba 
lépését megelőzően a  Megállapodásból származó jogok sérelmével és nem jelenthet ezen kötelezettségek alól 
mentesülést.

XII. cikk 
Más megállapodásokkal való kapcsolat

 1. A Megállapodás, illetve annak végrehajtása nem kerülhet ellentétbe a Felek bármely jelenlegi vagy jövőbeni jogával 
vagy kötelezettségével, amelyek olyan nemzetközi megállapodásokból, regionális integrációs szervezetekben viselt 
tagságból vagy egyezményekből fakadnak, amelyeknek egyik vagy mindkét Fél részese.

 2. Amennyiben ellentmondás áll fenn a Megállapodás és bármely más olyan megállapodás között, amelynek a Felek 
részesei, a Felek haladéktalanul egyeztetnek a közös érdekeket szolgáló megoldásról.
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 3. A  Megállapodás semmilyen módon nem érinti Magyarország, mint az  Európai Unió tagállama kötelezettségeit. 
Következésképpen a  Megállapodás rendelkezései sem egészében, sem részben nem hivatkozhatók és 
értelmezhetők oly módon, hogy az  érvénytelenítse, módosítsa vagy bármely módon érintse Magyarország 
Európai Unió elsődleges és másodlagos jogából, valamint az  Európai Unió alapját képező Szerződésekből eredő 
kötelezettségeit.

 4. A  Megállapodás nem értelmezhető és nem hivatkozható oly módon, hogy az  visszavonja vagy más módon 
befolyásolja az  Európai Unió és a  Maldív Köztársaság, illetve az  Európai Unió és tagállamai, valamint a  Maldív 
Köztársaság között kötött megállapodásokból eredő kötelezettségeket.

XIII. cikk 
Hatályba lépés, időtartam és felmondás

 1. A  Megállapodás azon későbbi írásos értesítés kézhezvételétől számított negyvenötödik napon lép hatályba, 
amelyben a Felek egyike diplomáciai úton értesíti a másikat arról, hogy eleget tett a Megállapodás hatálybalépéshez 
szükséges belső jogi követelményeknek.

 2. Ezt követően a Megállapodás öt (5) évig marad hatályban, és automatikusan megújításra kerül egymást követő egy 
(1) éves időszakokra, amennyiben valamelyik Fél írásban diplomáciai úton nem értesíti a másik Felet a Megállapodás 
megszüntetésére irányuló szándékáról legalább a Megállapodás hatályvesztése előtt három (3) hónappal.

 3. A Megállapodás hatályvesztése vagy felmondása nincs hatással a  IX. cikkben foglaltak alkalmazhatóságára, illetve 
a  Megállapodás alapján folyamatban lévő bármely projekt vagy tevékenység érvényességére vagy időtartamára 
azok teljesítéséig, amennyiben a Felek másként nem állapodnak meg.

XIV. cikk 
Egyéb rendelkezések

A jelen Megállapodásban meghatározott keretek között a Felek egymással együttműködve és jóhiszeműen járnak el.

FENTIEK HITELÉÜL, az alulírott, erre kellően feljogosított meghatalmazottak aláírták ezt a Megállapodást.

Készült és aláírásra került Male’-ban, 2022. november 9. napján, két eredeti példányban angol nyelven, mindkét 
szöveg egyformán hitelesnek minősül.
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2. melléklet az 592/2022. (XII. 28.) Korm. rendelethez

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF 
MALDIVES ON ECONOMIC COOPERATION

THE GOVERNMENT OF HUNGARY represented by the Ministry of Foreign Affairs and Trade and THE GOVERNMENT 
OF THE REPUBLIC OF MALDIVES represented by the  Ministry of Economic Development (hereinafter referred to 
singularly as the “Party” and collectively as “the Parties”),
DESIRING to strengthen the friendly relations and to enhance the economic cooperation between the Parties;
RECOGNIZING the common interest of the Parties in enhancing and promoting cooperation in economic areas on 
the basis of mutual benefit;
ACKNOWLEDGING the  significance of further widening bilateral economic relations through a  well-defined 
cooperation agreement which will provide suitable base for a  mutually advantageous economic cooperation 
between the Parties,

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE I 
OBJECTIVE

The Parties, subject to the terms of this Agreement and the laws, rules, regulations and national policies in force in 
each country and the provisions of the international treaties to which they are parties, agree to strengthen, promote 
and develop economic cooperation between each other on the basis of equality and mutual benefit.

ARTICLE II 
AREAS OF COOPERATION

Each Party shall, subject to the laws, rules, regulations and national policies in force, governing the subject matter 
in their respective countries, endeavour to take necessary steps to facilitate economic cooperation in the following 
areas:
(a) construction industry;
(b) electrical and electronic industry;
(c) transport and related infrastructure, logistics;
(d) aerospace industry;
(e) digitalisation;
(f ) automotive industry;
(g) water management;
(h) management of natural resources and environment;
(i) energy industry;
(j) chemical and petrochemical industry;
(k) machinery and mechanical engineering;
(l) forestry, agriculture and food processing industry;
(m) commodities;
(n) health and healthcare industry;
(o) biotechnology;
(p) education and human resource development;
(q) hospitality and tourism industry;
(r) cooperation between small and medium enterprises;
(s) textile industry,
(t) pharmaceutical industry;
(u) commerce and financial industry;
(v) any other areas of economic cooperation in accordance with the  objective of this Agreement set out in 

Article I, to be mutually agreed upon by the Parties.
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ARTICLE III 
PARTICIPATION OF THIRD PARTY

 1. Either Party may invite a third party to participate in the joint projects, activities or programmes being carried out 
under this Agreement with prior approval of the other Party.

 2. In carrying out such joint projects, activities or programmes, the  Parties shall ensure that the  third party shall 
comply with the provisions of this Agreement.

ARTICLE IV 
FORMS OF COOPERATION

Each Party shall, subject to the laws, rules, regulations and national policies in force, governing the subject matter in 
their respective countries, undertake to facilitate economic cooperation through the following forms:
(a) exchange of information and experience;
(b) sharing of best practices and procedures;
(c) collaboration on initiatives and projects of mutual benefit and interest;
(d) convening meetings, seminars, workshops and conferences;
(e) promoting business linkages in order to facilitate the  growth of bilateral trade and investments and 

exchange of visits between officials and experts in the  areas of cooperation mutually identified between 
the Parties;

(f ) deepening economic cooperation through the participation of the private sectors of the Parties;
(g) participating in fairs and exhibitions in the respective countries of the Parties; and
(h) other forms of cooperation as may be mutually agreed upon by the Parties.

ARTICLE V 
IMPLEMENTATION

 1. For the  practical implementation and development of this Agreement, a  Joint Economic Commission 
between Hungary and the  Republic of Maldives (hereinafter referred to as the “Joint Commission”), comprising 
the representatives of both Parties, shall be established.

 2. The Joint Commission shall be composed of officials, experts and advisors of the Parties and it shall also nominate 
the  co-chairs for the  Joint Commission representing Hungary and the  Republic of Maldives respectively. 
The  functions, powers, procedures and responsibilities of the  Joint Commission shall be mutually determined by 
both Parties.

ARTICLE VI 
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any difference or dispute between the  Parties relating to the  interpretation and/or implementation and/or 
application of any of the provisions of this Agreement shall be settled amicably through mutual consultations and 
negotiations between the Parties through diplomatic channels, without reference to any third party or international 
tribunal.

ARTICLE VII 
FINANCIAL ARRANGEMENTS

The financial arrangements to cover expenses for the cooperative activities undertaken within the framework of this 
Agreement shall be mutually agreed upon by the Parties on a case-by-case basis subject to the availability of funds 
and resources.
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ARTICLE VIII 
PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

 1. The protection of intellectual property rights shall be enforced in conformity with the respective national laws, rules 
and regulations of the Parties and with other international agreements to which both Parties are parties.

 2. Notwithstanding anything in paragraph 1 above, the  intellectual property rights in respect of any technological 
development, and any products and services development arising from this Agreement, carried out
(a) jointly by the  Parties or research results obtained through the  joint activity effort of the  Parties, shall be 

jointly owned by the Parties in accordance with the terms to be mutually agreed upon; and
(b) solely and separately by either Party or the research results obtained through the sole and separate effort of 

either Party, shall be solely owned by the Party concerned.

ARTICLE IX 
CONFIDENTIALITY

 1. Each Party shall undertake to observe the  confidentiality and secrecy of documents, information and other data 
received from or supplied to the  other Party during the  period of the  implementation of this Agreement or any 
other agreements made pursuant to this Agreement.

 2. Both Parties agree that the  provisions of this Article shall remain in force after the  expiry or termination of this 
Agreement.

ARTICLE X 
SUSPENSION

Each Party reserves the  right for reasons of national security, national interest, public order or public health to 
suspend temporarily, either in whole or in part, the implementation of this Agreement. Such suspension shall take 
effect immediately after a written notification has been given to the other Party through diplomatic channels.

ARTICLE XI 
REVISION AND AMENDMENT

 1. Either Party may request in writing a revision or amendment of all or any part of this Agreement.
 2. Any revision or amendment agreed to by the Parties shall be reduced into writing and shall form an integral part of 

this Agreement.
 3. Such revision or amendment shall enter into force on such date as may be determined by the Parties.
 4. Any revision or amendment shall not prejudice the rights and obligations arising from or based on this Agreement 

before or up to the date of the entry into force of such revision or amendment.

ARTICLE XII 
RELATIONS TO OTHER AGREEMENTS

 1. Nothing in this Agreement or any actions taken thereto shall be construed as allowing or requiring to derogate 
from any existing or future rights or obligations of the Parties deriving from any international agreements, regional 
integration organizations or conventions which one or both of the Parties are party to.

 2. In case of any inconsistency between this Agreement and any other agreement to which both Parties are parties, 
the Parties shall immediately consult with a view to finding a mutually satisfactory solution.

 3. This Agreement shall in no way affect the  obligations of Hungary as a  member state of the  European Union. 
Consequently, the  provisions of this Agreement shall not be quoted or interpreted, either in whole or in part, in 
such a  way as to invalidate, amend or otherwise affect the  obligations of Hungary arising from the  primary and 
secondary law of the  European Union or the  obligations arising from Treaties on which the  European Union is 
founded.

 4. The Agreement cannot be interpreted or invoked in a way so as to rescind or otherwise affect the obligations arising 
from any agreements concluded between the European Union and the Republic of Maldives or between European 
Union and its Member States on the one side and Republic of Maldives on the other side.
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ARTICLE XIII 
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

 1. This Agreement shall enter into force on the  forty-fifth (45th) day following the  receipt of the  last notification in 
which a Party notifies the other in writing through diplomatic channels that its respective internal procedures for 
the entry into force of this Agreement have been completed.

 2. Thereafter, this Agreement shall remain in force for a period of five (5) years, which shall be automatically extended 
for successive one (1) year periods, unless a written notice of termination is given by either Party through diplomatic 
channels, at least three (3) months prior to its expiry.

 3. The expiration of the  term or termination hereof shall not affect the  validity of Article IX and any on-going 
projects or programmes made under this Agreement until the completion of such programmes or projects, unless 
the Parties agree otherwise.

ARTICLE XIV 
MISCELLANEOUS PROVISIONS

In the context of present Agreement specified herein the Parties shall act in cooperation with one another and in 
good faith.

IN WITNESS WHEREOF, the  undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have 
signed this Agreement.

DONE at Male’on this 9th day of November in the year 2022 in two originals, each in the English language, all texts 
being equally authentic.

A Kormány 593/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
a Széchenyi Pihenő Kártya alszámláinak megszüntetésével összefüggő adószabályok módosításáról

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

1. § (1) Az  Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek 
magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel a személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a  továbbiakban: Szja tv.) 71.  § (1)  bekezdésétől eltérően béren 
kívüli juttatásnak minősül – ha a juttató a munkáltató – a munkavállalónak az adóévben a Széchenyi Pihenő Kártya 
juttatás céljából nyitott korlátozott rendeltetésű fizetési számlájára utalt, a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának 
és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendeletben meghatározott
a) szálláshely-szolgáltatásra,
b) melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a munkahelyi étkeztetést is) étkezési szolgáltatásra,
c) a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést szolgáló szolgáltatásra
felhasználható, a (2) bekezdés szerinti éves rekreációs keretösszeget – több juttatótól származóan együttvéve sem – 
meg nem haladó mértékű támogatás.
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 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában az éves rekreációs keretösszeg
a) évi 450 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll;
b) a 450 ezer forintnak a  munkavállaló által az  adott munkáltatónál az  adóévben a  juttatás alapjául szolgáló 

jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében 
áll fenn;

c) évi 450 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg.
 (3) Az (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti juttatásnak az éves rekreációs keretösszeget meghaladó része az Szja tv. 70. § 

(7) bekezdése szerinti egyes meghatározott juttatásnak minősül.
 (4) A (3) bekezdés szerinti meghaladó rész utáni adót

a) a juttatás hónapja kötelezettségeként,
b) – az a) ponttól eltérően – ha a magánszemély béren kívüli juttatásra jogosító jogviszonya úgy szűnik meg, 

hogy a megszűnéskor a munkáltatótól az adóévben szerzett béren kívüli juttatások együttes értéke az éves 
rekreációs keretösszeget meghaladja, a  jogviszony megszűnése hónapja kötelezettségeként, a  meghaladó 
rész után béren kívüli juttatásként már teljesített közteher beszámításával

kell megállapítani, bevallani és megfizetni.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 594/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló  
76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80.  § d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet  
[a továbbiakban 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet] 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szolgáltató – a Széchenyi Pihenő Kártyával kezdeményezett fizetés elfogadás esetén – kizárólag a szolgáltató 
tevékenységi körébe tartozó, a Széchenyi Pihenő Kártya juttatás felhasználásnak jogszerűen megfelelő és az alábbi 
felsorolásban szereplő belföldi szolgáltatást – ide nem értve a szolgáltatás közvetítését – nyújthat a munkavállaló és 
társkártyával rendelkező közeli hozzátartozója részére:
1. szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR’08 55.10., 55.20., 55.30.),
2. belföldi utazásközvetítés és belföldi utazásszervezés (TEÁOR’08 79.11-ből belföldi szálláshely foglalása és belföldi 
utazás foglalása, 79.12-ből belföldi előre összeállított utazási csomagok értékesítése),
3. a szálláshelyen igénybe vehető és a szálláshely-szolgáltatással együttesen fizethető bármely szolgáltatás,
4. fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR’08 96.04),
5. éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR’08 56.10.),
6. egyéb vendéglátás (TEÁOR’08 56.29.),
7. egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR’08 86.90-ből a  fizioterápiás szolgáltatás, a  dentálhigiéniai kezelés, 
a diagnosztikai szolgáltatás, a terhesgondozás és az egyéb, máshová nem sorolt humán-egészségügyi ellátás),
8. előadó-művészet (TEÁOR’08 90.01.),
9. múzeumi tevékenység (TEÁOR’08 91.02.),
10. növény-, állatkert és természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR’08 91.04.),
11. vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység (TEÁOR’08 93.21.),
12. testedzési szolgáltatás (TEÁOR’08 93.13.),
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13. egyéb sporttevékenység (TEÁOR’08 93.19-ből a  verseny- és lovaglóistállók tevékenysége, a  sporthorgászat és 
a sportesemények, a szabadidős sportrendezvények nevezési, regisztrációs díja),
14. belvízi személyszállítás (TEÁOR’08 50.30.),
15. egyéb foglalás (TEÁOR’08 79.90-ből az idegenvezetés),
16. sportlétesítmény működtetése (TEÁOR’08 93.11-ből a sportpályák bérlése, uszodabelépő és -bérlet értékesítése),
17. sportegyesületi tevékenység (TEÁOR’08 93.12.),
18. sport, szabadidős képzés (TEÁOR’08 85.51.),
19. szabadidős, sporteszköz kölcsönzése (TEÁOR’08 77.21.),
20. helyközi vasúti személyszállítás (TEÁOR’08 49.10-ből kizárólag a  keskenynyomközű vasúton történő 
személyszállítás),
21. máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR’08 93.29-ből a  szabadidőpark- és 
strandszolgáltatás, sípálya és sporthajókikötő szolgáltatásai, valamint a  szabadidős létesítmény működtetője által 
nyújtott, a pihenést, szabadidőt szolgáló eszközök kölcsönzése).”

2. §  A 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az  igazolt jogosult a  2.  § (1)  bekezdésében meghatározott korlátozott rendeltetésű fizetési számla 
tulajdonosa, akkor a (2) bekezdés szerint a részére kifizetendő összeget a korlátozott rendeltetésű fizetési számlájára 
– a  jogerős határozat pénzforgalmi szolgáltató részére való bemutatásával egyidejűleg – történő átutalással kell 
teljesíteni.”

3. §  A 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 13. § (1) bekezdése és a 14. § szerinti költség összegét a pénzforgalmi szolgáltató a munkavállaló korlátozott 
rendeltetésű fizetési számlájára terhelheti, amennyiben a költség összegének fedezete rendelkezésre áll.”

4. §  A 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
a) 14. §-ában az „1500” szövegrész helyébe az „1800” szöveg,
b) 22. §-ában a „2022. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2023. január 8-ig” szöveg
lép.

5. §  Hatályát veszti a 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
a) 3. § (2) bekezdése,
b) 8. § (1) bekezdésében az „alszámlánkénti” szövegrész,
c) 17. § b) pontjában az „és alszámlánkénti bontásban” szövegrész.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. december 31-én lép hatályba.
 (2) Az 1–3. §, a 4. § a) pontja és az 5. § 2023. január 9-én lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 595/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
egyes családpolitikai intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2–5. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 18/A.  §-a a  következő 
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a  30. életévét be nem töltött hitelfelvevő nőnek a  felsőoktatási tanulmányai alatt, vagy azok sikeres 
befejezését (az oklevél megszerzését) követő két éven belül gyermeke születik, vagy gyermeket fogad örökbe, 
a fennálló hallgatói hiteltartozása száz százalékának megfelelő összegű vissza nem térítendő gyermektámogatásban 
részesül, ha a  gyermektámogatás iránti kérelmét – a  Diákhitel szervezet által e  célra rendszeresített 
nyomtatványon  – a  gyermek születését, vagy örökbefogadott gyermek esetén az  örökbefogadást engedélyező 
határozat véglegessé válását követő 60 napon belül benyújtja a  Diákhitel szervezethez. A  kérelem tartalmazza 
az  igénylő 16/A.  § (4)  bekezdés a)  pontjában meghatározott hozzájárulását, vagy a  hitelfelvevő nő csatolja 
a kérelemhez a 16/A. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott dokumentumokat.”

2. §  Az R1. a következő 34/K. §-sal egészül ki:
„34/K. § Az egyes családpolitikai intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 595/2022.  (XII. 28.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód R. 10.) 1.  §-ával megállapított 18/A.  § (1a)  bekezdése a  Mód R. 10. 
hatálybalépését követően született vagy örökbefogadott gyermek vagy halvaszületett magzat esetén alkalmazható.”

2. Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló  
16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

3. §  Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 
69. § (3) bekezdésében a „2022.” szövegrészek helyébe a „2024.” szöveg lép.

3. A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről 
szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 
17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 19/A. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Nem vehető igénybe a (4) bekezdés szerinti támogatás, ha az igénylő az általa 5 éven belül elidegenített lakás 
tulajdonjogát kívánja így visszavásárolni.”

5. §  Az R2. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. §  Az R2. 19/A. § (2) bekezdésében a „2022.” szövegrész helyébe a „2024.” szöveg lép.

4. A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

7. §  A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében a „2022.” szövegrész helyébe 
a „2024.” szöveg lép.
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5. A nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 
módosítása

8. §  A nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 7.  § 
(2) bekezdésében a „hat hónapon” szövegrész helyébe az „egy éven” szöveg lép.

6. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 595/2022. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 17/2016. (II.10.) Korm. rendelethez

A B C

1. VÁRMEGYE TELEPÜLÉS JÁRÁS

2. Bács-Kiskun vármegye Ágasegyháza Kecskeméti járás

3. Bács-Kiskun vármegye Akasztó Kiskőrösi járás

4. Bács-Kiskun vármegye Apostag Kunszentmiklósi járás

5. Bács-Kiskun vármegye Bácsbokod Bácsalmási járás

6. Bács-Kiskun vármegye Bácsborsód Bácsalmási járás

7. Bács-Kiskun vármegye Bácsszentgyörgy Bajai járás

8. Bács-Kiskun vármegye Bácsszőlős Bácsalmási járás

9. Bács-Kiskun vármegye Balotaszállás Kiskunhalasi járás

10. Bács-Kiskun vármegye Bátmonostor Bajai járás

11. Bács-Kiskun vármegye Bátya Kalocsai járás

12. Bács-Kiskun vármegye Bócsa Kiskőrösi járás

13. Bács-Kiskun vármegye Borota Jánoshalmai járás

14. Bács-Kiskun vármegye Bugac Kiskunfélegyházi járás

15. Bács-Kiskun vármegye Bugacpusztaháza Kiskunfélegyházi járás

16. Bács-Kiskun vármegye Császártöltés Kiskőrösi járás

17. Bács-Kiskun vármegye Csátalja Bajai járás

18. Bács-Kiskun vármegye Csávoly Bajai járás

19. Bács-Kiskun vármegye Csengőd Kiskőrösi járás

20. Bács-Kiskun vármegye Csikéria Bácsalmási járás

21. Bács-Kiskun vármegye Csólyospálos Kiskunmajsai járás

22. Bács-Kiskun vármegye Dávod Bajai járás

23. Bács-Kiskun vármegye Drágszél Kalocsai járás

24. Bács-Kiskun vármegye Dunaegyháza Kunszentmiklósi járás

25. Bács-Kiskun vármegye Dunafalva Bajai járás

26. Bács-Kiskun vármegye Dunapataj Kalocsai járás

27. Bács-Kiskun vármegye Dunaszentbenedek Kalocsai járás

28. Bács-Kiskun vármegye Dunatetétlen Kalocsai járás

29. Bács-Kiskun vármegye Dunavecse Kunszentmiklósi járás

30. Bács-Kiskun vármegye Dusnok Kalocsai járás
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31. Bács-Kiskun vármegye Érsekcsanád Bajai járás

32. Bács-Kiskun vármegye Érsekhalma Bajai járás

33. Bács-Kiskun vármegye Fajsz Kalocsai járás

34. Bács-Kiskun vármegye Felsőlajos Kecskeméti járás

35. Bács-Kiskun vármegye Felsőszentiván Bajai járás

36. Bács-Kiskun vármegye Foktő Kalocsai járás

37. Bács-Kiskun vármegye Fülöpháza Kecskeméti járás

38. Bács-Kiskun vármegye Fülöpjakab Kecskeméti járás

39. Bács-Kiskun vármegye Fülöpszállás Kiskőrösi járás

40. Bács-Kiskun vármegye Gara Bajai járás

41. Bács-Kiskun vármegye Gátér Kiskunfélegyházi járás

42. Bács-Kiskun vármegye Géderlak Kalocsai járás

43. Bács-Kiskun vármegye Hajós Kalocsai járás

44. Bács-Kiskun vármegye Harkakötöny Kiskunhalasi járás

45. Bács-Kiskun vármegye Harta Kalocsai járás

46. Bács-Kiskun vármegye Hercegszántó Bajai járás

47. Bács-Kiskun vármegye Homokmégy Kalocsai járás

48. Bács-Kiskun vármegye Imrehegy Kiskőrösi járás

49. Bács-Kiskun vármegye Jakabszállás Kecskeméti járás

50. Bács-Kiskun vármegye Jászszentlászló Kiskunmajsai járás

51. Bács-Kiskun vármegye Kaskantyú Kiskőrösi járás

52. Bács-Kiskun vármegye Katymár Bácsalmási járás

53. Bács-Kiskun vármegye Kelebia Kiskunhalasi járás

54. Bács-Kiskun vármegye Kéleshalom Jánoshalmai járás

55. Bács-Kiskun vármegye Kisszállás Kiskunhalasi járás

56. Bács-Kiskun vármegye Kömpöc Kiskunmajsai járás

57. Bács-Kiskun vármegye Kunadacs Kunszentmiklósi járás

58. Bács-Kiskun vármegye Kunbaja Bácsalmási járás

59. Bács-Kiskun vármegye Kunbaracs Kecskeméti járás

60. Bács-Kiskun vármegye Kunfehértó Kiskunhalasi járás

61. Bács-Kiskun vármegye Kunpeszér Kunszentmiklósi járás

62. Bács-Kiskun vármegye Kunszállás Kecskeméti járás

63. Bács-Kiskun vármegye Ladánybene Kecskeméti járás

64. Bács-Kiskun vármegye Madaras Bácsalmási járás

65. Bács-Kiskun vármegye Mátételke Bácsalmási járás

66. Bács-Kiskun vármegye Mélykút Jánoshalmai járás

67. Bács-Kiskun vármegye Miske Kalocsai járás

68. Bács-Kiskun vármegye Móricgát Kiskunmajsai járás

69. Bács-Kiskun vármegye Nagybaracska Bajai járás

70. Bács-Kiskun vármegye Nemesnádudvar Bajai járás

71. Bács-Kiskun vármegye Nyárlőrinc Kecskeméti járás

72. Bács-Kiskun vármegye Ordas Kalocsai járás

73. Bács-Kiskun vármegye Orgovány Kecskeméti járás

74. Bács-Kiskun vármegye Öregcsertő Kalocsai járás

75. Bács-Kiskun vármegye Páhi Kiskőrösi járás

76. Bács-Kiskun vármegye Pálmonostora Kiskunfélegyházi járás

77. Bács-Kiskun vármegye Petőfiszállás Kiskunfélegyházi járás
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78. Bács-Kiskun vármegye Pirtó Kiskunhalasi járás

79. Bács-Kiskun vármegye Rém Jánoshalmai járás

80. Bács-Kiskun vármegye Soltszentimre Kiskőrösi járás

81. Bács-Kiskun vármegye Sükösd Bajai járás

82. Bács-Kiskun vármegye Szakmár Kalocsai járás

83. Bács-Kiskun vármegye Szalkszentmárton Kunszentmiklósi járás

84. Bács-Kiskun vármegye Szank Kiskunmajsai járás

85. Bács-Kiskun vármegye Szentkirály Tiszakécskei járás

86. Bács-Kiskun vármegye Szeremle Bajai járás

87. Bács-Kiskun vármegye Tabdi Kiskőrösi járás

88. Bács-Kiskun vármegye Tass Kunszentmiklósi járás

89. Bács-Kiskun vármegye Tataháza Bácsalmási járás

90. Bács-Kiskun vármegye Tázlár Kiskőrösi járás

91. Bács-Kiskun vármegye Tiszaug Tiszakécskei járás

92. Bács-Kiskun vármegye Tompa Kiskunhalasi járás

93. Bács-Kiskun vármegye Újsolt Kalocsai járás

94. Bács-Kiskun vármegye Újtelek Kalocsai járás

95. Bács-Kiskun vármegye Uszód Kalocsai járás

96. Bács-Kiskun vármegye Városföld Kecskeméti járás

97. Bács-Kiskun vármegye Vaskút Bajai járás

98. Bács-Kiskun vármegye Zsana Kiskunhalasi járás

99. Baranya vármegye Abaliget Pécsi járás

100. Baranya vármegye Adorjás Sellyei járás

101. Baranya vármegye Ág Hegyháti járás

102. Baranya vármegye Almamellék Szigetvári járás

103. Baranya vármegye Almáskeresztúr Szigetvári járás

104. Baranya vármegye Alsómocsolád Hegyháti járás

105. Baranya vármegye Apátvarasd Pécsváradi járás

106. Baranya vármegye Aranyosgadány Pécsi járás

107. Baranya vármegye Áta Pécsi járás

108. Baranya vármegye Babarc Bólyi járás

109. Baranya vármegye Babarcszőlős Siklósi járás

110. Baranya vármegye Bakóca Hegyháti járás

111. Baranya vármegye Bakonya Pécsi járás

112. Baranya vármegye Baksa Sellyei járás

113. Baranya vármegye Bánfa Szigetvári járás

114. Baranya vármegye Bár Mohácsi járás

115. Baranya vármegye Baranyahídvég Sellyei járás

116. Baranya vármegye Baranyajenő Hegyháti járás

117. Baranya vármegye Baranyaszentgyörgy Hegyháti járás

118. Baranya vármegye Basal Szigetvári járás

119. Baranya vármegye Belvárdgyula Bólyi járás

120. Baranya vármegye Beremend Siklósi járás

121. Baranya vármegye Berkesd Pécsi járás

122. Baranya vármegye Besence Sellyei járás

123. Baranya vármegye Bezedek Mohácsi járás

124. Baranya vármegye Bicsérd Szentlőrinci járás
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125. Baranya vármegye Bikal Komlói járás

126. Baranya vármegye Birján Pécsi járás

127. Baranya vármegye Bisse Siklósi járás

128. Baranya vármegye Boda Szentlőrinci járás

129. Baranya vármegye Bodolyabér Komlói járás

130. Baranya vármegye Bogádmindszent Sellyei járás

131. Baranya vármegye Bogdása Sellyei járás

132. Baranya vármegye Boldogasszonyfa Szigetvári járás

133. Baranya vármegye Borjád Bólyi járás

134. Baranya vármegye Bosta Pécsi járás

135. Baranya vármegye Botykapeterd Szigetvári járás

136. Baranya vármegye Bükkösd Szentlőrinci járás

137. Baranya vármegye Bürüs Szigetvári járás

138. Baranya vármegye Cún Siklósi járás

139. Baranya vármegye Csányoszró Sellyei járás

140. Baranya vármegye Csarnóta Siklósi járás

141. Baranya vármegye Csebény Szigetvári járás

142. Baranya vármegye Cserdi Szentlőrinci járás

143. Baranya vármegye Csertő Szigetvári járás

144. Baranya vármegye Csonkamindszent Szentlőrinci járás

145. Baranya vármegye Dencsháza Szigetvári járás

146. Baranya vármegye Dinnyeberki Szentlőrinci járás

147. Baranya vármegye Diósviszló Siklósi járás

148. Baranya vármegye Drávacsehi Siklósi járás

149. Baranya vármegye Drávacsepely Siklósi járás

150. Baranya vármegye Drávafok Sellyei járás

151. Baranya vármegye Drávaiványi Sellyei járás

152. Baranya vármegye Drávakeresztúr Sellyei járás

153. Baranya vármegye Drávapalkonya Siklósi járás

154. Baranya vármegye Drávapiski Siklósi járás

155. Baranya vármegye Drávaszabolcs Siklósi járás

156. Baranya vármegye Drávaszerdahely Siklósi járás

157. Baranya vármegye Drávasztára Sellyei járás

158. Baranya vármegye Dunaszekcső Mohácsi járás

159. Baranya vármegye Egerág Pécsi járás

160. Baranya vármegye Egyházasharaszti Siklósi járás

161. Baranya vármegye Egyházaskozár Komlói járás

162. Baranya vármegye Ellend Pécsi járás

163. Baranya vármegye Endrőc Szigetvári járás

164. Baranya vármegye Erdősmárok Mohácsi járás

165. Baranya vármegye Erdősmecske Pécsváradi járás

166. Baranya vármegye Erzsébet Pécsváradi járás

167. Baranya vármegye Fazekasboda Pécsváradi járás

168. Baranya vármegye Feked Mohácsi járás

169. Baranya vármegye Felsőegerszeg Hegyháti járás

170. Baranya vármegye Felsőszentmárton Sellyei járás

171. Baranya vármegye Garé Siklósi járás
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172. Baranya vármegye Gerde Szentlőrinci járás

173. Baranya vármegye Gerényes Hegyháti járás

174. Baranya vármegye Geresdlak Pécsváradi járás

175. Baranya vármegye Gilvánfa Sellyei járás

176. Baranya vármegye Gordisa Siklósi járás

177. Baranya vármegye Gödre Hegyháti járás

178. Baranya vármegye Görcsöny Pécsi járás

179. Baranya vármegye Görcsönydoboka Mohácsi járás

180. Baranya vármegye Gyöngyfa Szentlőrinci járás

181. Baranya vármegye Gyöngyösmellék Szigetvári járás

182. Baranya vármegye Hásságy Bólyi járás

183. Baranya vármegye Hegyhátmaróc Komlói járás

184. Baranya vármegye Hegyszentmárton Sellyei járás

185. Baranya vármegye Helesfa Szentlőrinci járás

186. Baranya vármegye Hetvehely Szentlőrinci járás

187. Baranya vármegye Hidas Pécsváradi járás

188. Baranya vármegye Himesháza Mohácsi járás

189. Baranya vármegye Hirics Sellyei járás

190. Baranya vármegye Hobol Szigetvári járás

191. Baranya vármegye Homorúd Mohácsi járás

192. Baranya vármegye Horváthertelend Szigetvári járás

193. Baranya vármegye Husztót Pécsi járás

194. Baranya vármegye Ibafa Szigetvári járás

195. Baranya vármegye Illocska Siklósi járás

196. Baranya vármegye Ipacsfa Siklósi járás

197. Baranya vármegye Ivánbattyán Siklósi járás

198. Baranya vármegye Ivándárda Mohácsi járás

199. Baranya vármegye Kacsóta Szentlőrinci járás

200. Baranya vármegye Kákics Sellyei járás

201. Baranya vármegye Kárász Komlói járás

202. Baranya vármegye Kásád Siklósi járás

203. Baranya vármegye Katádfa Szigetvári járás

204. Baranya vármegye Kátoly Pécsváradi járás

205. Baranya vármegye Kékesd Pécsváradi járás

206. Baranya vármegye Kémes Siklósi járás

207. Baranya vármegye Kemse Sellyei járás

208. Baranya vármegye Kétújfalu Szigetvári járás

209. Baranya vármegye Királyegyháza Szentlőrinci járás

210. Baranya vármegye Kisasszonyfa Sellyei járás

211. Baranya vármegye Kisbeszterce Hegyháti járás

212. Baranya vármegye Kisbudmér Bólyi járás

213. Baranya vármegye Kisdér Siklósi járás

214. Baranya vármegye Kisdobsza Szigetvári járás

215. Baranya vármegye Kishajmás Hegyháti járás

216. Baranya vármegye Kisharsány Siklósi járás

217. Baranya vármegye Kisherend Pécsi járás

218. Baranya vármegye Kisjakabfalva Siklósi járás
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219. Baranya vármegye Kiskassa Siklósi járás

220. Baranya vármegye Kislippó Siklósi járás

221. Baranya vármegye Kisnyárád Mohácsi járás

222. Baranya vármegye Kistamási Szigetvári járás

223. Baranya vármegye Kistapolca Siklósi járás

224. Baranya vármegye Kistótfalu Siklósi járás

225. Baranya vármegye Kisvaszar Hegyháti járás

226. Baranya vármegye Kisszentmárton Sellyei járás

227. Baranya vármegye Kórós Sellyei járás

228. Baranya vármegye Kovácshida Siklósi járás

229. Baranya vármegye Kovácsszénája Pécsi járás

230. Baranya vármegye Köblény Komlói járás

231. Baranya vármegye Kökény Pécsi járás

232. Baranya vármegye Kölked Mohácsi járás

233. Baranya vármegye Kővágószőlős Pécsi járás

234. Baranya vármegye Kővágótöttös Pécsi járás

235. Baranya vármegye Lánycsók Mohácsi járás

236. Baranya vármegye Lapáncsa Siklósi járás

237. Baranya vármegye Liget Komlói járás

238. Baranya vármegye Lippó Mohácsi járás

239. Baranya vármegye Liptód Bólyi járás

240. Baranya vármegye Lothárd Pécsi járás

241. Baranya vármegye Lovászhetény Pécsváradi járás

242. Baranya vármegye Lúzsok Sellyei járás

243. Baranya vármegye Mágocs Hegyháti járás

244. Baranya vármegye Magyarbóly Siklósi járás

245. Baranya vármegye Magyaregregy Komlói járás

246. Baranya vármegye Magyarhertelend Komlói járás

247. Baranya vármegye Magyarlukafa Szigetvári járás

248. Baranya vármegye Magyarmecske Sellyei járás

249. Baranya vármegye Magyarsarlós Pécsi járás

250. Baranya vármegye Magyarszék Komlói járás

251. Baranya vármegye Magyartelek Sellyei járás

252. Baranya vármegye Majs Mohácsi járás

253. Baranya vármegye Mánfa Komlói járás

254. Baranya vármegye Maráza Mohácsi járás

255. Baranya vármegye Márfa Siklósi járás

256. Baranya vármegye Máriakéménd Bólyi járás

257. Baranya vármegye Markóc Sellyei járás

258. Baranya vármegye Marócsa Sellyei járás

259. Baranya vármegye Márok Siklósi járás

260. Baranya vármegye Martonfa Pécsváradi járás

261. Baranya vármegye Matty Siklósi járás

262. Baranya vármegye Máza Komlói járás

263. Baranya vármegye Mecseknádasd Pécsváradi járás

264. Baranya vármegye Mecsekpölöske Komlói járás

265. Baranya vármegye Mekényes Hegyháti járás
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266. Baranya vármegye Merenye Szigetvári járás

267. Baranya vármegye Meződ Hegyháti járás

268. Baranya vármegye Mindszentgodisa Hegyháti járás

269. Baranya vármegye Molvány Szigetvári járás

270. Baranya vármegye Monyoród Bólyi járás

271. Baranya vármegye Mozsgó Szigetvári járás

272. Baranya vármegye Nagybudmér Bólyi járás

273. Baranya vármegye Nagycsány Sellyei járás

274. Baranya vármegye Nagydobsza Szigetvári járás

275. Baranya vármegye Nagyhajmás Hegyháti járás

276. Baranya vármegye Nagyharsány Siklósi járás

277. Baranya vármegye Nagynyárád Mohácsi járás

278. Baranya vármegye Nagypall Pécsváradi járás

279. Baranya vármegye Nagypeterd Szigetvári járás

280. Baranya vármegye Nagytótfalu Siklósi járás

281. Baranya vármegye Nagyváty Szigetvári járás

282. Baranya vármegye Nemeske Szigetvári járás

283. Baranya vármegye Nyugotszenterzsébet Szigetvári járás

284. Baranya vármegye Óbánya Pécsváradi járás

285. Baranya vármegye Ócsárd Pécsi járás

286. Baranya vármegye Ófalu Pécsváradi járás

287. Baranya vármegye Okorág Sellyei járás

288. Baranya vármegye Okorvölgy Szentlőrinci járás

289. Baranya vármegye Olasz Bólyi járás

290. Baranya vármegye Old Siklósi járás

291. Baranya vármegye Oroszló Komlói járás

292. Baranya vármegye Ózdfalu Sellyei járás

293. Baranya vármegye Palé Hegyháti járás

294. Baranya vármegye Palkonya Siklósi járás

295. Baranya vármegye Palotabozsok Mohácsi járás

296. Baranya vármegye Páprád Sellyei járás

297. Baranya vármegye Patapoklosi Szigetvári járás

298. Baranya vármegye Pécsbagota Szentlőrinci járás

299. Baranya vármegye Pécsdevecser Siklósi járás

300. Baranya vármegye Pécsvárad Pécsváradi járás

301. Baranya vármegye Pereked Pécsi járás

302. Baranya vármegye Peterd Siklósi járás

303. Baranya vármegye Pettend Szigetvári járás

304. Baranya vármegye Piskó Sellyei járás

305. Baranya vármegye Pócsa Bólyi járás

306. Baranya vármegye Rádfalva Siklósi járás

307. Baranya vármegye Regenye Pécsi járás

308. Baranya vármegye Romonya Pécsi járás

309. Baranya vármegye Rózsafa Szigetvári járás

310. Baranya vármegye Sámod Sellyei járás

311. Baranya vármegye Sárok Mohácsi járás

312. Baranya vármegye Sásd Hegyháti járás
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313. Baranya vármegye Sátorhely Mohácsi járás

314. Baranya vármegye Sellye Sellyei járás

315. Baranya vármegye Siklósbodony Siklósi járás

316. Baranya vármegye Siklósnagyfalu Siklósi járás

317. Baranya vármegye Somberek Mohácsi járás

318. Baranya vármegye Somogyapáti Szigetvári járás

319. Baranya vármegye Somogyhárságy Szigetvári járás

320. Baranya vármegye Somogyhatvan Szigetvári járás

321. Baranya vármegye Somogyviszló Szigetvári járás

322. Baranya vármegye Sósvertike Sellyei járás

323. Baranya vármegye Sumony Szentlőrinci járás

324. Baranya vármegye Szabadszentkirály Szentlőrinci járás

325. Baranya vármegye Szágy Hegyháti járás

326. Baranya vármegye Szajk Bólyi járás

327. Baranya vármegye Szalánta Pécsi járás

328. Baranya vármegye Szalatnak Komlói járás

329. Baranya vármegye Szaporca Siklósi járás

330. Baranya vármegye Szárász Komlói járás

331. Baranya vármegye Szászvár Komlói járás

332. Baranya vármegye Szava Siklósi járás

333. Baranya vármegye Szebény Mohácsi járás

334. Baranya vármegye Szederkény Bólyi járás

335. Baranya vármegye Székelyszabar Mohácsi járás

336. Baranya vármegye Szellő Pécsváradi járás

337. Baranya vármegye Szemely Pécsi járás

338. Baranya vármegye Szentdénes Szentlőrinci járás

339. Baranya vármegye Szentegát Szigetvári járás

340. Baranya vármegye Szentkatalin Szentlőrinci járás

341. Baranya vármegye Szentlászló Szigetvári járás

342. Baranya vármegye Szilágy Pécsi járás

343. Baranya vármegye Szilvás Pécsi járás

344. Baranya vármegye Szőke Pécsi járás

345. Baranya vármegye Szőkéd Pécsi járás

346. Baranya vármegye Szörény Szigetvári járás

347. Baranya vármegye Szulimán Szigetvári járás

348. Baranya vármegye Szűr Mohácsi járás

349. Baranya vármegye Tarrós Hegyháti járás

350. Baranya vármegye Tékes Hegyháti járás

351. Baranya vármegye Teklafalu Szigetvári járás

352. Baranya vármegye Tengeri Sellyei járás

353. Baranya vármegye Tésenfa Siklósi járás

354. Baranya vármegye Téseny Sellyei járás

355. Baranya vármegye Tófű Komlói járás

356. Baranya vármegye Tormás Hegyháti járás

357. Baranya vármegye Tótszentgyörgy Szigetvári járás

358. Baranya vármegye Töttös Bólyi járás

359. Baranya vármegye Túrony Siklósi járás
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360. Baranya vármegye Udvar Mohácsi járás

361. Baranya vármegye Újpetre Siklósi járás

362. Baranya vármegye Vajszló Sellyei járás

363. Baranya vármegye Várad Szigetvári járás

364. Baranya vármegye Varga Hegyháti járás

365. Baranya vármegye Vásárosbéc Szigetvári járás

366. Baranya vármegye Vásárosdombó Hegyháti járás

367. Baranya vármegye Vázsnok Hegyháti járás

368. Baranya vármegye Vejti Sellyei járás

369. Baranya vármegye Vékény Komlói járás

370. Baranya vármegye Velény Szentlőrinci járás

371. Baranya vármegye Véménd Mohácsi járás

372. Baranya vármegye Versend Bólyi járás

373. Baranya vármegye Villány Siklósi járás

374. Baranya vármegye Villánykövesd Siklósi járás

375. Baranya vármegye Vokány Siklósi járás

376. Baranya vármegye Zádor Szigetvári járás

377. Baranya vármegye Zaláta Sellyei járás

378. Baranya vármegye Zengővárkony Pécsváradi járás

379. Baranya vármegye Zók Szentlőrinci járás

380. Békés vármegye Almáskamarás Mezőkovácsházai járás

381. Békés vármegye Békéssámson Orosházi járás

382. Békés vármegye Békésszentandrás Szarvasi járás

383. Békés vármegye Bélmegyer Békési járás

384. Békés vármegye Biharugra Sarkadi járás

385. Békés vármegye Bucsa Szeghalmi járás

386. Békés vármegye Csabacsűd Szarvasi járás

387. Békés vármegye Csabaszabadi Békéscsabai járás

388. Békés vármegye Csanádapáca Orosházi járás

389. Békés vármegye Csárdaszállás Gyomaendrődi járás

390. Békés vármegye Csorvás Békéscsabai járás

391. Békés vármegye Doboz Békéscsabai járás

392. Békés vármegye Dombegyház Mezőkovácsházai járás

393. Békés vármegye Dombiratos Mezőkovácsházai járás

394. Békés vármegye Ecsegfalva Gyomaendrődi járás

395. Békés vármegye Elek Gyulai járás

396. Békés vármegye Gádoros Orosházi járás

397. Békés vármegye Gerendás Békéscsabai járás

398. Békés vármegye Geszt Sarkadi járás

399. Békés vármegye Hunya Gyomaendrődi járás

400. Békés vármegye Kamut Békési járás

401. Békés vármegye Kardos Szarvasi járás

402. Békés vármegye Kardoskút Orosházi járás

403. Békés vármegye Kaszaper Mezőkovácsházai járás

404. Békés vármegye Kertészsziget Szeghalmi járás

405. Békés vármegye Kétegyháza Gyulai járás

406. Békés vármegye Kétsoprony Békéscsabai járás
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407. Békés vármegye Kevermes Mezőkovácsházai járás

408. Békés vármegye Kisdombegyház Mezőkovácsházai járás

409. Békés vármegye Kondoros Szarvasi járás

410. Békés vármegye Körösladány Szeghalmi járás

411. Békés vármegye Körösnagyharsány Sarkadi járás

412. Békés vármegye Köröstarcsa Békési járás

413. Békés vármegye Körösújfalu Szeghalmi járás

414. Békés vármegye Kötegyán Sarkadi járás

415. Békés vármegye Kunágota Mezőkovácsházai járás

416. Békés vármegye Lőkösháza Gyulai járás

417. Békés vármegye Magyarbánhegyes Mezőkovácsházai járás

418. Békés vármegye Magyardombegyház Mezőkovácsházai járás

419. Békés vármegye Medgyesbodzás Mezőkovácsházai járás

420. Békés vármegye Medgyesegyháza Mezőkovácsházai járás

421. Békés vármegye Méhkerék Sarkadi járás

422. Békés vármegye Mezőgyán Sarkadi járás

423. Békés vármegye Mezőhegyes Mezőkovácsházai járás

424. Békés vármegye Murony Békési járás

425. Békés vármegye Nagybánhegyes Mezőkovácsházai járás

426. Békés vármegye Nagykamarás Mezőkovácsházai járás

427. Békés vármegye Nagyszénás Orosházi járás

428. Békés vármegye Okány Sarkadi járás

429. Békés vármegye Örménykút Szarvasi járás

430. Békés vármegye Pusztaföldvár Orosházi járás

431. Békés vármegye Pusztaottlaka Mezőkovácsházai járás

432. Békés vármegye Sarkadkeresztúr Sarkadi járás

433. Békés vármegye Szabadkígyós Békéscsabai járás

434. Békés vármegye Tarhos Békési járás

435. Békés vármegye Telekgerendás Békéscsabai járás

436. Békés vármegye Újkígyós Békéscsabai járás

437. Békés vármegye Újszalonta Sarkadi járás

438. Békés vármegye Végegyháza Mezőkovácsházai járás

439. Békés vármegye Zsadány Sarkadi járás

440. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Abaújalpár Gönci járás

441. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Abaújkér Gönci járás

442. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Abaújlak Szikszói járás

443. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Abaújszántó Gönci járás

444. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Abaújszolnok Szikszói járás

445. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Abaújvár Gönci járás

446. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Abod Edelényi járás

447. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Aggtelek Putnoki járás

448. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Alacska Kazincbarcikai járás

449. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Alsóberecki Sátoraljaújhelyi járás

450. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Alsódobsza Szerencsi járás

451. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Alsógagy Encsi járás

452. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Alsóregmec Sátoraljaújhelyi járás

453. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Alsószuha Putnoki járás
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454. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Alsótelekes Kazincbarcikai járás

455. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Alsóvadász Szikszói járás

456. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Arka Gönci járás

457. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Arló Ózdi járás

458. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Arnót Miskolci járás

459. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ároktő Mezőcsáti járás

460. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Aszaló Szikszói járás

461. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Baktakék Encsi járás

462. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Balajt Edelényi járás

463. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Bánhorváti Kazincbarcikai járás

464. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Bánréve Putnoki járás

465. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Baskó Gönci járás

466. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Becskeháza Edelényi járás

467. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Bekecs Szerencsi járás

468. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Berente Kazincbarcikai járás

469. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Beret Encsi járás

470. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Bodroghalom Cigándi járás

471. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Bodrogkeresztúr Tokaji járás

472. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Bodrogkisfalud Tokaji járás

473. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Bodrogolaszi Sárospataki járás

474. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Bódvalenke Edelényi járás

475. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Bódvarákó Edelényi járás

476. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Bódvaszilas Edelényi járás

477. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Bogács Mezőkövesdi járás

478. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Boldogkőújfalu Gönci járás

479. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Boldogkőváralja Gönci járás

480. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Boldva Edelényi járás

481. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Borsodbóta Ózdi járás

482. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Borsodgeszt Mezőkövesdi járás

483. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Borsodivánka Mezőkövesdi járás

484. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Borsodnádasd Ózdi járás

485. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Borsodszentgyörgy Ózdi járás

486. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Borsodszirák Edelényi járás

487. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Bózsva Sátoraljaújhelyi járás

488. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Bőcs Miskolci járás

489. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Bükkábrány Mezőkövesdi járás

490. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Bükkaranyos Miskolci járás

491. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Bükkmogyorósd Ózdi járás

492. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Bükkszentkereszt Miskolci járás

493. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Bükkzsérc Mezőkövesdi járás

494. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Büttös Encsi járás

495. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Cigánd Cigándi járás

496. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Csenyéte Encsi járás

497. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Cserépfalu Mezőkövesdi járás

498. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Cserépváralja Mezőkövesdi járás

499. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Csernely Ózdi járás

500. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Csincse Mezőkövesdi járás
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501. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Csobád Encsi járás

502. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Csobaj Tokaji járás

503. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Csokvaomány Ózdi járás

504. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Damak Edelényi járás

505. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Dámóc Cigándi járás

506. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Debréte Edelényi járás

507. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Dédestapolcsány Kazincbarcikai járás

508. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Detek Encsi járás

509. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Domaháza Ózdi járás

510. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Dövény Putnoki járás

511. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Dubicsány Putnoki járás

512. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Egerlövő Mezőkövesdi járás

513. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Égerszög Edelényi járás

514. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Emőd Miskolci járás

515. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Erdőbénye Tokaji járás

516. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Erdőhorváti Sárospataki járás

517. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Fáj Encsi járás

518. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Fancsal Encsi járás

519. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Farkaslyuk Ózdi járás

520. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Felsőberecki Sátoraljaújhelyi járás

521. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Felsődobsza Gönci járás

522. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Felsőgagy Encsi járás

523. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Felsőkelecsény Putnoki járás

524. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Felsőnyárád Putnoki járás

525. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Felsőregmec Sátoraljaújhelyi járás

526. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Felsőtelekes Kazincbarcikai járás

527. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Felsővadász Szikszói járás

528. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Filkeháza Sátoraljaújhelyi járás

529. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Fony Gönci járás

530. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Forró Encsi járás

531. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Fulókércs Encsi járás

532. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Füzér Sátoraljaújhelyi járás

533. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Füzérkajata Sátoraljaújhelyi járás

534. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Füzérkomlós Sátoraljaújhelyi járás

535. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Füzérradvány Sátoraljaújhelyi járás

536. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gadna Szikszói járás

537. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gagyapáti Encsi járás

538. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gagybátor Szikszói járás

539. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gagyvendégi Szikszói járás

540. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Galvács Edelényi járás

541. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Garadna Encsi járás

542. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gelej Mezőcsáti járás

543. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gesztely Miskolci járás

544. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gibárt Gönci járás

545. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Girincs Tiszaújvárosi járás

546. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Golop Szerencsi járás

547. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gömörszőlős Putnoki járás
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548. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönc Gönci járás

549. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Göncruszka Gönci járás

550. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Györgytarló Sárospataki járás

551. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Halmaj Szikszói járás

552. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hangács Edelényi járás

553. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hangony Ózdi járás

554. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Háromhuta Sárospataki járás

555. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Harsány Miskolci járás

556. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hegymeg Edelényi járás

557. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hejce Gönci járás

558. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hejőbába Tiszaújvárosi járás

559. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hejőkeresztúr Tiszaújvárosi járás

560. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hejőkürt Tiszaújvárosi járás

561. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hejőpapi Mezőcsáti járás

562. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hejőszalonta Tiszaújvárosi járás

563. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hercegkút Sárospataki járás

564. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hernádbűd Gönci járás

565. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hernádcéce Gönci járás

566. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hernádkak Miskolci járás

567. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hernádkércs Szikszói járás

568. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hernádnémeti Miskolci járás

569. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hernádpetri Encsi járás

570. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hernádszentandrás Encsi járás

571. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hernádszurdok Gönci járás

572. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hernádvécse Encsi járás

573. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hét Putnoki járás

574. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hidasnémeti Gönci járás

575. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hidvégardó Edelényi járás

576. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hollóháza Sátoraljaújhelyi járás

577. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Homrogd Szikszói járás

578. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Igrici Mezőcsáti járás

579. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Imola Putnoki járás

580. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ináncs Encsi járás

581. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Irota Edelényi járás

582. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Izsófalva Kazincbarcikai járás

583. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Jákfalva Putnoki járás

584. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Járdánháza Ózdi járás

585. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Jósvafő Putnoki járás

586. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kács Mezőkövesdi járás

587. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kánó Putnoki járás

588. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kány Encsi járás

589. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Karcsa Cigándi járás

590. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Karos Cigándi járás

591. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kázsmárk Szikszói járás

592. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kéked Gönci járás

593. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kelemér Putnoki járás

594. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kenézlő Sárospataki járás
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595. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Keresztéte Encsi járás

596. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kesznyéten Tiszaújvárosi járás

597. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Királd Putnoki járás

598. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kiscsécs Tiszaújvárosi járás

599. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kisgyőr Miskolci járás

600. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kishuta Sátoraljaújhelyi járás

601. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kiskinizs Szikszói járás

602. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kisrozvágy Cigándi járás

603. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kissikátor Ózdi járás

604. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Komjáti Edelényi járás

605. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Komlóska Sárospataki járás

606. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kondó Miskolci járás

607. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Korlát Gönci járás

608. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Köröm Miskolci járás

609. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kovácsvágás Sátoraljaújhelyi járás

610. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Krasznokvajda Encsi járás

611. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kupa Szikszói járás

612. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kurityán Kazincbarcikai járás

613. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Lácacséke Cigándi járás

614. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ládbesenyő Edelényi járás

615. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Lak Edelényi járás

616. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Legyesbénye Szerencsi járás

617. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Léh Szikszói járás

618. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Lénárddaróc Ózdi járás

619. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Litka Encsi járás

620. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mád Szerencsi járás

621. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Makkoshotyka Sárospataki járás

622. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mályinka Kazincbarcikai járás

623. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Martonyi Edelényi járás

624. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Megyaszó Szerencsi járás

625. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Méra Encsi járás

626. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Meszes Edelényi járás

627. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkeresztes Mezőkövesdi járás

628. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőnagymihály Mezőkövesdi járás

629. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőnyárád Mezőkövesdi járás

630. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőzombor Szerencsi járás

631. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mikóháza Sátoraljaújhelyi járás

632. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mogyoróska Gönci járás

633. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Monaj Szikszói járás

634. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Monok Szerencsi járás

635. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Múcsony Kazincbarcikai járás

636. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Muhi Tiszaújvárosi járás

637. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Nagybarca Kazincbarcikai járás

638. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Nagycsécs Tiszaújvárosi járás

639. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Nagyhuta Sátoraljaújhelyi járás

640. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Nagykinizs Szikszói járás

641. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Nagyrozvágy Cigándi járás
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642. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Négyes Mezőkövesdi járás

643. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Nekézseny Ózdi járás

644. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Nemesbikk Tiszaújvárosi járás

645. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Novajidrány Encsi járás

646. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Nyékládháza Miskolci járás

647. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Nyésta Szikszói járás

648. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Nyíri Sátoraljaújhelyi járás

649. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Nyomár Edelényi járás

650. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Olaszliszka Sárospataki járás

651. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ónod Miskolci járás

652. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ormosbánya Kazincbarcikai járás

653. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Oszlár Tiszaújvárosi járás

654. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Pácin Cigándi járás

655. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Pálháza Sátoraljaújhelyi járás

656. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Pamlény Szikszói járás

657. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Pányok Gönci járás

658. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Parasznya Miskolci járás

659. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Pere Gönci járás

660. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Perecse Encsi járás

661. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Perkupa Edelényi járás

662. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Prügy Szerencsi járás

663. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Pusztafalu Sátoraljaújhelyi járás

664. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Pusztaradvány Encsi járás

665. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Radostyán Miskolci járás

666. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ragály Putnoki járás

667. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Rakaca Edelényi járás

668. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Rakacaszend Edelényi járás

669. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Rásonysápberencs Szikszói járás

670. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Rátka Szerencsi járás

671. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Regéc Gönci járás

672. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Répáshuta Miskolci járás

673. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Révleányvár Cigándi járás

674. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ricse Cigándi járás

675. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Rudabánya Kazincbarcikai járás

676. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Rudolftelep Kazincbarcikai járás

677. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sajóbábony Miskolci járás

678. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sajóecseg Miskolci járás

679. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sajógalgóc Kazincbarcikai járás

680. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sajóhídvég Miskolci járás

681. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sajóivánka Kazincbarcikai járás

682. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sajókápolna Miskolci járás

683. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sajókaza Kazincbarcikai járás

684. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sajókeresztúr Miskolci járás

685. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sajólád Miskolci járás

686. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sajólászlófalva Miskolci járás

687. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sajómercse Putnoki járás

688. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sajónémeti Putnoki járás



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 218. szám 10647

689. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sajópálfala Miskolci járás

690. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sajópetri Miskolci járás

691. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sajópüspöki Putnoki járás

692. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sajósenye Miskolci járás

693. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sajóvámos Miskolci járás

694. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sajóvelezd Putnoki járás

695. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sály Mezőkövesdi járás

696. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sárazsadány Sárospataki járás

697. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sáta Ózdi járás

698. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Selyeb Szikszói járás

699. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Semjén Cigándi járás

700. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Serényfalva Putnoki járás

701. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sima Gönci járás

702. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sóstófalva Miskolci járás

703. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szakácsi Edelényi járás

704. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szakáld Tiszaújvárosi járás

705. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szalaszend Encsi járás

706. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szalonna Edelényi járás

707. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szászfa Szikszói járás

708. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szegi Tokaji járás

709. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szegilong Tokaji járás

710. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szemere Encsi járás

711. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szendrő Edelényi járás

712. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szendrőlád Edelényi járás

713. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szentistván Mezőkövesdi járás

714. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szentistvánbaksa Szikszói járás

715. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szin Edelényi járás

716. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szinpetri Edelényi járás

717. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szirmabesenyő Miskolci járás

718. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szomolya Mezőkövesdi járás

719. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szögliget Edelényi járás

720. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szőlősardó Edelényi járás

721. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szuhafő Putnoki járás

722. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szuhakálló Kazincbarcikai járás

723. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szuhogy Edelényi járás

724. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Taktabáj Tokaji járás

725. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Taktaharkány Szerencsi járás

726. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Taktakenéz Szerencsi járás

727. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Taktaszada Szerencsi járás

728. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tállya Szerencsi járás

729. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tarcal Tokaji járás

730. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tard Mezőkövesdi járás

731. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tardona Kazincbarcikai járás

732. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Telkibánya Gönci járás

733. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Teresztenye Edelényi járás

734. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tibolddaróc Mezőkövesdi járás

735. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszabábolna Mezőkövesdi járás
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736. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszacsermely Cigándi járás

737. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszadorogma Mezőcsáti járás

738. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszakarád Cigándi járás

739. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszakeszi Mezőcsáti járás

740. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszaladány Tokaji járás

741. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszalúc Szerencsi járás

742. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszapalkonya Tiszaújvárosi járás

743. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszatardos Tokaji járás

744. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszatarján Mezőcsáti járás

745. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszavalk Mezőkövesdi járás

746. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tokaj Tokaji járás

747. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tolcsva Sárospataki járás

748. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tomor Edelényi járás

749. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tornabarakony Edelényi járás

750. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tornakápolna Edelényi járás

751. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tornanádaska Edelényi járás

752. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tornaszentandrás Edelényi járás

753. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tornaszentjakab Edelényi járás

754. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tornyosnémeti Gönci járás

755. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Trizs Putnoki járás

756. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Újcsanálos Miskolci járás

757. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Uppony Ózdi járás

758. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Vadna Kazincbarcikai járás

759. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Vágáshuta Sátoraljaújhelyi járás

760. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Vajdácska Sárospataki járás

761. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Vámosújfalu Sárospataki járás

762. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Varbó Miskolci járás

763. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Varbóc Edelényi járás

764. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Vatta Mezőkövesdi járás

765. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Vilmány Gönci járás

766. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Vilyvitány Sátoraljaújhelyi járás

767. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Viss Sárospataki járás

768. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Viszló Edelényi járás

769. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Vizsoly Gönci járás

770. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Zádorfalva Putnoki járás

771. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Zalkod Sárospataki járás

772. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Zemplénagárd Cigándi járás

773. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ziliz Edelényi járás

774. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Zubogy Putnoki járás

775. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Zsujta Gönci járás

776. Csongrád-Csanád vármegye Ambrózfalva Makói járás

777. Csongrád-Csanád vármegye Apátfalva Makói járás

778. Csongrád-Csanád vármegye Árpádhalom Szentesi járás

779. Csongrád-Csanád vármegye Ásotthalom Mórahalmi járás

780. Csongrád-Csanád vármegye Baks Kisteleki járás

781. Csongrád-Csanád vármegye Balástya Kisteleki járás

782. Csongrád-Csanád vármegye Csanádalberti Makói járás
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783. Csongrád-Csanád vármegye Csanádpalota Makói járás

784. Csongrád-Csanád vármegye Csanytelek Csongrádi járás

785. Csongrád-Csanád vármegye Csengele Kisteleki járás

786. Csongrád-Csanád vármegye Derekegyház Szentesi járás

787. Csongrád-Csanád vármegye Dóc Szegedi járás

788. Csongrád-Csanád vármegye Eperjes Szentesi járás

789. Csongrád-Csanád vármegye Fábiánsebestyén Szentesi járás

790. Csongrád-Csanád vármegye Felgyő Csongrádi járás

791. Csongrád-Csanád vármegye Ferencszállás Szegedi járás

792. Csongrád-Csanád vármegye Forráskút Mórahalmi járás

793. Csongrád-Csanád vármegye Földeák Makói járás

794. Csongrád-Csanád vármegye Királyhegyes Makói járás

795. Csongrád-Csanád vármegye Kiszombor Makói járás

796. Csongrád-Csanád vármegye Klárafalva Szegedi járás

797. Csongrád-Csanád vármegye Kövegy Makói járás

798. Csongrád-Csanád vármegye Kübekháza Szegedi járás

799. Csongrád-Csanád vármegye Magyarcsanád Makói járás

800. Csongrád-Csanád vármegye Maroslele Makói járás

801. Csongrád-Csanád vármegye Mártély Hódmezővásárhelyi járás

802. Csongrád-Csanád vármegye Nagyér Makói járás

803. Csongrád-Csanád vármegye Nagylak Makói járás

804. Csongrád-Csanád vármegye Nagymágocs Szentesi járás

805. Csongrád-Csanád vármegye Nagytőke Szentesi járás

806. Csongrád-Csanád vármegye Óföldeák Makói járás

807. Csongrád-Csanád vármegye Ópusztaszer Kisteleki járás

808. Csongrád-Csanád vármegye Öttömös Mórahalmi járás

809. Csongrád-Csanád vármegye Pitvaros Makói járás

810. Csongrád-Csanád vármegye Pusztamérges Mórahalmi járás

811. Csongrád-Csanád vármegye Pusztaszer Kisteleki járás

812. Csongrád-Csanád vármegye Ruzsa Mórahalmi járás

813. Csongrád-Csanád vármegye Szegvár Szentesi járás

814. Csongrád-Csanád vármegye Székkutas Hódmezővásárhelyi járás

815. Csongrád-Csanád vármegye Tiszasziget Szegedi járás

816. Csongrád-Csanád vármegye Üllés Mórahalmi járás

817. Csongrád-Csanád vármegye Zákányszék Mórahalmi járás

818. Fejér vármegye Aba Székesfehérvári járás

819. Fejér vármegye Alap Sárbogárdi járás

820. Fejér vármegye Alcsútdoboz Bicskei járás

821. Fejér vármegye Alsószentiván Sárbogárdi járás

822. Fejér vármegye Bakonycsernye Móri járás

823. Fejér vármegye Bakonykúti Székesfehérvári járás

824. Fejér vármegye Balinka Móri járás

825. Fejér vármegye Beloiannisz Dunaújvárosi járás

826. Fejér vármegye Besnyő Dunaújvárosi járás

827. Fejér vármegye Bodajk Móri járás

828. Fejér vármegye Bodmér Bicskei járás

829. Fejér vármegye Cece Sárbogárdi járás
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830. Fejér vármegye Csákberény Móri járás

831. Fejér vármegye Csősz Székesfehérvári járás

832. Fejér vármegye Daruszentmiklós Dunaújvárosi járás

833. Fejér vármegye Dég Enyingi járás

834. Fejér vármegye Előszállás Dunaújvárosi járás

835. Fejér vármegye Füle Székesfehérvári járás

836. Fejér vármegye Gánt Bicskei járás

837. Fejér vármegye Hantos Sárbogárdi járás

838. Fejér vármegye Igar Sárbogárdi járás

839. Fejér vármegye Isztimér Móri járás

840. Fejér vármegye Iváncsa Dunaújvárosi járás

841. Fejér vármegye Jenő Székesfehérvári járás

842. Fejér vármegye Káloz Székesfehérvári járás

843. Fejér vármegye Kincsesbánya Móri járás

844. Fejér vármegye Kisláng Enyingi járás

845. Fejér vármegye Lajoskomárom Enyingi járás

846. Fejér vármegye Lepsény Enyingi járás

847. Fejér vármegye Lovasberény Székesfehérvári járás

848. Fejér vármegye Mátyásdomb Enyingi járás

849. Fejér vármegye Mezőfalva Dunaújvárosi járás

850. Fejér vármegye Mezőkomárom Enyingi járás

851. Fejér vármegye Mezőszentgyörgy Enyingi járás

852. Fejér vármegye Mezőszilas Sárbogárdi járás

853. Fejér vármegye Moha Székesfehérvári járás

854. Fejér vármegye Nádasdladány Székesfehérvári járás

855. Fejér vármegye Nagykarácsony Dunaújvárosi járás

856. Fejér vármegye Nagylók Sárbogárdi járás

857. Fejér vármegye Nagyveleg Móri járás

858. Fejér vármegye Óbarok Bicskei járás

859. Fejér vármegye Perkáta Dunaújvárosi járás

860. Fejér vármegye Sáregres Sárbogárdi járás

861. Fejér vármegye Sárkeresztes Székesfehérvári járás

862. Fejér vármegye Sárkeresztúr Sárbogárdi járás

863. Fejér vármegye Sárkeszi Székesfehérvári járás

864. Fejér vármegye Sárosd Székesfehérvári járás

865. Fejér vármegye Sárszentágota Sárbogárdi járás

866. Fejér vármegye Seregélyes Székesfehérvári járás

867. Fejér vármegye Soponya Székesfehérvári járás

868. Fejér vármegye Söréd Móri járás

869. Fejér vármegye Szabadegyháza Gárdonyi járás

870. Fejér vármegye Szabadhídvég Enyingi járás

871. Fejér vármegye Szár Bicskei járás

872. Fejér vármegye Tabajd Bicskei járás

873. Fejér vármegye Újbarok Bicskei járás

874. Fejér vármegye Vajta Sárbogárdi járás

875. Fejér vármegye Vereb Gárdonyi járás

876. Fejér vármegye Vértesacsa Bicskei járás
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877. Fejér vármegye Vértesboglár Bicskei járás

878. Fejér vármegye Zámoly Székesfehérvári járás

879. Fejér vármegye Zichyújfalu Gárdonyi járás

880. Győr-Moson-Sopron vármegye Acsalag Csornai járás

881. Győr-Moson-Sopron vármegye Árpás Téti járás

882. Győr-Moson-Sopron vármegye Babót Kapuvári járás

883. Győr-Moson-Sopron vármegye Bágyogszovát Csornai járás

884. Győr-Moson-Sopron vármegye Bakonygyirót Pannonhalmi járás

885. Győr-Moson-Sopron vármegye Bakonypéterd Pannonhalmi járás

886. Győr-Moson-Sopron vármegye Bakonyszentlászló Pannonhalmi járás

887. Győr-Moson-Sopron vármegye Barbacs Csornai járás

888. Győr-Moson-Sopron vármegye Beled Kapuvári járás

889. Győr-Moson-Sopron vármegye Bezenye Mosonmagyaróvári járás

890. Győr-Moson-Sopron vármegye Bezi Győri járás

891. Győr-Moson-Sopron vármegye Bodonhely Csornai járás

892. Győr-Moson-Sopron vármegye Bogyoszló Csornai járás

893. Győr-Moson-Sopron vármegye Bőny Győri járás

894. Győr-Moson-Sopron vármegye Bősárkány Csornai járás

895. Győr-Moson-Sopron vármegye Cakóháza Csornai járás

896. Győr-Moson-Sopron vármegye Cirák Kapuvári járás

897. Győr-Moson-Sopron vármegye Csáfordjánosfa Soproni járás

898. Győr-Moson-Sopron vármegye Csapod Soproni járás

899. Győr-Moson-Sopron vármegye Csér Soproni járás

900. Győr-Moson-Sopron vármegye Csikvánd Téti járás

901. Győr-Moson-Sopron vármegye Darnózseli Mosonmagyaróvári járás

902. Győr-Moson-Sopron vármegye Dénesfa Kapuvári járás

903. Győr-Moson-Sopron vármegye Dunaremete Mosonmagyaróvári járás

904. Győr-Moson-Sopron vármegye Dunaszentpál Győri járás

905. Győr-Moson-Sopron vármegye Ebergőc Soproni járás

906. Győr-Moson-Sopron vármegye Edve Kapuvári járás

907. Győr-Moson-Sopron vármegye Egyed Csornai járás

908. Győr-Moson-Sopron vármegye Egyházasfalu Soproni járás

909. Győr-Moson-Sopron vármegye Enese Győri járás

910. Győr-Moson-Sopron vármegye Farád Csornai járás

911. Győr-Moson-Sopron vármegye Fehértó Győri járás

912. Győr-Moson-Sopron vármegye Felpéc Téti járás

913. Győr-Moson-Sopron vármegye Fenyőfő Pannonhalmi járás

914. Győr-Moson-Sopron vármegye Fertőboz Soproni járás

915. Győr-Moson-Sopron vármegye Fertőd Soproni járás

916. Győr-Moson-Sopron vármegye Fertőendréd Soproni járás

917. Győr-Moson-Sopron vármegye Gyalóka Soproni járás

918. Győr-Moson-Sopron vármegye Gyóró Kapuvári járás

919. Győr-Moson-Sopron vármegye Gyömöre Téti járás

920. Győr-Moson-Sopron vármegye Győrasszonyfa Pannonhalmi járás

921. Győr-Moson-Sopron vármegye Győrsövényház Győri járás

922. Győr-Moson-Sopron vármegye Hidegség Soproni járás

923. Győr-Moson-Sopron vármegye Himod Kapuvári járás
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924. Győr-Moson-Sopron vármegye Hövej Kapuvári járás

925. Győr-Moson-Sopron vármegye Iván Soproni járás

926. Győr-Moson-Sopron vármegye Jobaháza Csornai járás

927. Győr-Moson-Sopron vármegye Kajárpéc Győri járás

928. Győr-Moson-Sopron vármegye Károlyháza Mosonmagyaróvári járás

929. Győr-Moson-Sopron vármegye Kimle Mosonmagyaróvári járás

930. Győr-Moson-Sopron vármegye Kisbabot Téti járás

931. Győr-Moson-Sopron vármegye Kisbodak Mosonmagyaróvári járás

932. Győr-Moson-Sopron vármegye Kisfalud Kapuvári járás

933. Győr-Moson-Sopron vármegye Lázi Pannonhalmi járás

934. Győr-Moson-Sopron vármegye Lipót Mosonmagyaróvári járás

935. Győr-Moson-Sopron vármegye Lövő Soproni járás

936. Győr-Moson-Sopron vármegye Maglóca Csornai járás

937. Győr-Moson-Sopron vármegye Magyarkeresztúr Csornai járás

938. Győr-Moson-Sopron vármegye Markotabödöge Csornai járás

939. Győr-Moson-Sopron vármegye Mecsér Mosonmagyaróvári járás

940. Győr-Moson-Sopron vármegye Mérges Téti járás

941. Győr-Moson-Sopron vármegye Mezőörs Győri járás

942. Győr-Moson-Sopron vármegye Mihályi Kapuvári járás

943. Győr-Moson-Sopron vármegye Mórichida Téti járás

944. Győr-Moson-Sopron vármegye Mosonudvar Mosonmagyaróvári járás

945. Győr-Moson-Sopron vármegye Nagyszentjános Győri járás

946. Győr-Moson-Sopron vármegye Nemeskér Soproni járás

947. Győr-Moson-Sopron vármegye Nyalka Pannonhalmi járás

948. Győr-Moson-Sopron vármegye Osli Kapuvári járás

949. Győr-Moson-Sopron vármegye Páli Csornai járás

950. Győr-Moson-Sopron vármegye Pásztori Csornai járás

951. Győr-Moson-Sopron vármegye Petőháza Soproni járás

952. Győr-Moson-Sopron vármegye Pinnye Soproni járás

953. Győr-Moson-Sopron vármegye Potyond Csornai járás

954. Győr-Moson-Sopron vármegye Pusztacsalád Soproni járás

955. Győr-Moson-Sopron vármegye Püski Mosonmagyaróvári járás

956. Győr-Moson-Sopron vármegye Rábacsanak Csornai járás

957. Győr-Moson-Sopron vármegye Rábacsécsény Téti járás

958. Győr-Moson-Sopron vármegye Rábakecöl Kapuvári járás

959. Győr-Moson-Sopron vármegye Rábapordány Csornai járás

960. Győr-Moson-Sopron vármegye Rábasebes Csornai járás

961. Győr-Moson-Sopron vármegye Rábaszentandrás Csornai járás

962. Győr-Moson-Sopron vármegye Rábaszentmihály Téti járás

963. Győr-Moson-Sopron vármegye Rábaszentmiklós Téti járás

964. Győr-Moson-Sopron vármegye Rábatamási Csornai járás

965. Győr-Moson-Sopron vármegye Rábcakapi Csornai járás

966. Győr-Moson-Sopron vármegye Ravazd Pannonhalmi járás

967. Győr-Moson-Sopron vármegye Répceszemere Kapuvári járás

968. Győr-Moson-Sopron vármegye Répcevis Soproni járás

969. Győr-Moson-Sopron vármegye Rétalap Győri járás

970. Győr-Moson-Sopron vármegye Románd Pannonhalmi járás
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971. Győr-Moson-Sopron vármegye Röjtökmuzsaj Soproni járás

972. Győr-Moson-Sopron vármegye Sarród Soproni járás

973. Győr-Moson-Sopron vármegye Sikátor Pannonhalmi járás

974. Győr-Moson-Sopron vármegye Sobor Csornai járás

975. Győr-Moson-Sopron vármegye Sopronhorpács Soproni járás

976. Győr-Moson-Sopron vármegye Sopronnémeti Csornai járás

977. Győr-Moson-Sopron vármegye Szakony Soproni járás

978. Győr-Moson-Sopron vármegye Szany Csornai járás

979. Győr-Moson-Sopron vármegye Szerecseny Téti járás

980. Győr-Moson-Sopron vármegye Szil Csornai járás

981. Győr-Moson-Sopron vármegye Szilsárkány Csornai járás

982. Győr-Moson-Sopron vármegye Táp Pannonhalmi járás

983. Győr-Moson-Sopron vármegye Tápszentmiklós Pannonhalmi járás

984. Győr-Moson-Sopron vármegye Tarjánpuszta Pannonhalmi járás

985. Győr-Moson-Sopron vármegye Tárnokréti Csornai járás

986. Győr-Moson-Sopron vármegye Újkér Soproni járás

987. Győr-Moson-Sopron vármegye Újrónafő Mosonmagyaróvári járás

988. Győr-Moson-Sopron vármegye Und Soproni járás

989. Győr-Moson-Sopron vármegye Vadosfa Kapuvári járás

990. Győr-Moson-Sopron vármegye Vág Csornai járás

991. Győr-Moson-Sopron vármegye Várbalog Mosonmagyaróvári járás

992. Győr-Moson-Sopron vármegye Vásárosfalu Kapuvári járás

993. Győr-Moson-Sopron vármegye Vének Győri járás

994. Győr-Moson-Sopron vármegye Veszprémvarsány Pannonhalmi járás

995. Győr-Moson-Sopron vármegye Vitnyéd Kapuvári járás

996. Győr-Moson-Sopron vármegye Völcsej Soproni járás

997. Győr-Moson-Sopron vármegye Zsebeháza Csornai járás

998. Győr-Moson-Sopron vármegye Zsira Soproni járás

999. Hajdú-Bihar vármegye Álmosd Nyíradonyi járás

1000. Hajdú-Bihar vármegye Ártánd Berettyóújfalui járás

1001. Hajdú-Bihar vármegye Bagamér Nyíradonyi járás

1002. Hajdú-Bihar vármegye Bakonszeg Berettyóújfalui járás

1003. Hajdú-Bihar vármegye Báránd Püspökladányi járás

1004. Hajdú-Bihar vármegye Bedő Berettyóújfalui járás

1005. Hajdú-Bihar vármegye Berekböszörmény Berettyóújfalui járás

1006. Hajdú-Bihar vármegye Bihardancsháza Püspökladányi járás

1007. Hajdú-Bihar vármegye Biharkeresztes Berettyóújfalui járás

1008. Hajdú-Bihar vármegye Biharnagybajom Püspökladányi járás

1009. Hajdú-Bihar vármegye Bihartorda Püspökladányi járás

1010. Hajdú-Bihar vármegye Bojt Berettyóújfalui járás

1011. Hajdú-Bihar vármegye Csökmő Berettyóújfalui járás

1012. Hajdú-Bihar vármegye Darvas Berettyóújfalui járás

1013. Hajdú-Bihar vármegye Egyek Balmazújvárosi járás

1014. Hajdú-Bihar vármegye Esztár Derecskei járás

1015. Hajdú-Bihar vármegye Folyás Hajdúnánási járás

1016. Hajdú-Bihar vármegye Földes Püspökladányi járás

1017. Hajdú-Bihar vármegye Furta Berettyóújfalui járás
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1018. Hajdú-Bihar vármegye Fülöp Nyíradonyi járás

1019. Hajdú-Bihar vármegye Gáborján Berettyóújfalui járás

1020. Hajdú-Bihar vármegye Görbeháza Hajdúnánási járás

1021. Hajdú-Bihar vármegye Hajdúbagos Derecskei járás

1022. Hajdú-Bihar vármegye Hajdúszovát Hajdúszoboszlói járás

1023. Hajdú-Bihar vármegye Hencida Berettyóújfalui járás

1024. Hajdú-Bihar vármegye Hortobágy Balmazújvárosi járás

1025. Hajdú-Bihar vármegye Kismarja Derecskei járás

1026. Hajdú-Bihar vármegye Kokad Derecskei járás

1027. Hajdú-Bihar vármegye Komádi Berettyóújfalui járás

1028. Hajdú-Bihar vármegye Konyár Derecskei járás

1029. Hajdú-Bihar vármegye Körösszakál Berettyóújfalui járás

1030. Hajdú-Bihar vármegye Körösszegapáti Berettyóújfalui járás

1031. Hajdú-Bihar vármegye Magyarhomorog Berettyóújfalui járás

1032. Hajdú-Bihar vármegye Mezőpeterd Berettyóújfalui járás

1033. Hajdú-Bihar vármegye Mezősas Berettyóújfalui járás

1034. Hajdú-Bihar vármegye Monostorpályi Derecskei járás

1035. Hajdú-Bihar vármegye Nagykereki Berettyóújfalui járás

1036. Hajdú-Bihar vármegye Nagyrábé Püspökladányi járás

1037. Hajdú-Bihar vármegye Nyírábrány Nyíradonyi járás

1038. Hajdú-Bihar vármegye Nyíracsád Nyíradonyi járás

1039. Hajdú-Bihar vármegye Nyírmártonfalva Nyíradonyi járás

1040. Hajdú-Bihar vármegye Pocsaj Derecskei járás

1041. Hajdú-Bihar vármegye Sáp Püspökladányi járás

1042. Hajdú-Bihar vármegye Sáránd Derecskei járás

1043. Hajdú-Bihar vármegye Sárrétudvari Püspökladányi járás

1044. Hajdú-Bihar vármegye Szentpéterszeg Berettyóújfalui járás

1045. Hajdú-Bihar vármegye Szerep Püspökladányi járás

1046. Hajdú-Bihar vármegye Tépe Derecskei járás

1047. Hajdú-Bihar vármegye Tetétlen Püspökladányi járás

1048. Hajdú-Bihar vármegye Tiszacsege Balmazújvárosi járás

1049. Hajdú-Bihar vármegye Tiszagyulaháza Hajdúnánási járás

1050. Hajdú-Bihar vármegye Told Berettyóújfalui járás

1051. Hajdú-Bihar vármegye Újiráz Berettyóújfalui járás

1052. Hajdú-Bihar vármegye Újléta Nyíradonyi járás

1053. Hajdú-Bihar vármegye Újszentmargita Balmazújvárosi járás

1054. Hajdú-Bihar vármegye Újtikos Hajdúnánási járás

1055. Hajdú-Bihar vármegye Váncsod Berettyóújfalui járás

1056. Hajdú-Bihar vármegye Vekerd Berettyóújfalui járás

1057. Hajdú-Bihar vármegye Zsáka Berettyóújfalui járás

1058. Heves vármegye Abasár Gyöngyösi járás

1059. Heves vármegye Adács Gyöngyösi járás

1060. Heves vármegye Aldebrő Füzesabonyi járás

1061. Heves vármegye Andornaktálya Egri járás

1062. Heves vármegye Apc Hatvani járás

1063. Heves vármegye Átány Hevesi járás

1064. Heves vármegye Atkár Gyöngyösi járás
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1065. Heves vármegye Balaton Bélapátfalvai járás

1066. Heves vármegye Bátor Egri járás

1067. Heves vármegye Bekölce Bélapátfalvai járás

1068. Heves vármegye Bélapátfalva Bélapátfalvai járás

1069. Heves vármegye Besenyőtelek Füzesabonyi járás

1070. Heves vármegye Boconád Hevesi járás

1071. Heves vármegye Bodony Pétervásárai járás

1072. Heves vármegye Boldog Hatvani járás

1073. Heves vármegye Bükkszék Pétervásárai járás

1074. Heves vármegye Bükkszenterzsébet Pétervásárai járás

1075. Heves vármegye Bükkszentmárton Bélapátfalvai járás

1076. Heves vármegye Csány Hatvani járás

1077. Heves vármegye Demjén Egri járás

1078. Heves vármegye Detk Gyöngyösi járás

1079. Heves vármegye Domoszló Gyöngyösi járás

1080. Heves vármegye Dormánd Füzesabonyi járás

1081. Heves vármegye Ecséd Hatvani járás

1082. Heves vármegye Egerbakta Egri járás

1083. Heves vármegye Egerbocs Egri járás

1084. Heves vármegye Egercsehi Egri járás

1085. Heves vármegye Egerfarmos Füzesabonyi járás

1086. Heves vármegye Egerszólát Egri járás

1087. Heves vármegye Erdőkövesd Pétervásárai járás

1088. Heves vármegye Erdőtelek Hevesi járás

1089. Heves vármegye Erk Hevesi járás

1090. Heves vármegye Fedémes Pétervásárai járás

1091. Heves vármegye Feldebrő Egri járás

1092. Heves vármegye Gyöngyöshalász Gyöngyösi járás

1093. Heves vármegye Gyöngyösoroszi Gyöngyösi járás

1094. Heves vármegye Gyöngyöspata Gyöngyösi járás

1095. Heves vármegye Gyöngyössolymos Gyöngyösi járás

1096. Heves vármegye Gyöngyöstarján Gyöngyösi járás

1097. Heves vármegye Halmajugra Gyöngyösi járás

1098. Heves vármegye Heréd Hatvani járás

1099. Heves vármegye Hevesaranyos Egri járás

1100. Heves vármegye Hevesvezekény Hevesi járás

1101. Heves vármegye Hort Hatvani járás

1102. Heves vármegye Istenmezeje Pétervásárai járás

1103. Heves vármegye Ivád Pétervásárai járás

1104. Heves vármegye Kál Füzesabonyi járás

1105. Heves vármegye Kápolna Füzesabonyi járás

1106. Heves vármegye Karácsond Gyöngyösi járás

1107. Heves vármegye Kerecsend Egri járás

1108. Heves vármegye Kerekharaszt Hatvani járás

1109. Heves vármegye Kisfüzes Pétervásárai járás

1110. Heves vármegye Kisköre Hevesi járás

1111. Heves vármegye Kisnána Gyöngyösi járás



10656 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 218. szám 

1112. Heves vármegye Kompolt Füzesabonyi járás

1113. Heves vármegye Kömlő Hevesi járás

1114. Heves vármegye Ludas Gyöngyösi járás

1115. Heves vármegye Maklár Egri járás

1116. Heves vármegye Markaz Gyöngyösi járás

1117. Heves vármegye Mátraballa Pétervásárai járás

1118. Heves vármegye Mátraderecske Pétervásárai járás

1119. Heves vármegye Mátraszentimre Gyöngyösi járás

1120. Heves vármegye Mezőszemere Füzesabonyi járás

1121. Heves vármegye Mezőtárkány Füzesabonyi járás

1122. Heves vármegye Mikófalva Bélapátfalvai járás

1123. Heves vármegye Mónosbél Bélapátfalvai járás

1124. Heves vármegye Nagyfüged Gyöngyösi járás

1125. Heves vármegye Nagykökényes Hatvani járás

1126. Heves vármegye Nagyréde Gyöngyösi járás

1127. Heves vármegye Nagytálya Egri járás

1128. Heves vármegye Nagyút Füzesabonyi járás

1129. Heves vármegye Nagyvisnyó Bélapátfalvai járás

1130. Heves vármegye Novaj Egri járás

1131. Heves vármegye Pálosvörösmart Gyöngyösi járás

1132. Heves vármegye Parád Pétervásárai járás

1133. Heves vármegye Parádsasvár Pétervásárai járás

1134. Heves vármegye Pély Hevesi járás

1135. Heves vármegye Pétervására Pétervásárai járás

1136. Heves vármegye Petőfibánya Hatvani járás

1137. Heves vármegye Poroszló Füzesabonyi járás

1138. Heves vármegye Recsk Pétervásárai járás

1139. Heves vármegye Rózsaszentmárton Hatvani járás

1140. Heves vármegye Sarud Füzesabonyi járás

1141. Heves vármegye Sirok Pétervásárai járás

1142. Heves vármegye Szajla Pétervásárai járás

1143. Heves vármegye Szarvaskő Egri járás

1144. Heves vármegye Szentdomonkos Pétervásárai járás

1145. Heves vármegye Szihalom Füzesabonyi járás

1146. Heves vármegye Szilvásvárad Bélapátfalvai járás

1147. Heves vármegye Szúcs Egri járás

1148. Heves vármegye Szűcsi Gyöngyösi járás

1149. Heves vármegye Tarnabod Hevesi járás

1150. Heves vármegye Tarnalelesz Pétervásárai járás

1151. Heves vármegye Tarnaméra Hevesi járás

1152. Heves vármegye Tarnaörs Hevesi járás

1153. Heves vármegye Tarnaszentmária Egri járás

1154. Heves vármegye Tarnaszentmiklós Hevesi járás

1155. Heves vármegye Tarnazsadány Hevesi járás

1156. Heves vármegye Tenk Hevesi járás

1157. Heves vármegye Terpes Pétervásárai járás

1158. Heves vármegye Tiszanána Hevesi járás
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1159. Heves vármegye Tófalu Füzesabonyi járás

1160. Heves vármegye Újlőrincfalva Füzesabonyi járás

1161. Heves vármegye Vámosgyörk Gyöngyösi járás

1162. Heves vármegye Váraszó Pétervásárai járás

1163. Heves vármegye Vécs Gyöngyösi járás

1164. Heves vármegye Verpelét Egri járás

1165. Heves vármegye Visznek Gyöngyösi járás

1166. Heves vármegye Zagyvaszántó Hatvani járás

1167. Heves vármegye Zaránk Hevesi járás

1168. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Abádszalók Kunhegyesi járás

1169. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Alattyán Jászapáti járás

1170. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Besenyszög Szolnoki járás

1171. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Cibakháza Kunszentmártoni járás

1172. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Csataszög Szolnoki járás

1173. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Csépa Kunszentmártoni járás

1174. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Cserkeszőlő Kunszentmártoni járás

1175. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Hunyadfalva Szolnoki járás

1176. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jánoshida Jászapáti járás

1177. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászágó Jászberényi járás

1178. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászalsószentgyörgy Jászapáti járás

1179. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászboldogháza Jászberényi járás

1180. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászdózsa Jászapáti járás

1181. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászfelsőszentgyörgy Jászberényi járás

1182. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászivány Jászapáti járás

1183. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászjákóhalma Jászberényi járás

1184. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászkisér Jászapáti járás

1185. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászszentandrás Jászapáti járás

1186. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jásztelek Jászberényi járás

1187. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kenderes Karcagi járás

1188. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kengyel Törökszentmiklósi járás

1189. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kétpó Mezőtúri járás

1190. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kőtelek Szolnoki járás

1191. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kuncsorba Törökszentmiklósi járás

1192. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kunmadaras Karcagi járás

1193. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Mesterszállás Mezőtúri járás

1194. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Mezőhék Mezőtúri járás

1195. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Nagyiván Tiszafüredi járás

1196. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Nagykörű Szolnoki járás

1197. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Nagyrév Kunszentmártoni járás

1198. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Öcsöd Kunszentmártoni járás

1199. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Örményes Törökszentmiklósi járás

1200. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Pusztamonostor Jászberényi járás

1201. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Rákócziújfalu Szolnoki járás

1202. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Szajol Szolnoki járás

1203. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Szászberek Szolnoki járás

1204. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Szelevény Kunszentmártoni járás

1205. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszabő Kunhegyesi járás
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1206. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszabura Kunhegyesi járás

1207. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszaderzs Tiszafüredi járás

1208. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszagyenda Kunhegyesi járás

1209. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszaigar Tiszafüredi járás

1210. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszainoka Kunszentmártoni járás

1211. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszajenő Szolnoki járás

1212. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszakürt Kunszentmártoni járás

1213. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszaörs Tiszafüredi járás

1214. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszapüspöki Törökszentmiklósi járás

1215. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszaroff Kunhegyesi járás

1216. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszasas Kunszentmártoni járás

1217. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszasüly Szolnoki járás

1218. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszaszentimre Tiszafüredi járás

1219. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszaszőlős Tiszafüredi járás

1220. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszatenyő Törökszentmiklósi járás

1221. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszavárkony Szolnoki járás

1222. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tomajmonostora Kunhegyesi járás

1223. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tószeg Szolnoki járás

1224. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Vezseny Szolnoki járás

1225. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Zagyvarékas Szolnoki járás

1226. Komárom-Esztergom vármegye Ácsteszér Kisbéri járás

1227. Komárom-Esztergom vármegye Aka Kisbéri járás

1228. Komárom-Esztergom vármegye Almásfüzitő Komáromi járás

1229. Komárom-Esztergom vármegye Annavölgy Esztergomi járás

1230. Komárom-Esztergom vármegye Ászár Kisbéri járás

1231. Komárom-Esztergom vármegye Bábolna Komáromi járás

1232. Komárom-Esztergom vármegye Bajna Esztergomi járás

1233. Komárom-Esztergom vármegye Bakonybánk Kisbéri járás

1234. Komárom-Esztergom vármegye Bakonysárkány Kisbéri járás

1235. Komárom-Esztergom vármegye Bakonyszombathely Kisbéri járás

1236. Komárom-Esztergom vármegye Bana Komáromi járás

1237. Komárom-Esztergom vármegye Bársonyos Kisbéri járás

1238. Komárom-Esztergom vármegye Bokod Oroszlányi járás

1239. Komárom-Esztergom vármegye Császár Kisbéri járás

1240. Komárom-Esztergom vármegye Csatka Kisbéri járás

1241. Komárom-Esztergom vármegye Csém Komáromi járás

1242. Komárom-Esztergom vármegye Csép Kisbéri járás

1243. Komárom-Esztergom vármegye Csolnok Esztergomi járás

1244. Komárom-Esztergom vármegye Dad Oroszlányi járás

1245. Komárom-Esztergom vármegye Dág Esztergomi járás

1246. Komárom-Esztergom vármegye Dömös Esztergomi járás

1247. Komárom-Esztergom vármegye Dunaszentmiklós Tatai járás

1248. Komárom-Esztergom vármegye Epöl Esztergomi járás

1249. Komárom-Esztergom vármegye Ete Kisbéri járás

1250. Komárom-Esztergom vármegye Kerékteleki Kisbéri járás

1251. Komárom-Esztergom vármegye Kesztölc Esztergomi járás

1252. Komárom-Esztergom vármegye Kisigmánd Komáromi járás
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1253. Komárom-Esztergom vármegye Kocs Tatai járás

1254. Komárom-Esztergom vármegye Kömlőd Oroszlányi járás

1255. Komárom-Esztergom vármegye Lábatlan Esztergomi járás

1256. Komárom-Esztergom vármegye Máriahalom Esztergomi járás

1257. Komárom-Esztergom vármegye Mocsa Komáromi járás

1258. Komárom-Esztergom vármegye Mogyorósbánya Esztergomi járás

1259. Komárom-Esztergom vármegye Nagyigmánd Komáromi járás

1260. Komárom-Esztergom vármegye Nagysáp Esztergomi járás

1261. Komárom-Esztergom vármegye Neszmély Tatai járás

1262. Komárom-Esztergom vármegye Réde Kisbéri járás

1263. Komárom-Esztergom vármegye Sárisáp Esztergomi járás

1264. Komárom-Esztergom vármegye Súr Kisbéri járás

1265. Komárom-Esztergom vármegye Süttő Esztergomi járás

1266. Komárom-Esztergom vármegye Szákszend Oroszlányi járás

1267. Komárom-Esztergom vármegye Szomor Tatabányai járás

1268. Komárom-Esztergom vármegye Tardos Tatai járás

1269. Komárom-Esztergom vármegye Tarján Tatabányai járás

1270. Komárom-Esztergom vármegye Tárkány Kisbéri járás

1271. Komárom-Esztergom vármegye Tokod Esztergomi járás

1272. Komárom-Esztergom vármegye Tokodaltáró Esztergomi járás

1273. Komárom-Esztergom vármegye Úny Esztergomi járás

1274. Komárom-Esztergom vármegye Vérteskethely Kisbéri járás

1275. Komárom-Esztergom vármegye Vértestolna Tatai járás

1276. Nógrád vármegye Alsópetény Rétsági járás

1277. Nógrád vármegye Alsótold Pásztói járás

1278. Nógrád vármegye Bánk Rétsági járás

1279. Nógrád vármegye Bárna Salgótarjáni járás

1280. Nógrád vármegye Becske Balassagyarmati járás

1281. Nógrád vármegye Bér Pásztói járás

1282. Nógrád vármegye Bercel Balassagyarmati járás

1283. Nógrád vármegye Bokor Pásztói járás

1284. Nógrád vármegye Borsosberény Rétsági járás

1285. Nógrád vármegye Buják Pásztói járás

1286. Nógrád vármegye Cered Salgótarjáni járás

1287. Nógrád vármegye Csécse Pásztói járás

1288. Nógrád vármegye Cserháthaláp Balassagyarmati járás

1289. Nógrád vármegye Cserhátsurány Balassagyarmati járás

1290. Nógrád vármegye Cserhátszentiván Pásztói járás

1291. Nógrád vármegye Csesztve Balassagyarmati járás

1292. Nógrád vármegye Csitár Balassagyarmati járás

1293. Nógrád vármegye Debercsény Balassagyarmati járás

1294. Nógrád vármegye Dejtár Balassagyarmati járás

1295. Nógrád vármegye Dorogháza Bátonyterenyei járás

1296. Nógrád vármegye Drégelypalánk Balassagyarmati járás

1297. Nógrád vármegye Ecseg Pásztói járás

1298. Nógrád vármegye Egyházasdengeleg Pásztói járás

1299. Nógrád vármegye Egyházasgerge Salgótarjáni járás
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1300. Nógrád vármegye Endrefalva Szécsényi járás

1301. Nógrád vármegye Erdőkürt Pásztói járás

1302. Nógrád vármegye Erdőtarcsa Pásztói járás

1303. Nógrád vármegye Érsekvadkert Balassagyarmati járás

1304. Nógrád vármegye Etes Salgótarjáni járás

1305. Nógrád vármegye Felsőpetény Rétsági járás

1306. Nógrád vármegye Felsőtold Pásztói járás

1307. Nógrád vármegye Galgaguta Balassagyarmati járás

1308. Nógrád vármegye Garáb Pásztói járás

1309. Nógrád vármegye Héhalom Pásztói járás

1310. Nógrád vármegye Herencsény Balassagyarmati járás

1311. Nógrád vármegye Hollókő Szécsényi járás

1312. Nógrád vármegye Hont Balassagyarmati járás

1313. Nógrád vármegye Horpács Rétsági járás

1314. Nógrád vármegye Hugyag Balassagyarmati járás

1315. Nógrád vármegye Iliny Balassagyarmati járás

1316. Nógrád vármegye Ipolyszög Balassagyarmati járás

1317. Nógrád vármegye Ipolytarnóc Salgótarjáni járás

1318. Nógrád vármegye Ipolyvece Balassagyarmati járás

1319. Nógrád vármegye Jobbágyi Pásztói járás

1320. Nógrád vármegye Karancsalja Salgótarjáni járás

1321. Nógrád vármegye Karancsberény Salgótarjáni járás

1322. Nógrád vármegye Karancskeszi Salgótarjáni járás

1323. Nógrád vármegye Karancslapujtő Salgótarjáni járás

1324. Nógrád vármegye Kazár Salgótarjáni járás

1325. Nógrád vármegye Keszeg Rétsági járás

1326. Nógrád vármegye Kétbodony Rétsági járás

1327. Nógrád vármegye Kisbágyon Pásztói járás

1328. Nógrád vármegye Kisbárkány Salgótarjáni járás

1329. Nógrád vármegye Kisecset Rétsági járás

1330. Nógrád vármegye Kishartyán Salgótarjáni járás

1331. Nógrád vármegye Kozárd Pásztói járás

1332. Nógrád vármegye Kutasó Pásztói járás

1333. Nógrád vármegye Legénd Rétsági járás

1334. Nógrád vármegye Litke Salgótarjáni járás

1335. Nógrád vármegye Lucfalva Salgótarjáni járás

1336. Nógrád vármegye Ludányhalászi Szécsényi járás

1337. Nógrád vármegye Magyargéc Szécsényi járás

1338. Nógrád vármegye Magyarnándor Balassagyarmati járás

1339. Nógrád vármegye Márkháza Salgótarjáni járás

1340. Nógrád vármegye Mátramindszent Bátonyterenyei járás

1341. Nógrád vármegye Mátranovák Bátonyterenyei járás

1342. Nógrád vármegye Mátraszele Salgótarjáni járás

1343. Nógrád vármegye Mátraszőlős Pásztói járás

1344. Nógrád vármegye Mátraterenye Bátonyterenyei járás

1345. Nógrád vármegye Mátraverebély Bátonyterenyei járás

1346. Nógrád vármegye Mihálygerge Salgótarjáni járás
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1347. Nógrád vármegye Mohora Balassagyarmati járás

1348. Nógrád vármegye Nagybárkány Salgótarjáni járás

1349. Nógrád vármegye Nagykeresztúr Salgótarjáni járás

1350. Nógrád vármegye Nagylóc Szécsényi járás

1351. Nógrád vármegye Nagyoroszi Rétsági járás

1352. Nógrád vármegye Nemti Bátonyterenyei járás

1353. Nógrád vármegye Nógrád Rétsági járás

1354. Nógrád vármegye Nógrádkövesd Balassagyarmati járás

1355. Nógrád vármegye Nógrádmarcal Balassagyarmati járás

1356. Nógrád vármegye Nógrádmegyer Szécsényi járás

1357. Nógrád vármegye Nógrádsáp Rétsági járás

1358. Nógrád vármegye Nógrádsipek Szécsényi járás

1359. Nógrád vármegye Nógrádszakál Szécsényi járás

1360. Nógrád vármegye Nőtincs Rétsági járás

1361. Nógrád vármegye Őrhalom Balassagyarmati járás

1362. Nógrád vármegye Ősagárd Rétsági járás

1363. Nógrád vármegye Palotás Pásztói járás

1364. Nógrád vármegye Patak Balassagyarmati járás

1365. Nógrád vármegye Patvarc Balassagyarmati járás

1366. Nógrád vármegye Piliny Szécsényi járás

1367. Nógrád vármegye Pusztaberki Rétsági járás

1368. Nógrád vármegye Rákóczibánya Salgótarjáni járás

1369. Nógrád vármegye Rétság Rétsági járás

1370. Nógrád vármegye Rimóc Szécsényi járás

1371. Nógrád vármegye Romhány Rétsági járás

1372. Nógrád vármegye Ságújfalu Salgótarjáni járás

1373. Nógrád vármegye Sámsonháza Salgótarjáni járás

1374. Nógrád vármegye Somoskőújfalu Salgótarjáni járás

1375. Nógrád vármegye Sóshartyán Salgótarjáni járás

1376. Nógrád vármegye Szalmatercs Szécsényi járás

1377. Nógrád vármegye Szanda Balassagyarmati járás

1378. Nógrád vármegye Szarvasgede Pásztói járás

1379. Nógrád vármegye Szátok Rétsági járás

1380. Nógrád vármegye Szécsénke Balassagyarmati járás

1381. Nógrád vármegye Szécsényfelfalu Szécsényi járás

1382. Nógrád vármegye Szente Rétsági járás

1383. Nógrád vármegye Szilaspogony Salgótarjáni járás

1384. Nógrád vármegye Szirák Pásztói járás

1385. Nógrád vármegye Szuha Bátonyterenyei járás

1386. Nógrád vármegye Szurdokpüspöki Pásztói járás

1387. Nógrád vármegye Szügy Balassagyarmati járás

1388. Nógrád vármegye Tar Pásztói járás

1389. Nógrád vármegye Terény Balassagyarmati járás

1390. Nógrád vármegye Tereske Rétsági járás

1391. Nógrád vármegye Tolmács Rétsági járás

1392. Nógrád vármegye Vanyarc Pásztói járás

1393. Nógrád vármegye Varsány Szécsényi járás
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1394. Nógrád vármegye Vizslás Salgótarjáni járás

1395. Nógrád vármegye Zabar Salgótarjáni járás

1396. Pest vármegye Acsa Váci járás

1397. Pest vármegye Apaj Ráckevei járás

1398. Pest vármegye Áporka Ráckevei járás

1399. Pest vármegye Bag Aszódi járás

1400. Pest vármegye Bénye Monori járás

1401. Pest vármegye Bernecebaráti Szobi járás

1402. Pest vármegye Ceglédbercel Ceglédi járás

1403. Pest vármegye Csővár Váci járás

1404. Pest vármegye Farmos Nagykátai járás

1405. Pest vármegye Galgagyörk Váci járás

1406. Pest vármegye Galgahévíz Aszódi járás

1407. Pest vármegye Galgamácsa Aszódi járás

1408. Pest vármegye Iklad Aszódi járás

1409. Pest vármegye Ipolydamásd Szobi járás

1410. Pest vármegye Ipolytölgyes Szobi járás

1411. Pest vármegye Jászkarajenő Ceglédi járás

1412. Pest vármegye Káva Monori járás

1413. Pest vármegye Kemence Szobi járás

1414. Pest vármegye Kisnémedi Váci járás

1415. Pest vármegye Kocsér Nagykőrösi járás

1416. Pest vármegye Kóspallag Szobi járás

1417. Pest vármegye Kőröstetétlen Ceglédi járás

1418. Pest vármegye Letkés Szobi járás

1419. Pest vármegye Lórév Ráckevei járás

1420. Pest vármegye Makád Ráckevei járás

1421. Pest vármegye Márianosztra Szobi járás

1422. Pest vármegye Mikebuda Ceglédi járás

1423. Pest vármegye Nagybörzsöny Szobi járás

1424. Pest vármegye Pánd Monori járás

1425. Pest vármegye Perbál Budakeszi járás

1426. Pest vármegye Perőcsény Szobi járás

1427. Pest vármegye Pilisszentkereszt Szentendrei járás

1428. Pest vármegye Pusztavacs Dabasi járás

1429. Pest vármegye Püspökhatvan Váci járás

1430. Pest vármegye Püspökszilágy Váci járás

1431. Pest vármegye Szentlőrinckáta Nagykátai járás

1432. Pest vármegye Szentmártonkáta Nagykátai járás

1433. Pest vármegye Szigetbecse Ráckevei járás

1434. Pest vármegye Szigetújfalu Ráckevei járás

1435. Pest vármegye Szob Szobi járás

1436. Pest vármegye Sződ Váci járás

1437. Pest vármegye Táborfalva Dabasi járás

1438. Pest vármegye Tápiógyörgye Nagykátai járás

1439. Pest vármegye Tápióság Nagykátai járás

1440. Pest vármegye Tápiószőlős Ceglédi járás
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1441. Pest vármegye Tatárszentgyörgy Dabasi járás

1442. Pest vármegye Tésa Szobi járás

1443. Pest vármegye Törtel Ceglédi járás

1444. Pest vármegye Újlengyel Dabasi járás

1445. Pest vármegye Újszilvás Ceglédi járás

1446. Pest vármegye Úri Nagykátai járás

1447. Pest vármegye Vácegres Aszódi járás

1448. Pest vármegye Váchartyán Váci járás

1449. Pest vármegye Váckisújfalu Váci járás

1450. Pest vármegye Vámosmikola Szobi járás

1451. Pest vármegye Verseg Aszódi járás

1452. Pest vármegye Zsámbok Gödöllői járás

1453. Somogy vármegye Ádánd Siófoki járás

1454. Somogy vármegye Alsóbogát Kaposvári járás

1455. Somogy vármegye Andocs Tabi járás

1456. Somogy vármegye Babócsa Barcsi járás

1457. Somogy vármegye Bábonymegyer Tabi járás

1458. Somogy vármegye Bakháza Nagyatádi járás

1459. Somogy vármegye Balatonendréd Siófoki járás

1460. Somogy vármegye Balatonfenyves Fonyódi járás

1461. Somogy vármegye Balatonőszöd Siófoki járás

1462. Somogy vármegye Balatonszárszó Siófoki járás

1463. Somogy vármegye Balatonszemes Siófoki járás

1464. Somogy vármegye Balatonszentgyörgy Marcali járás

1465. Somogy vármegye Balatonújlak Marcali járás

1466. Somogy vármegye Bálványos Siófoki járás

1467. Somogy vármegye Bárdudvarnok Kaposvári járás

1468. Somogy vármegye Baté Kaposvári járás

1469. Somogy vármegye Bedegkér Tabi járás

1470. Somogy vármegye Bélavár Barcsi járás

1471. Somogy vármegye Beleg Nagyatádi járás

1472. Somogy vármegye Berzence Csurgói járás

1473. Somogy vármegye Bodrog Kaposvári járás

1474. Somogy vármegye Bolhás Nagyatádi járás

1475. Somogy vármegye Bolhó Barcsi járás

1476. Somogy vármegye Bonnya Tabi járás

1477. Somogy vármegye Böhönye Marcali járás

1478. Somogy vármegye Bőszénfa Kaposvári járás

1479. Somogy vármegye Buzsák Fonyódi járás

1480. Somogy vármegye Büssü Kaposvári járás

1481. Somogy vármegye Csákány Marcali járás

1482. Somogy vármegye Cserénfa Kaposvári járás

1483. Somogy vármegye Csokonyavisonta Barcsi járás

1484. Somogy vármegye Csoma Kaposvári járás

1485. Somogy vármegye Csombárd Kaposvári járás

1486. Somogy vármegye Csököly Kaposvári járás

1487. Somogy vármegye Csömend Marcali járás
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1488. Somogy vármegye Csurgó Csurgói járás

1489. Somogy vármegye Csurgónagymarton Csurgói járás

1490. Somogy vármegye Darány Barcsi járás

1491. Somogy vármegye Drávagárdony Barcsi járás

1492. Somogy vármegye Drávatamási Barcsi járás

1493. Somogy vármegye Ecseny Kaposvári járás

1494. Somogy vármegye Edde Kaposvári járás

1495. Somogy vármegye Felsőmocsolád Kaposvári járás

1496. Somogy vármegye Fiad Tabi járás

1497. Somogy vármegye Fonó Kaposvári járás

1498. Somogy vármegye Fonyód Fonyódi járás

1499. Somogy vármegye Főnyed Marcali járás

1500. Somogy vármegye Gadács Kaposvári járás

1501. Somogy vármegye Gadány Marcali járás

1502. Somogy vármegye Gálosfa Kaposvári járás

1503. Somogy vármegye Gamás Fonyódi járás

1504. Somogy vármegye Gige Kaposvári járás

1505. Somogy vármegye Gölle Kaposvári járás

1506. Somogy vármegye Görgeteg Nagyatádi járás

1507. Somogy vármegye Gyékényes Csurgói járás

1508. Somogy vármegye Gyugy Fonyódi járás

1509. Somogy vármegye Hács Fonyódi járás

1510. Somogy vármegye Hajmás Kaposvári járás

1511. Somogy vármegye Háromfa Nagyatádi járás

1512. Somogy vármegye Hedrehely Kaposvári járás

1513. Somogy vármegye Hencse Kaposvári járás

1514. Somogy vármegye Heresznye Barcsi járás

1515. Somogy vármegye Hetes Kaposvári járás

1516. Somogy vármegye Hollád Marcali járás

1517. Somogy vármegye Homokszentgyörgy Barcsi járás

1518. Somogy vármegye Hosszúvíz Marcali járás

1519. Somogy vármegye Igal Kaposvári járás

1520. Somogy vármegye Iharos Csurgói járás

1521. Somogy vármegye Iharosberény Csurgói járás

1522. Somogy vármegye Inke Csurgói járás

1523. Somogy vármegye Istvándi Barcsi járás

1524. Somogy vármegye Jákó Kaposvári járás

1525. Somogy vármegye Juta Kaposvári járás

1526. Somogy vármegye Kadarkút Kaposvári járás

1527. Somogy vármegye Kálmáncsa Barcsi járás

1528. Somogy vármegye Kánya Tabi járás

1529. Somogy vármegye Kapoly Tabi járás

1530. Somogy vármegye Kaposfő Kaposvári járás

1531. Somogy vármegye Kaposgyarmat Kaposvári járás

1532. Somogy vármegye Kaposhomok Kaposvári járás

1533. Somogy vármegye Kaposkeresztúr Kaposvári járás

1534. Somogy vármegye Kaposmérő Kaposvári járás
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1535. Somogy vármegye Kaposújlak Kaposvári járás

1536. Somogy vármegye Kaposszerdahely Kaposvári járás

1537. Somogy vármegye Kára Tabi járás

1538. Somogy vármegye Karád Fonyódi járás

1539. Somogy vármegye Kastélyosdombó Barcsi járás

1540. Somogy vármegye Kaszó Nagyatádi járás

1541. Somogy vármegye Kazsok Kaposvári járás

1542. Somogy vármegye Kelevíz Marcali járás

1543. Somogy vármegye Kercseliget Kaposvári járás

1544. Somogy vármegye Kereki Siófoki járás

1545. Somogy vármegye Kéthely Marcali járás

1546. Somogy vármegye Kisasszond Kaposvári járás

1547. Somogy vármegye Kisbajom Nagyatádi járás

1548. Somogy vármegye Kisbárapáti Tabi járás

1549. Somogy vármegye Kisberény Fonyódi járás

1550. Somogy vármegye Kisgyalán Kaposvári járás

1551. Somogy vármegye Kiskorpád Kaposvári járás

1552. Somogy vármegye Komlósd Barcsi járás

1553. Somogy vármegye Kőkút Kaposvári járás

1554. Somogy vármegye Kőröshegy Siófoki járás

1555. Somogy vármegye Kötcse Siófoki járás

1556. Somogy vármegye Kutas Nagyatádi járás

1557. Somogy vármegye Lábod Nagyatádi járás

1558. Somogy vármegye Lad Barcsi járás

1559. Somogy vármegye Lakócsa Barcsi járás

1560. Somogy vármegye Látrány Fonyódi járás

1561. Somogy vármegye Lengyeltóti Fonyódi járás

1562. Somogy vármegye Libickozma Marcali járás

1563. Somogy vármegye Lulla Tabi járás

1564. Somogy vármegye Magyaratád Kaposvári járás

1565. Somogy vármegye Magyaregres Kaposvári járás

1566. Somogy vármegye Mernye Kaposvári járás

1567. Somogy vármegye Mesztegnyő Marcali járás

1568. Somogy vármegye Mezőcsokonya Kaposvári járás

1569. Somogy vármegye Mike Kaposvári járás

1570. Somogy vármegye Miklósi Tabi járás

1571. Somogy vármegye Mosdós Kaposvári járás

1572. Somogy vármegye Nágocs Tabi járás

1573. Somogy vármegye Nagybajom Kaposvári járás

1574. Somogy vármegye Nagyberény Siófoki járás

1575. Somogy vármegye Nagyberki Kaposvári járás

1576. Somogy vármegye Nagycsepely Siófoki járás

1577. Somogy vármegye Nagykorpád Nagyatádi járás

1578. Somogy vármegye Nagyszakácsi Marcali járás

1579. Somogy vármegye Nemesdéd Marcali járás

1580. Somogy vármegye Nemeskisfalud Marcali járás

1581. Somogy vármegye Nemesvid Marcali járás
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1582. Somogy vármegye Nikla Marcali járás

1583. Somogy vármegye Nyim Siófoki járás

1584. Somogy vármegye Orci Kaposvári járás

1585. Somogy vármegye Ordacsehi Fonyódi járás

1586. Somogy vármegye Osztopán Kaposvári járás

1587. Somogy vármegye Öreglak Fonyódi járás

1588. Somogy vármegye Őrtilos Csurgói járás

1589. Somogy vármegye Ötvöskónyi Nagyatádi járás

1590. Somogy vármegye Pálmajor Kaposvári járás

1591. Somogy vármegye Pamuk Fonyódi járás

1592. Somogy vármegye Patalom Kaposvári járás

1593. Somogy vármegye Patca Kaposvári járás

1594. Somogy vármegye Patosfa Barcsi járás

1595. Somogy vármegye Péterhida Barcsi járás

1596. Somogy vármegye Pogányszentpéter Csurgói járás

1597. Somogy vármegye Polány Kaposvári járás

1598. Somogy vármegye Porrog Csurgói járás

1599. Somogy vármegye Porrogszentkirály Csurgói járás

1600. Somogy vármegye Porrogszentpál Csurgói járás

1601. Somogy vármegye Potony Barcsi járás

1602. Somogy vármegye Pusztakovácsi Marcali járás

1603. Somogy vármegye Pusztaszemes Siófoki járás

1604. Somogy vármegye Ráksi Kaposvári járás

1605. Somogy vármegye Rinyabesenyő Nagyatádi járás

1606. Somogy vármegye Rinyakovácsi Kaposvári járás

1607. Somogy vármegye Rinyaszentkirály Nagyatádi járás

1608. Somogy vármegye Rinyaújlak Barcsi járás

1609. Somogy vármegye Rinyaújnép Barcsi járás

1610. Somogy vármegye Sántos Kaposvári járás

1611. Somogy vármegye Sávoly Marcali járás

1612. Somogy vármegye Segesd Nagyatádi járás

1613. Somogy vármegye Sérsekszőlős Tabi járás

1614. Somogy vármegye Simonfa Kaposvári járás

1615. Somogy vármegye Siójut Siófoki járás

1616. Somogy vármegye Som Siófoki járás

1617. Somogy vármegye Somodor Kaposvári járás

1618. Somogy vármegye Somogyacsa Tabi járás

1619. Somogy vármegye Somogyaracs Barcsi járás

1620. Somogy vármegye Somogyaszaló Kaposvári járás

1621. Somogy vármegye Somogybabod Fonyódi járás

1622. Somogy vármegye Somogybükkösd Csurgói járás

1623. Somogy vármegye Somogycsicsó Csurgói járás

1624. Somogy vármegye Somogydöröcske Tabi járás

1625. Somogy vármegye Somogyegres Tabi járás

1626. Somogy vármegye Somogyfajsz Kaposvári járás

1627. Somogy vármegye Somogygeszti Kaposvári járás

1628. Somogy vármegye Somogyjád Kaposvári járás
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1629. Somogy vármegye Somogymeggyes Tabi járás

1630. Somogy vármegye Somogysámson Marcali járás

1631. Somogy vármegye Somogysárd Kaposvári járás

1632. Somogy vármegye Somogysimonyi Marcali járás

1633. Somogy vármegye Somogyszentpál Marcali járás

1634. Somogy vármegye Somogyszil Kaposvári járás

1635. Somogy vármegye Somogyszob Nagyatádi járás

1636. Somogy vármegye Somogytúr Fonyódi járás

1637. Somogy vármegye Somogyudvarhely Csurgói járás

1638. Somogy vármegye Somogyvámos Fonyódi járás

1639. Somogy vármegye Somogyvár Fonyódi járás

1640. Somogy vármegye Somogyzsitfa Marcali járás

1641. Somogy vármegye Szabadi Kaposvári járás

1642. Somogy vármegye Szabás Nagyatádi járás

1643. Somogy vármegye Szegerdő Marcali járás

1644. Somogy vármegye Szenna Kaposvári járás

1645. Somogy vármegye Szenta Csurgói járás

1646. Somogy vármegye Szentbalázs Kaposvári járás

1647. Somogy vármegye Szentborbás Barcsi járás

1648. Somogy vármegye Szentgáloskér Kaposvári járás

1649. Somogy vármegye Szenyér Marcali járás

1650. Somogy vármegye Szilvásszentmárton Kaposvári járás

1651. Somogy vármegye Szólád Siófoki járás

1652. Somogy vármegye Szorosad Tabi járás

1653. Somogy vármegye Szőkedencs Marcali járás

1654. Somogy vármegye Szőlősgyörök Fonyódi járás

1655. Somogy vármegye Szulok Barcsi járás

1656. Somogy vármegye Tab Tabi járás

1657. Somogy vármegye Tapsony Marcali járás

1658. Somogy vármegye Tarany Nagyatádi járás

1659. Somogy vármegye Táska Marcali járás

1660. Somogy vármegye Taszár Kaposvári járás

1661. Somogy vármegye Teleki Siófoki járás

1662. Somogy vármegye Tengőd Tabi járás

1663. Somogy vármegye Tikos Marcali járás

1664. Somogy vármegye Torvaj Tabi járás

1665. Somogy vármegye Tótújfalu Barcsi járás

1666. Somogy vármegye Törökkoppány Tabi járás

1667. Somogy vármegye Újvárfalva Kaposvári járás

1668. Somogy vármegye Varászló Marcali járás

1669. Somogy vármegye Várda Kaposvári járás

1670. Somogy vármegye Vése Marcali járás

1671. Somogy vármegye Visnye Kaposvári járás

1672. Somogy vármegye Visz Fonyódi járás

1673. Somogy vármegye Vízvár Barcsi járás

1674. Somogy vármegye Vörs Marcali járás

1675. Somogy vármegye Zákány Csurgói járás
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1676. Somogy vármegye Zákányfalu Csurgói járás

1677. Somogy vármegye Zala Tabi járás

1678. Somogy vármegye Zics Tabi járás

1679. Somogy vármegye Zimány Kaposvári járás

1680. Somogy vármegye Zselickisfalud Kaposvári járás

1681. Somogy vármegye Zselickislak Kaposvári járás

1682. Somogy vármegye Zselicszentpál Kaposvári járás

1683. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Ajak Kisvárdai járás

1684. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Anarcs Kisvárdai járás

1685. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Apagy Nyíregyházai járás

1686. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Aranyosapáti Vásárosnaményi járás

1687. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Baktalórántháza Baktalórántházai járás

1688. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Balsa Ibrányi járás

1689. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Barabás Vásárosnaményi járás

1690. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Bátorliget Nyírbátori járás

1691. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Benk Záhonyi járás

1692. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Beregdaróc Vásárosnaményi járás

1693. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Beregsurány Vásárosnaményi járás

1694. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Berkesz Kemecsei járás

1695. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Besenyőd Baktalórántházai járás

1696. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Beszterec Kemecsei járás

1697. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Biri Nagykállói járás

1698. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Botpalád Fehérgyarmati járás

1699. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Bököny Nagykállói járás

1700. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Buj Ibrányi járás

1701. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Cégénydányád Fehérgyarmati járás

1702. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Csaholc Fehérgyarmati járás

1703. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Csaroda Vásárosnaményi járás

1704. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Császló Fehérgyarmati járás

1705. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Csegöld Fehérgyarmati járás

1706. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Csenger Csengeri járás

1707. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Csengersima Csengeri járás

1708. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Csengerújfalu Csengeri járás

1709. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Darnó Fehérgyarmati járás

1710. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Demecser Kemecsei járás

1711. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Dombrád Kisvárdai járás

1712. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Döge Kisvárdai járás

1713. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Encsencs Nyírbátori járás

1714. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Eperjeske Záhonyi járás

1715. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Érpatak Nagykállói járás

1716. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fábiánháza Mátészalkai járás

1717. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fényeslitke Kisvárdai járás

1718. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fülesd Fehérgyarmati járás

1719. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fülpösdaróc Mátészalkai járás

1720. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Gacsály Fehérgyarmati járás

1721. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Garbolc Fehérgyarmati járás

1722. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Gávavencsellő Ibrányi járás
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1723. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Géberjén Mátészalkai járás

1724. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Gégény Kemecsei járás

1725. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Gelénes Vásárosnaményi járás

1726. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Gemzse Vásárosnaményi járás

1727. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Geszteréd Nagykállói járás

1728. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Gulács Vásárosnaményi járás

1729. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Győröcske Záhonyi járás

1730. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Győrtelek Mátészalkai járás

1731. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Gyulaháza Kisvárdai járás

1732. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Gyügye Fehérgyarmati járás

1733. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Gyüre Vásárosnaményi járás

1734. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Hermánszeg Fehérgyarmati járás

1735. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Hetefejércse Vásárosnaményi járás

1736. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Hodász Mátészalkai járás

1737. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Ilk Vásárosnaményi járás

1738. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Jánd Vásárosnaményi járás

1739. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Jánkmajtis Fehérgyarmati járás

1740. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Jármi Mátészalkai járás

1741. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Jéke Kisvárdai járás

1742. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kállósemjén Nagykállói járás

1743. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kálmánháza Nyíregyházai járás

1744. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kántorjánosi Mátészalkai járás

1745. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kék Kemecsei járás

1746. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kékcse Kisvárdai járás

1747. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kemecse Kemecsei járás

1748. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kérsemjén Fehérgyarmati járás

1749. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisar Fehérgyarmati járás

1750. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kishódos Fehérgyarmati járás

1751. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisléta Nyírbátori járás

1752. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisnamény Fehérgyarmati járás

1753. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kispalád Fehérgyarmati járás

1754. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvarsány Vásárosnaményi járás

1755. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisszekeres Fehérgyarmati járás

1756. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kocsord Mátészalkai járás

1757. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Komlódtótfalu Csengeri járás

1758. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Komoró Záhonyi járás

1759. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kótaj Nyíregyházai járás

1760. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kölcse Fehérgyarmati járás

1761. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kömörő Fehérgyarmati járás

1762. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Laskod Baktalórántházai járás

1763. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Levelek Baktalórántházai járás

1764. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Lónya Vásárosnaményi járás

1765. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Lövőpetri Kisvárdai járás

1766. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Magosliget Fehérgyarmati járás

1767. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Magy Baktalórántházai járás

1768. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mánd Fehérgyarmati járás

1769. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mándok Záhonyi járás
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1770. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Máriapócs Nyírbátori járás

1771. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Márokpapi Vásárosnaményi járás

1772. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátyus Vásárosnaményi járás

1773. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Méhtelek Fehérgyarmati járás

1774. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mérk Mátészalkai járás

1775. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mezőladány Kisvárdai járás

1776. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Milota Fehérgyarmati járás

1777. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nábrád Fehérgyarmati járás

1778. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nagyar Fehérgyarmati járás

1779. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nagycserkesz Nyíregyházai járás

1780. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nagydobos Mátészalkai járás

1781. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nagyhódos Fehérgyarmati járás

1782. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nagyszekeres Fehérgyarmati járás

1783. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nagyvarsány Vásárosnaményi járás

1784. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Napkor Nyíregyházai járás

1785. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nemesborzova Fehérgyarmati járás

1786. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbéltek Nyírbátori járás

1787. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbogát Nyírbátori járás

1788. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbogdány Kemecsei járás

1789. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírcsaholy Mátészalkai járás

1790. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírcsászári Nyírbátori járás

1791. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírderzs Nyírbátori járás

1792. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírgelse Nyírbátori járás

1793. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírgyulaj Nyírbátori járás

1794. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyíribrony Baktalórántházai járás

1795. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírjákó Baktalórántházai járás

1796. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírkarász Kisvárdai járás

1797. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírkáta Mátészalkai járás

1798. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírkércs Baktalórántházai járás

1799. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírlövő Kisvárdai járás

1800. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírlugos Nyírbátori járás

1801. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírmada Vásárosnaményi járás

1802. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírmeggyes Mátészalkai járás

1803. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírmihálydi Nyírbátori járás

1804. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírparasznya Mátészalkai járás

1805. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírpilis Nyírbátori járás

1806. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírtass Kisvárdai járás

1807. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírtét Kemecsei járás

1808. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírtura Nyíregyházai járás

1809. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírvasvári Nyírbátori járás

1810. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Ófehértó Baktalórántházai járás

1811. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Olcsva Vásárosnaményi járás

1812. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Olcsvaapáti Fehérgyarmati járás

1813. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Ópályi Mátészalkai járás

1814. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Ököritófülpös Mátészalkai járás

1815. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Ömböly Nyírbátori járás

1816. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Őr Mátészalkai járás
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1817. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Panyola Fehérgyarmati járás

1818. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Pap Kisvárdai járás

1819. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Papos Mátészalkai járás

1820. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Paszab Ibrányi járás

1821. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Pátroha Kisvárdai járás

1822. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Pátyod Csengeri járás

1823. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Penészlek Nyírbátori járás

1824. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Penyige Fehérgyarmati járás

1825. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Petneháza Baktalórántházai járás

1826. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Piricse Nyírbátori járás

1827. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Pócspetri Nyírbátori járás

1828. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Porcsalma Csengeri járás

1829. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Pusztadobos Vásárosnaményi járás

1830. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Rakamaz Nyíregyházai járás

1831. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Ramocsaháza Baktalórántházai járás

1832. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Rápolt Mátészalkai járás

1833. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Rétközberencs Kisvárdai járás

1834. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Rohod Baktalórántházai járás

1835. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Rozsály Fehérgyarmati járás

1836. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Sényő Nyíregyházai járás

1837. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Sonkád Fehérgyarmati járás

1838. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Szabolcs Nyíregyházai járás

1839. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Szabolcsbáka Kisvárdai járás

1840. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Szabolcsveresmart Kisvárdai járás

1841. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Szakoly Nagykállói járás

1842. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Szamosangyalos Csengeri járás

1843. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Szamosbecs Csengeri járás

1844. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Szamoskér Mátészalkai járás

1845. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Szamossályi Fehérgyarmati járás

1846. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Szamostatárfalva Csengeri járás

1847. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Szamosújlak Fehérgyarmati járás

1848. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Szamosszeg Mátészalkai járás

1849. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Szatmárcseke Fehérgyarmati járás

1850. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Székely Kemecsei járás

1851. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Szorgalmatos Tiszavasvári járás

1852. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tákos Vásárosnaményi járás

1853. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tarpa Vásárosnaményi járás

1854. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Terem Nyírbátori járás

1855. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tiborszállás Mátészalkai járás

1856. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Timár Nyíregyházai járás

1857. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tiszaadony Vásárosnaményi járás

1858. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tiszabecs Fehérgyarmati járás

1859. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tiszabercel Ibrányi járás

1860. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tiszabezdéd Záhonyi járás

1861. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tiszacsécse Fehérgyarmati járás

1862. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tiszadada Tiszavasvári járás

1863. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tiszadob Tiszavasvári járás
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1864. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tiszaeszlár Tiszavasvári járás

1865. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tiszakanyár Kisvárdai járás

1866. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tiszakerecseny Vásárosnaményi járás

1867. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tiszakóród Fehérgyarmati járás

1868. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tiszamogyorós Záhonyi járás

1869. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tiszanagyfalu Nyíregyházai járás

1870. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tiszarád Kemecsei járás

1871. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tiszaszalka Vásárosnaményi járás

1872. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tiszaszentmárton Záhonyi járás

1873. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tiszatelek Ibrányi járás

1874. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tiszavid Vásárosnaményi járás

1875. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tisztaberek Fehérgyarmati járás

1876. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tivadar Fehérgyarmati járás

1877. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tornyospálca Kisvárdai járás

1878. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tunyogmatolcs Fehérgyarmati járás

1879. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Túristvándi Fehérgyarmati járás

1880. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Túrricse Fehérgyarmati járás

1881. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tuzsér Záhonyi járás

1882. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tyukod Csengeri járás

1883. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Újdombrád Kisvárdai járás

1884. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Újkenéz Kisvárdai járás

1885. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Ura Csengeri járás

1886. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Uszka Fehérgyarmati járás

1887. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vaja Mátészalkai járás

1888. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vállaj Mátészalkai járás

1889. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vámosatya Vásárosnaményi járás

1890. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vámosoroszi Fehérgyarmati járás

1891. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vasmegyer Kemecsei járás

1892. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Záhony Záhonyi járás

1893. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Zajta Fehérgyarmati járás

1894. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Zsarolyán Fehérgyarmati járás

1895. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Zsurk Záhonyi járás

1896. Tolna vármegye Alsónána Szekszárdi járás

1897. Tolna vármegye Alsónyék Szekszárdi járás

1898. Tolna vármegye Aparhant Bonyhádi járás

1899. Tolna vármegye Attala Dombóvári járás

1900. Tolna vármegye Báta Szekszárdi járás

1901. Tolna vármegye Bátaapáti Bonyhádi járás

1902. Tolna vármegye Belecska Tamási járás

1903. Tolna vármegye Bikács Paksi járás

1904. Tolna vármegye Bogyiszló Tolnai járás

1905. Tolna vármegye Bonyhádvarasd Bonyhádi járás

1906. Tolna vármegye Bölcske Paksi járás

1907. Tolna vármegye Cikó Bonyhádi járás

1908. Tolna vármegye Csibrák Dombóvári járás

1909. Tolna vármegye Csikóstőttős Dombóvári járás

1910. Tolna vármegye Dalmand Dombóvári járás
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1911. Tolna vármegye Decs Szekszárdi járás

1912. Tolna vármegye Diósberény Tamási járás

1913. Tolna vármegye Döbrököz Dombóvári járás

1914. Tolna vármegye Dunaszentgyörgy Paksi járás

1915. Tolna vármegye Dúzs Tamási járás

1916. Tolna vármegye Értény Tamási járás

1917. Tolna vármegye Fácánkert Tolnai járás

1918. Tolna vármegye Fadd Tolnai járás

1919. Tolna vármegye Felsőnána Bonyhádi járás

1920. Tolna vármegye Felsőnyék Tamási járás

1921. Tolna vármegye Fürged Tamási járás

1922. Tolna vármegye Gerjen Paksi járás

1923. Tolna vármegye Grábóc Bonyhádi járás

1924. Tolna vármegye Gyönk Tamási járás

1925. Tolna vármegye Györe Bonyhádi járás

1926. Tolna vármegye Györköny Paksi járás

1927. Tolna vármegye Gyulaj Dombóvári járás

1928. Tolna vármegye Harc Szekszárdi járás

1929. Tolna vármegye Hőgyész Tamási járás

1930. Tolna vármegye Iregszemcse Tamási járás

1931. Tolna vármegye Izmény Bonyhádi járás

1932. Tolna vármegye Jágónak Dombóvári járás

1933. Tolna vármegye Kajdacs Paksi járás

1934. Tolna vármegye Kakasd Bonyhádi járás

1935. Tolna vármegye Kalaznó Tamási járás

1936. Tolna vármegye Kapospula Dombóvári járás

1937. Tolna vármegye Keszőhidegkút Tamási járás

1938. Tolna vármegye Kéty Bonyhádi járás

1939. Tolna vármegye Kisdorog Bonyhádi járás

1940. Tolna vármegye Kismányok Bonyhádi járás

1941. Tolna vármegye Kistormás Szekszárdi járás

1942. Tolna vármegye Kisvejke Bonyhádi járás

1943. Tolna vármegye Kisszékely Tamási járás

1944. Tolna vármegye Kocsola Dombóvári járás

1945. Tolna vármegye Koppányszántó Tamási járás

1946. Tolna vármegye Kölesd Szekszárdi járás

1947. Tolna vármegye Kurd Dombóvári járás

1948. Tolna vármegye Lápafő Dombóvári járás

1949. Tolna vármegye Lengyel Bonyhádi járás

1950. Tolna vármegye Madocsa Paksi járás

1951. Tolna vármegye Magyarkeszi Tamási járás

1952. Tolna vármegye Medina Szekszárdi járás

1953. Tolna vármegye Miszla Tamási járás

1954. Tolna vármegye Mórágy Bonyhádi járás

1955. Tolna vármegye Mőcsény Bonyhádi járás

1956. Tolna vármegye Mucsfa Bonyhádi járás

1957. Tolna vármegye Mucsi Tamási járás
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1958. Tolna vármegye Murga Bonyhádi járás

1959. Tolna vármegye Nagydorog Paksi járás

1960. Tolna vármegye Nagykónyi Tamási járás

1961. Tolna vármegye Nagymányok Bonyhádi járás

1962. Tolna vármegye Nagyszékely Tamási járás

1963. Tolna vármegye Nagyszokoly Tamási járás

1964. Tolna vármegye Nagyvejke Bonyhádi járás

1965. Tolna vármegye Nak Dombóvári járás

1966. Tolna vármegye Németkér Paksi járás

1967. Tolna vármegye Ozora Tamási járás

1968. Tolna vármegye Őcsény Szekszárdi járás

1969. Tolna vármegye Pálfa Paksi járás

1970. Tolna vármegye Pári Tamási járás

1971. Tolna vármegye Pincehely Tamási járás

1972. Tolna vármegye Pörböly Szekszárdi járás

1973. Tolna vármegye Pusztahencse Paksi járás

1974. Tolna vármegye Regöly Tamási járás

1975. Tolna vármegye Sárpilis Szekszárdi járás

1976. Tolna vármegye Sárszentlőrinc Paksi járás

1977. Tolna vármegye Simontornya Tamási járás

1978. Tolna vármegye Sióagárd Szekszárdi járás

1979. Tolna vármegye Szakadát Tamási járás

1980. Tolna vármegye Szakály Tamási járás

1981. Tolna vármegye Szakcs Dombóvári járás

1982. Tolna vármegye Szálka Szekszárdi járás

1983. Tolna vármegye Szárazd Tamási járás

1984. Tolna vármegye Szedres Szekszárdi járás

1985. Tolna vármegye Tengelic Paksi járás

1986. Tolna vármegye Tevel Bonyhádi járás

1987. Tolna vármegye Tolnanémedi Tamási járás

1988. Tolna vármegye Udvari Tamási járás

1989. Tolna vármegye Újireg Tamási járás

1990. Tolna vármegye Váralja Bonyhádi járás

1991. Tolna vármegye Várdomb Szekszárdi járás

1992. Tolna vármegye Várong Dombóvári járás

1993. Tolna vármegye Varsád Tamási járás

1994. Tolna vármegye Závod Bonyhádi járás

1995. Tolna vármegye Zomba Bonyhádi járás

1996. Vas vármegye Acsád Szombathelyi járás

1997. Vas vármegye Alsószölnök Szentgotthárdi járás

1998. Vas vármegye Alsóújlak Vasvári járás

1999. Vas vármegye Andrásfa Vasvári járás

2000. Vas vármegye Apátistvánfalva Szentgotthárdi járás

2001. Vas vármegye Bajánsenye Körmendi járás

2002. Vas vármegye Balogunyom Szombathelyi járás

2003. Vas vármegye Bejcgyertyános Sárvári járás

2004. Vas vármegye Bérbaltavár Vasvári járás
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2005. Vas vármegye Boba Celldömölki járás

2006. Vas vármegye Borgáta Celldömölki járás

2007. Vas vármegye Bozzai Szombathelyi járás

2008. Vas vármegye Bozsok Kőszegi járás

2009. Vas vármegye Bő Sárvári járás

2010. Vas vármegye Bögöt Sárvári járás

2011. Vas vármegye Bögöte Sárvári járás

2012. Vas vármegye Bucsu Szombathelyi járás

2013. Vas vármegye Cák Kőszegi járás

2014. Vas vármegye Chernelházadamonya Sárvári járás

2015. Vas vármegye Csákánydoroszló Körmendi járás

2016. Vas vármegye Csánig Sárvári járás

2017. Vas vármegye Csehi Vasvári járás

2018. Vas vármegye Csehimindszent Vasvári járás

2019. Vas vármegye Csempeszkopács Szombathelyi járás

2020. Vas vármegye Csénye Sárvári járás

2021. Vas vármegye Csepreg Kőszegi járás

2022. Vas vármegye Csipkerek Vasvári járás

2023. Vas vármegye Csönge Celldömölki járás

2024. Vas vármegye Csörötnek Szentgotthárdi járás

2025. Vas vármegye Daraboshegy Körmendi járás

2026. Vas vármegye Dozmat Szombathelyi járás

2027. Vas vármegye Döbörhegy Körmendi járás

2028. Vas vármegye Döröske Körmendi járás

2029. Vas vármegye Duka Celldömölki járás

2030. Vas vármegye Egervölgy Vasvári járás

2031. Vas vármegye Egyházashetye Celldömölki járás

2032. Vas vármegye Egyházashollós Körmendi járás

2033. Vas vármegye Egyházasrádóc Körmendi járás

2034. Vas vármegye Felsőcsatár Szombathelyi járás

2035. Vas vármegye Felsőjánosfa Körmendi járás

2036. Vas vármegye Felsőmarác Körmendi járás

2037. Vas vármegye Felsőszölnök Szentgotthárdi járás

2038. Vas vármegye Gasztony Szentgotthárdi járás

2039. Vas vármegye Gérce Sárvári járás

2040. Vas vármegye Gersekarát Vasvári járás

2041. Vas vármegye Gór Sárvári járás

2042. Vas vármegye Gyanógeregye Szombathelyi járás

2043. Vas vármegye Győrvár Vasvári járás

2044. Vas vármegye Halastó Körmendi járás

2045. Vas vármegye Halogy Körmendi járás

2046. Vas vármegye Harasztifalu Körmendi járás

2047. Vas vármegye Hegyfalu Sárvári járás

2048. Vas vármegye Hegyháthodász Körmendi járás

2049. Vas vármegye Hegyhátsál Körmendi járás

2050. Vas vármegye Hegyhátszentjakab Körmendi járás

2051. Vas vármegye Hegyhátszentmárton Körmendi járás
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2052. Vas vármegye Hegyhátszentpéter Vasvári járás

2053. Vas vármegye Horvátlövő Szombathelyi járás

2054. Vas vármegye Horvátzsidány Kőszegi járás

2055. Vas vármegye Hosszúpereszteg Sárvári járás

2056. Vas vármegye Ikervár Sárvári járás

2057. Vas vármegye Iklanberény Kőszegi járás

2058. Vas vármegye Ispánk Körmendi járás

2059. Vas vármegye Ivánc Körmendi járás

2060. Vas vármegye Jákfa Sárvári járás

2061. Vas vármegye Jánosháza Celldömölki járás

2062. Vas vármegye Káld Sárvári járás

2063. Vas vármegye Kám Vasvári járás

2064. Vas vármegye Karakó Celldömölki járás

2065. Vas vármegye Katafa Körmendi járás

2066. Vas vármegye Keléd Celldömölki járás

2067. Vas vármegye Kemeneskápolna Celldömölki járás

2068. Vas vármegye Kemenesmagasi Celldömölki járás

2069. Vas vármegye Kemenesmihályfa Celldömölki járás

2070. Vas vármegye Kemenespálfa Celldömölki járás

2071. Vas vármegye Kemenessömjén Celldömölki járás

2072. Vas vármegye Kemenesszentmárton Celldömölki járás

2073. Vas vármegye Kemestaródfa Körmendi járás

2074. Vas vármegye Kenéz Sárvári járás

2075. Vas vármegye Kenyeri Celldömölki járás

2076. Vas vármegye Kercaszomor Körmendi járás

2077. Vas vármegye Kerkáskápolna Körmendi járás

2078. Vas vármegye Kétvölgy Szentgotthárdi járás

2079. Vas vármegye Kisrákos Körmendi járás

2080. Vas vármegye Kissomlyó Celldömölki járás

2081. Vas vármegye Kisunyom Szombathelyi járás

2082. Vas vármegye Kiszsidány Kőszegi járás

2083. Vas vármegye Kondorfa Szentgotthárdi járás

2084. Vas vármegye Köcsk Celldömölki járás

2085. Vas vármegye Kőszegdoroszló Kőszegi járás

2086. Vas vármegye Kőszegpaty Kőszegi járás

2087. Vas vármegye Kőszegszerdahely Kőszegi járás

2088. Vas vármegye Lócs Kőszegi járás

2089. Vas vármegye Magyarlak Szentgotthárdi járás

2090. Vas vármegye Magyarnádalja Körmendi járás

2091. Vas vármegye Magyarszecsőd Körmendi járás

2092. Vas vármegye Magyarszombatfa Körmendi járás

2093. Vas vármegye Megyehíd Sárvári járás

2094. Vas vármegye Meggyeskovácsi Sárvári járás

2095. Vas vármegye Mersevát Celldömölki járás

2096. Vas vármegye Mesterháza Sárvári járás

2097. Vas vármegye Mesteri Celldömölki járás

2098. Vas vármegye Meszlen Szombathelyi járás
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2099. Vas vármegye Mikosszéplak Vasvári járás

2100. Vas vármegye Molnaszecsőd Körmendi járás

2101. Vas vármegye Nádasd Körmendi járás

2102. Vas vármegye Nagygeresd Sárvári járás

2103. Vas vármegye Nagykölked Körmendi járás

2104. Vas vármegye Nagymizdó Körmendi járás

2105. Vas vármegye Nagyrákos Körmendi járás

2106. Vas vármegye Nagysimonyi Celldömölki járás

2107. Vas vármegye Nagytilaj Vasvári járás

2108. Vas vármegye Narda Szombathelyi járás

2109. Vas vármegye Nemesbőd Szombathelyi járás

2110. Vas vármegye Nemescsó Kőszegi járás

2111. Vas vármegye Nemeskeresztúr Celldömölki járás

2112. Vas vármegye Nemeskocs Celldömölki járás

2113. Vas vármegye Nemeskolta Szombathelyi járás

2114. Vas vármegye Nemesládony Sárvári járás

2115. Vas vármegye Nemesmedves Szentgotthárdi járás

2116. Vas vármegye Nemesrempehollós Körmendi járás

2117. Vas vármegye Nick Sárvári járás

2118. Vas vármegye Nyőgér Sárvári járás

2119. Vas vármegye Olaszfa Vasvári járás

2120. Vas vármegye Ólmod Kőszegi járás

2121. Vas vármegye Orfalu Szentgotthárdi járás

2122. Vas vármegye Ostffyasszonyfa Celldömölki járás

2123. Vas vármegye Oszkó Vasvári járás

2124. Vas vármegye Ölbő Sárvári járás

2125. Vas vármegye Őrimagyarósd Körmendi járás

2126. Vas vármegye Őriszentpéter Körmendi járás

2127. Vas vármegye Pácsony Vasvári járás

2128. Vas vármegye Pankasz Körmendi járás

2129. Vas vármegye Pápoc Celldömölki járás

2130. Vas vármegye Pecöl Sárvári járás

2131. Vas vármegye Perenye Szombathelyi járás

2132. Vas vármegye Peresznye Kőszegi járás

2133. Vas vármegye Petőmihályfa Vasvári járás

2134. Vas vármegye Pinkamindszent Körmendi járás

2135. Vas vármegye Pornóapáti Szombathelyi járás

2136. Vas vármegye Porpác Sárvári járás

2137. Vas vármegye Pósfa Sárvári járás

2138. Vas vármegye Pusztacsó Kőszegi járás

2139. Vas vármegye Püspökmolnári Vasvári járás

2140. Vas vármegye Rábagyarmat Szentgotthárdi járás

2141. Vas vármegye Rábahídvég Vasvári járás

2142. Vas vármegye Rábapaty Sárvári járás

2143. Vas vármegye Rábatöttös Szombathelyi járás

2144. Vas vármegye Rádóckölked Körmendi járás

2145. Vas vármegye Rátót Szentgotthárdi járás
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2146. Vas vármegye Répcelak Sárvári járás

2147. Vas vármegye Répceszentgyörgy Sárvári járás

2148. Vas vármegye Rönök Szentgotthárdi járás

2149. Vas vármegye Rum Szombathelyi járás

2150. Vas vármegye Sajtoskál Sárvári járás

2151. Vas vármegye Salköveskút Szombathelyi járás

2152. Vas vármegye Sárfimizdó Vasvári járás

2153. Vas vármegye Simaság Sárvári járás

2154. Vas vármegye Sitke Sárvári járás

2155. Vas vármegye Sorkifalud Szombathelyi járás

2156. Vas vármegye Sorkikápolna Szombathelyi járás

2157. Vas vármegye Sorokpolány Szombathelyi járás

2158. Vas vármegye Sótony Sárvári járás

2159. Vas vármegye Söpte Szombathelyi járás

2160. Vas vármegye Szaknyér Körmendi járás

2161. Vas vármegye Szakonyfalu Szentgotthárdi járás

2162. Vas vármegye Szalafő Körmendi járás

2163. Vas vármegye Szarvaskend Körmendi járás

2164. Vas vármegye Szatta Körmendi járás

2165. Vas vármegye Szeleste Sárvári járás

2166. Vas vármegye Szemenye Vasvári járás

2167. Vas vármegye Szentpéterfa Szombathelyi járás

2168. Vas vármegye Szergény Celldömölki járás

2169. Vas vármegye Szőce Körmendi járás

2170. Vas vármegye Tanakajd Szombathelyi járás

2171. Vas vármegye Telekes Vasvári járás

2172. Vas vármegye Tokorcs Celldömölki járás

2173. Vas vármegye Tompaládony Sárvári járás

2174. Vas vármegye Tormásliget Kőszegi járás

2175. Vas vármegye Tömörd Kőszegi járás

2176. Vas vármegye Uraiújfalu Sárvári járás

2177. Vas vármegye Vámoscsalád Sárvári járás

2178. Vas vármegye Vasalja Körmendi járás

2179. Vas vármegye Vásárosmiske Sárvári járás

2180. Vas vármegye Vasasszonyfa Szombathelyi járás

2181. Vas vármegye Vasegerszeg Sárvári járás

2182. Vas vármegye Vashosszúfalu Sárvári járás

2183. Vas vármegye Vaskeresztes Szombathelyi járás

2184. Vas vármegye Vassurány Szombathelyi járás

2185. Vas vármegye Vasvár Vasvári járás

2186. Vas vármegye Vasszécseny Szombathelyi járás

2187. Vas vármegye Vasszentmihály Szentgotthárdi járás

2188. Vas vármegye Vasszilvágy Szombathelyi járás

2189. Vas vármegye Vát Szombathelyi járás

2190. Vas vármegye Velem Kőszegi járás

2191. Vas vármegye Velemér Körmendi járás

2192. Vas vármegye Vép Szombathelyi járás
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2193. Vas vármegye Viszák Körmendi járás

2194. Vas vármegye Vönöck Celldömölki járás

2195. Vas vármegye Zsédeny Sárvári járás

2196. Vas vármegye Zsennye Szombathelyi járás

2197. Veszprém vármegye Ábrahámhegy Tapolcai járás

2198. Veszprém vármegye Adásztevel Pápai járás

2199. Veszprém vármegye Adorjánháza Devecseri járás

2200. Veszprém vármegye Apácatorna Devecseri járás

2201. Veszprém vármegye Aszófő Balatonfüredi járás

2202. Veszprém vármegye Badacsonytomaj Tapolcai járás

2203. Veszprém vármegye Badacsonytördemic Tapolcai járás

2204. Veszprém vármegye Bakonybél Zirci járás

2205. Veszprém vármegye Bakonyjákó Pápai járás

2206. Veszprém vármegye Bakonykoppány Pápai járás

2207. Veszprém vármegye Bakonynána Zirci járás

2208. Veszprém vármegye Bakonyoszlop Zirci járás

2209. Veszprém vármegye Bakonypölöske Pápai járás

2210. Veszprém vármegye Bakonyság Pápai járás

2211. Veszprém vármegye Bakonyszentiván Pápai járás

2212. Veszprém vármegye Bakonyszentkirály Zirci járás

2213. Veszprém vármegye Bakonyszücs Pápai járás

2214. Veszprém vármegye Bakonytamási Pápai járás

2215. Veszprém vármegye Balatonakali Balatonfüredi járás

2216. Veszprém vármegye Balatonakarattya Balatonalmádi járás

2217. Veszprém vármegye Balatoncsicsó Balatonfüredi járás

2218. Veszprém vármegye Balatonederics Tapolcai járás

2219. Veszprém vármegye Balatonfőkajár Balatonalmádi járás

2220. Veszprém vármegye Balatonhenye Tapolcai járás

2221. Veszprém vármegye Balatonkenese Balatonalmádi járás

2222. Veszprém vármegye Balatonrendes Tapolcai járás

2223. Veszprém vármegye Balatonszepezd Balatonfüredi járás

2224. Veszprém vármegye Balatonudvari Balatonfüredi járás

2225. Veszprém vármegye Bánd Veszprémi járás

2226. Veszprém vármegye Barnag Veszprémi járás

2227. Veszprém vármegye Bazsi Sümegi járás

2228. Veszprém vármegye Béb Pápai járás

2229. Veszprém vármegye Békás Pápai járás

2230. Veszprém vármegye Bodorfa Sümegi járás

2231. Veszprém vármegye Borszörcsök Devecseri járás

2232. Veszprém vármegye Borzavár Zirci járás

2233. Veszprém vármegye Csabrendek Sümegi járás

2234. Veszprém vármegye Csajág Balatonalmádi járás

2235. Veszprém vármegye Csehbánya Ajkai járás

2236. Veszprém vármegye Csesznek Zirci járás

2237. Veszprém vármegye Csetény Zirci járás

2238. Veszprém vármegye Csót Pápai járás

2239. Veszprém vármegye Csögle Devecseri járás
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2240. Veszprém vármegye Dabronc Sümegi járás

2241. Veszprém vármegye Dabrony Devecseri járás

2242. Veszprém vármegye Dáka Pápai járás

2243. Veszprém vármegye Devecser Devecseri járás

2244. Veszprém vármegye Doba Devecseri járás

2245. Veszprém vármegye Döbrönte Pápai járás

2246. Veszprém vármegye Dörgicse Balatonfüredi járás

2247. Veszprém vármegye Dudar Zirci járás

2248. Veszprém vármegye Egeralja Devecseri járás

2249. Veszprém vármegye Egyházaskesző Pápai járás

2250. Veszprém vármegye Eplény Veszprémi járás

2251. Veszprém vármegye Farkasgyepű Ajkai járás

2252. Veszprém vármegye Ganna Pápai járás

2253. Veszprém vármegye Gecse Pápai járás

2254. Veszprém vármegye Gic Pápai járás

2255. Veszprém vármegye Gógánfa Sümegi járás

2256. Veszprém vármegye Gyepükaján Sümegi járás

2257. Veszprém vármegye Gyulakeszi Tapolcai járás

2258. Veszprém vármegye Hajmáskér Veszprémi járás

2259. Veszprém vármegye Halimba Ajkai járás

2260. Veszprém vármegye Hárskút Veszprémi járás

2261. Veszprém vármegye Hegyesd Tapolcai járás

2262. Veszprém vármegye Hegymagas Tapolcai járás

2263. Veszprém vármegye Herend Veszprémi járás

2264. Veszprém vármegye Hetyefő Sümegi járás

2265. Veszprém vármegye Hidegkút Veszprémi járás

2266. Veszprém vármegye Homokbödöge Pápai járás

2267. Veszprém vármegye Hosztót Sümegi járás

2268. Veszprém vármegye Iszkáz Devecseri járás

2269. Veszprém vármegye Jásd Várpalotai járás

2270. Veszprém vármegye Kamond Devecseri járás

2271. Veszprém vármegye Kapolcs Tapolcai járás

2272. Veszprém vármegye Káptalanfa Sümegi járás

2273. Veszprém vármegye Káptalantóti Tapolcai járás

2274. Veszprém vármegye Karakószörcsök Devecseri járás

2275. Veszprém vármegye Kékkút Tapolcai járás

2276. Veszprém vármegye Kemeneshőgyész Pápai járás

2277. Veszprém vármegye Kemenesszentpéter Pápai járás

2278. Veszprém vármegye Kerta Devecseri járás

2279. Veszprém vármegye Királyszentistván Balatonalmádi járás

2280. Veszprém vármegye Kisapáti Tapolcai járás

2281. Veszprém vármegye Kisberzseny Devecseri járás

2282. Veszprém vármegye Kiscsősz Devecseri járás

2283. Veszprém vármegye Kislőd Ajkai járás

2284. Veszprém vármegye Kispirit Devecseri járás

2285. Veszprém vármegye Kisszőlős Devecseri járás

2286. Veszprém vármegye Kolontár Devecseri járás
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2287. Veszprém vármegye Kővágóörs Tapolcai járás

2288. Veszprém vármegye Köveskál Tapolcai járás

2289. Veszprém vármegye Kup Pápai járás

2290. Veszprém vármegye Külsővat Pápai járás

2291. Veszprém vármegye Küngös Balatonalmádi járás

2292. Veszprém vármegye Lesencefalu Tapolcai járás

2293. Veszprém vármegye Lesenceistvánd Tapolcai járás

2294. Veszprém vármegye Lesencetomaj Tapolcai járás

2295. Veszprém vármegye Lókút Zirci járás

2296. Veszprém vármegye Lovas Balatonfüredi járás

2297. Veszprém vármegye Lovászpatona Pápai járás

2298. Veszprém vármegye Magyargencs Pápai járás

2299. Veszprém vármegye Malomsok Pápai járás

2300. Veszprém vármegye Marcalgergelyi Pápai járás

2301. Veszprém vármegye Marcaltő Pápai járás

2302. Veszprém vármegye Megyer Sümegi járás

2303. Veszprém vármegye Mencshely Veszprémi járás

2304. Veszprém vármegye Mezőlak Pápai járás

2305. Veszprém vármegye Mihályháza Pápai járás

2306. Veszprém vármegye Mindszentkálla Tapolcai járás

2307. Veszprém vármegye Monostorapáti Tapolcai járás

2308. Veszprém vármegye Monoszló Balatonfüredi járás

2309. Veszprém vármegye Nagyacsád Pápai járás

2310. Veszprém vármegye Nagyalásony Devecseri járás

2311. Veszprém vármegye Nagydém Pápai járás

2312. Veszprém vármegye Nagyesztergár Zirci járás

2313. Veszprém vármegye Nagygyimót Pápai járás

2314. Veszprém vármegye Nagypirit Devecseri járás

2315. Veszprém vármegye Nagytevel Pápai járás

2316. Veszprém vármegye Nagyvázsony Veszprémi járás

2317. Veszprém vármegye Nemesgörzsöny Pápai járás

2318. Veszprém vármegye Nemesgulács Tapolcai járás

2319. Veszprém vármegye Nemeshany Sümegi járás

2320. Veszprém vármegye Nemesvita Tapolcai járás

2321. Veszprém vármegye Nemesszalók Pápai járás

2322. Veszprém vármegye Németbánya Pápai járás

2323. Veszprém vármegye Nóráp Pápai járás

2324. Veszprém vármegye Noszlop Devecseri járás

2325. Veszprém vármegye Nyárád Pápai járás

2326. Veszprém vármegye Nyirád Ajkai járás

2327. Veszprém vármegye Óbudavár Balatonfüredi járás

2328. Veszprém vármegye Olaszfalu Zirci járás

2329. Veszprém vármegye Oroszi Devecseri járás

2330. Veszprém vármegye Öcs Ajkai járás

2331. Veszprém vármegye Örvényes Balatonfüredi járás

2332. Veszprém vármegye Ősi Várpalotai járás

2333. Veszprém vármegye Öskü Várpalotai járás
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2334. Veszprém vármegye Paloznak Balatonfüredi járás

2335. Veszprém vármegye Pápadereske Pápai járás

2336. Veszprém vármegye Pápakovácsi Pápai járás

2337. Veszprém vármegye Pápasalamon Pápai járás

2338. Veszprém vármegye Pápateszér Pápai járás

2339. Veszprém vármegye Papkeszi Balatonalmádi járás

2340. Veszprém vármegye Pécsely Balatonfüredi járás

2341. Veszprém vármegye Pénzesgyőr Zirci járás

2342. Veszprém vármegye Pétfürdő Várpalotai járás

2343. Veszprém vármegye Porva Zirci járás

2344. Veszprém vármegye Pula Veszprémi járás

2345. Veszprém vármegye Pusztamiske Devecseri járás

2346. Veszprém vármegye Raposka Tapolcai járás

2347. Veszprém vármegye Rigács Sümegi járás

2348. Veszprém vármegye Salföld Tapolcai járás

2349. Veszprém vármegye Sáska Tapolcai járás

2350. Veszprém vármegye Sóly Veszprémi járás

2351. Veszprém vármegye Somlójenő Devecseri járás

2352. Veszprém vármegye Somlószőlős Devecseri járás

2353. Veszprém vármegye Somlóvásárhely Devecseri járás

2354. Veszprém vármegye Somlóvecse Devecseri járás

2355. Veszprém vármegye Sümegprága Sümegi járás

2356. Veszprém vármegye Szápár Zirci járás

2357. Veszprém vármegye Szentantalfa Balatonfüredi járás

2358. Veszprém vármegye Szentbékkálla Tapolcai járás

2359. Veszprém vármegye Szentgál Veszprémi járás

2360. Veszprém vármegye Szentimrefalva Sümegi járás

2361. Veszprém vármegye Szentjakabfa Balatonfüredi járás

2362. Veszprém vármegye Szentkirályszabadja Veszprémi járás

2363. Veszprém vármegye Szigliget Tapolcai járás

2364. Veszprém vármegye Szőc Ajkai járás

2365. Veszprém vármegye Tagyon Balatonfüredi járás

2366. Veszprém vármegye Takácsi Pápai járás

2367. Veszprém vármegye Taliándörögd Tapolcai járás

2368. Veszprém vármegye Tés Várpalotai járás

2369. Veszprém vármegye Tihany Balatonfüredi járás

2370. Veszprém vármegye Tüskevár Devecseri járás

2371. Veszprém vármegye Ugod Pápai járás

2372. Veszprém vármegye Ukk Sümegi járás

2373. Veszprém vármegye Úrkút Ajkai járás

2374. Veszprém vármegye Uzsa Tapolcai járás

2375. Veszprém vármegye Vanyola Pápai járás

2376. Veszprém vármegye Várkesző Pápai járás

2377. Veszprém vármegye Városlőd Ajkai járás

2378. Veszprém vármegye Vaszar Pápai járás

2379. Veszprém vármegye Vászoly Balatonfüredi járás

2380. Veszprém vármegye Veszprémfajsz Veszprémi járás
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2381. Veszprém vármegye Veszprémgalsa Sümegi járás

2382. Veszprém vármegye Vid Devecseri járás

2383. Veszprém vármegye Vigántpetend Tapolcai járás

2384. Veszprém vármegye Vilonya Várpalotai járás

2385. Veszprém vármegye Vinár Pápai járás

2386. Veszprém vármegye Vöröstó Veszprémi járás

2387. Veszprém vármegye Zalaerdőd Sümegi járás

2388. Veszprém vármegye Zalagyömörő Sümegi járás

2389. Veszprém vármegye Zalameggyes Sümegi járás

2390. Veszprém vármegye Zalaszegvár Sümegi járás

2391. Veszprém vármegye Zánka Balatonfüredi járás

2392. Zala vármegye Alibánfa Zalaegerszegi járás

2393. Zala vármegye Almásháza Zalaegerszegi járás

2394. Zala vármegye Alsónemesapáti Zalaegerszegi járás

2395. Zala vármegye Alsórajk Nagykanizsai járás

2396. Zala vármegye Alsószenterzsébet Lenti járás

2397. Zala vármegye Babosdöbréte Zalaegerszegi járás

2398. Zala vármegye Baglad Lenti járás

2399. Zala vármegye Bagod Zalaegerszegi járás

2400. Zala vármegye Bak Zalaegerszegi járás

2401. Zala vármegye Baktüttös Zalaegerszegi járás

2402. Zala vármegye Balatonmagyaród Nagykanizsai járás

2403. Zala vármegye Bánokszentgyörgy Letenyei járás

2404. Zala vármegye Barlahida Lenti járás

2405. Zala vármegye Batyk Zalaszentgróti járás

2406. Zala vármegye Bázakerettye Letenyei járás

2407. Zala vármegye Becsehely Letenyei járás

2408. Zala vármegye Becsvölgye Zalaegerszegi járás

2409. Zala vármegye Belezna Nagykanizsai járás

2410. Zala vármegye Belsősárd Lenti járás

2411. Zala vármegye Bezeréd Zalaegerszegi járás

2412. Zala vármegye Bocska Nagykanizsai járás

2413. Zala vármegye Bókaháza Keszthelyi járás

2414. Zala vármegye Boncodfölde Zalaegerszegi járás

2415. Zala vármegye Borsfa Letenyei járás

2416. Zala vármegye Böde Zalaegerszegi járás

2417. Zala vármegye Bödeháza Lenti járás

2418. Zala vármegye Börzönce Nagykanizsai járás

2419. Zala vármegye Búcsúszentlászló Zalaegerszegi járás

2420. Zala vármegye Bucsuta Letenyei járás

2421. Zala vármegye Csapi Nagykanizsai járás

2422. Zala vármegye Csatár Zalaegerszegi járás

2423. Zala vármegye Csertalakos Zalaegerszegi járás

2424. Zala vármegye Csesztreg Lenti járás

2425. Zala vármegye Csonkahegyhát Zalaegerszegi járás

2426. Zala vármegye Csöde Zalaegerszegi járás

2427. Zala vármegye Csömödér Lenti járás
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2428. Zala vármegye Csörnyeföld Letenyei járás

2429. Zala vármegye Dióskál Keszthelyi járás

2430. Zala vármegye Dobri Lenti járás

2431. Zala vármegye Dobronhegy Zalaegerszegi járás

2432. Zala vármegye Döbröce Zalaszentgróti járás

2433. Zala vármegye Dötk Zalaszentgróti járás

2434. Zala vármegye Egeraracsa Keszthelyi járás

2435. Zala vármegye Egervár Zalaegerszegi járás

2436. Zala vármegye Eszteregnye Nagykanizsai járás

2437. Zala vármegye Esztergályhorváti Keszthelyi járás

2438. Zala vármegye Felsőrajk Nagykanizsai járás

2439. Zala vármegye Felsőszenterzsébet Lenti járás

2440. Zala vármegye Fityeház Nagykanizsai járás

2441. Zala vármegye Fűzvölgy Nagykanizsai járás

2442. Zala vármegye Gáborjánháza Lenti járás

2443. Zala vármegye Galambok Nagykanizsai járás

2444. Zala vármegye Garabonc Nagykanizsai járás

2445. Zala vármegye Gellénháza Zalaegerszegi járás

2446. Zala vármegye Gelse Nagykanizsai járás

2447. Zala vármegye Gelsesziget Nagykanizsai járás

2448. Zala vármegye Gétye Keszthelyi járás

2449. Zala vármegye Gombosszeg Zalaegerszegi járás

2450. Zala vármegye Gosztola Lenti járás

2451. Zala vármegye Gősfa Zalaegerszegi járás

2452. Zala vármegye Gutorfölde Zalaegerszegi járás

2453. Zala vármegye Gyűrűs Zalaegerszegi járás

2454. Zala vármegye Hagyárosbörönd Zalaegerszegi járás

2455. Zala vármegye Hahót Nagykanizsai járás

2456. Zala vármegye Hernyék Lenti járás

2457. Zala vármegye Homokkomárom Nagykanizsai járás

2458. Zala vármegye Hosszúvölgy Nagykanizsai járás

2459. Zala vármegye Hottó Zalaegerszegi járás

2460. Zala vármegye Iborfia Zalaegerszegi járás

2461. Zala vármegye Iklódbördőce Lenti járás

2462. Zala vármegye Kacorlak Nagykanizsai járás

2463. Zala vármegye Kallósd Zalaszentgróti járás

2464. Zala vármegye Kálócfa Lenti járás

2465. Zala vármegye Kányavár Lenti járás

2466. Zala vármegye Karmacs Keszthelyi járás

2467. Zala vármegye Kávás Zalaegerszegi járás

2468. Zala vármegye Kemendollár Zalaegerszegi járás

2469. Zala vármegye Keménfa Zalaegerszegi járás

2470. Zala vármegye Kerecseny Nagykanizsai járás

2471. Zala vármegye Kerkabarabás Lenti járás

2472. Zala vármegye Kerkafalva Lenti járás

2473. Zala vármegye Kerkakutas Lenti járás

2474. Zala vármegye Kerkaszentkirály Letenyei járás
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2475. Zala vármegye Kerkateskánd Lenti járás

2476. Zala vármegye Kilimán Nagykanizsai járás

2477. Zala vármegye Kisbucsa Zalaegerszegi járás

2478. Zala vármegye Kiscsehi Letenyei járás

2479. Zala vármegye Kisgörbő Zalaszentgróti járás

2480. Zala vármegye Kiskutas Zalaegerszegi járás

2481. Zala vármegye Kispáli Zalaegerszegi járás

2482. Zala vármegye Kisrécse Nagykanizsai járás

2483. Zala vármegye Kistolmács Letenyei járás

2484. Zala vármegye Kisvásárhely Zalaszentgróti járás

2485. Zala vármegye Kissziget Lenti járás

2486. Zala vármegye Kozmadombja Lenti járás

2487. Zala vármegye Kustánszeg Zalaegerszegi járás

2488. Zala vármegye Külsősárd Lenti járás

2489. Zala vármegye Lakhegy Zalaegerszegi járás

2490. Zala vármegye Lasztonya Letenyei járás

2491. Zala vármegye Lendvadedes Lenti járás

2492. Zala vármegye Lendvajakabfa Lenti járás

2493. Zala vármegye Letenye Letenyei járás

2494. Zala vármegye Lickóvadamos Zalaegerszegi járás

2495. Zala vármegye Ligetfalva Keszthelyi járás

2496. Zala vármegye Lispeszentadorján Letenyei járás

2497. Zala vármegye Liszó Nagykanizsai járás

2498. Zala vármegye Lovászi Lenti járás

2499. Zala vármegye Magyarföld Lenti járás

2500. Zala vármegye Magyarszentmiklós Nagykanizsai járás

2501. Zala vármegye Magyarszerdahely Nagykanizsai járás

2502. Zala vármegye Maróc Letenyei járás

2503. Zala vármegye Márokföld Lenti járás

2504. Zala vármegye Miháld Nagykanizsai járás

2505. Zala vármegye Mihályfa Zalaszentgróti járás

2506. Zala vármegye Mikekarácsonyfa Lenti járás

2507. Zala vármegye Milejszeg Zalaegerszegi járás

2508. Zala vármegye Misefa Zalaegerszegi járás

2509. Zala vármegye Molnári Letenyei járás

2510. Zala vármegye Murakeresztúr Nagykanizsai járás

2511. Zala vármegye Murarátka Letenyei járás

2512. Zala vármegye Muraszemenye Letenyei járás

2513. Zala vármegye Nagybakónak Nagykanizsai járás

2514. Zala vármegye Nagygörbő Zalaszentgróti járás

2515. Zala vármegye Nagykapornak Zalaegerszegi járás

2516. Zala vármegye Nagykutas Zalaegerszegi járás

2517. Zala vármegye Nagylengyel Zalaegerszegi járás

2518. Zala vármegye Nagypáli Zalaegerszegi járás

2519. Zala vármegye Nagyrada Nagykanizsai járás

2520. Zala vármegye Nagyrécse Nagykanizsai járás

2521. Zala vármegye Nemesapáti Zalaegerszegi járás
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2522. Zala vármegye Nemeshetés Zalaegerszegi járás

2523. Zala vármegye Nemesnép Lenti járás

2524. Zala vármegye Nemespátró Nagykanizsai járás

2525. Zala vármegye Nemesrádó Zalaegerszegi járás

2526. Zala vármegye Nemessándorháza Zalaegerszegi járás

2527. Zala vármegye Nemesszentandrás Zalaegerszegi járás

2528. Zala vármegye Németfalu Zalaegerszegi járás

2529. Zala vármegye Nova Lenti járás

2530. Zala vármegye Óhíd Zalaszentgróti járás

2531. Zala vármegye Oltárc Letenyei járás

2532. Zala vármegye Orbányosfa Zalaegerszegi járás

2533. Zala vármegye Ormándlak Zalaegerszegi járás

2534. Zala vármegye Orosztony Nagykanizsai járás

2535. Zala vármegye Ortaháza Lenti járás

2536. Zala vármegye Ozmánbük Zalaegerszegi járás

2537. Zala vármegye Pacsa Zalaegerszegi járás

2538. Zala vármegye Padár Zalaegerszegi járás

2539. Zala vármegye Páka Lenti járás

2540. Zala vármegye Pakod Zalaszentgróti járás

2541. Zala vármegye Pálfiszeg Zalaegerszegi járás

2542. Zala vármegye Pat Nagykanizsai járás

2543. Zala vármegye Pethőhenye Zalaegerszegi járás

2544. Zala vármegye Petrikeresztúr Zalaegerszegi járás

2545. Zala vármegye Petrivente Letenyei járás

2546. Zala vármegye Pókaszepetk Zalaegerszegi járás

2547. Zala vármegye Pórszombat Lenti járás

2548. Zala vármegye Pölöske Zalaegerszegi járás

2549. Zala vármegye Pölöskefő Nagykanizsai járás

2550. Zala vármegye Pördefölde Lenti járás

2551. Zala vármegye Pötréte Nagykanizsai járás

2552. Zala vármegye Pusztaapáti Lenti járás

2553. Zala vármegye Pusztaederics Zalaegerszegi járás

2554. Zala vármegye Pusztamagyaród Letenyei járás

2555. Zala vármegye Pusztaszentlászló Zalaegerszegi járás

2556. Zala vármegye Ramocsa Lenti járás

2557. Zala vármegye Rédics Lenti járás

2558. Zala vármegye Resznek Lenti járás

2559. Zala vármegye Rigyác Nagykanizsai járás

2560. Zala vármegye Salomvár Zalaegerszegi járás

2561. Zala vármegye Sand Nagykanizsai járás

2562. Zala vármegye Sárhida Zalaegerszegi járás

2563. Zala vármegye Sármellék Keszthelyi járás

2564. Zala vármegye Semjénháza Letenyei járás

2565. Zala vármegye Sénye Zalaszentgróti járás

2566. Zala vármegye Sormás Nagykanizsai járás

2567. Zala vármegye Söjtör Zalaegerszegi járás

2568. Zala vármegye Surd Nagykanizsai járás
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2569. Zala vármegye Sümegcsehi Zalaszentgróti járás

2570. Zala vármegye Szalapa Zalaszentgróti járás

2571. Zala vármegye Szécsisziget Lenti járás

2572. Zala vármegye Szentgyörgyvár Keszthelyi járás

2573. Zala vármegye Szentgyörgyvölgy Lenti járás

2574. Zala vármegye Szentkozmadombja Zalaegerszegi járás

2575. Zala vármegye Szentliszló Letenyei járás

2576. Zala vármegye Szentmargitfalva Letenyei járás

2577. Zala vármegye Szentpéterfölde Zalaegerszegi járás

2578. Zala vármegye Szentpéterúr Zalaegerszegi járás

2579. Zala vármegye Szepetnek Nagykanizsai járás

2580. Zala vármegye Szijártóháza Lenti járás

2581. Zala vármegye Szilvágy Lenti járás

2582. Zala vármegye Tekenye Zalaszentgróti járás

2583. Zala vármegye Tilaj Zalaegerszegi járás

2584. Zala vármegye Tófej Zalaegerszegi járás

2585. Zala vármegye Tormafölde Lenti járás

2586. Zala vármegye Tornyiszentmiklós Lenti járás

2587. Zala vármegye Tótszentmárton Letenyei járás

2588. Zala vármegye Tótszerdahely Letenyei járás

2589. Zala vármegye Türje Zalaszentgróti járás

2590. Zala vármegye Újudvar Nagykanizsai járás

2591. Zala vármegye Valkonya Letenyei járás

2592. Zala vármegye Vállus Keszthelyi járás

2593. Zala vármegye Várfölde Letenyei járás

2594. Zala vármegye Várvölgy Keszthelyi járás

2595. Zala vármegye Vasboldogasszony Zalaegerszegi járás

2596. Zala vármegye Vaspör Zalaegerszegi járás

2597. Zala vármegye Vindornyafok Keszthelyi járás

2598. Zala vármegye Vindornyalak Keszthelyi járás

2599. Zala vármegye Vindornyaszőlős Keszthelyi járás

2600. Zala vármegye Vöckönd Zalaegerszegi járás

2601. Zala vármegye Zajk Letenyei járás

2602. Zala vármegye Zalaapáti Keszthelyi járás

2603. Zala vármegye Zalabaksa Lenti járás

2604. Zala vármegye Zalabér Zalaszentgróti járás

2605. Zala vármegye Zalaboldogfa Zalaegerszegi járás

2606. Zala vármegye Zalacsány Keszthelyi járás

2607. Zala vármegye Zalacséb Zalaegerszegi járás

2608. Zala vármegye Zalaháshágy Zalaegerszegi járás

2609. Zala vármegye Zalaigrice Zalaegerszegi járás

2610. Zala vármegye Zalaistvánd Zalaegerszegi járás

2611. Zala vármegye Zalakomár Nagykanizsai járás

2612. Zala vármegye Zalaköveskút Keszthelyi járás

2613. Zala vármegye Zalalövő Zalaegerszegi járás

2614. Zala vármegye Zalamerenye Nagykanizsai járás

2615. Zala vármegye Zalasárszeg Nagykanizsai járás
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2616. Zala vármegye Zalaszabar Nagykanizsai járás

2617. Zala vármegye Zalaszántó Keszthelyi járás

2618. Zala vármegye Zalaszentbalázs Nagykanizsai járás

2619. Zala vármegye Zalaszentgyörgy Zalaegerszegi járás

2620. Zala vármegye Zalaszentiván Zalaegerszegi járás

2621. Zala vármegye Zalaszentjakab Nagykanizsai járás

2622. Zala vármegye Zalaszentlászló Zalaszentgróti járás

2623. Zala vármegye Zalaszentlőrinc Zalaegerszegi járás

2624. Zala vármegye Zalaszentmárton Keszthelyi járás

2625. Zala vármegye Zalaszentmihály Zalaegerszegi járás

2626. Zala vármegye Zalaszombatfa Lenti járás

2627. Zala vármegye Zalatárnok Zalaegerszegi járás

2628. Zala vármegye Zalaújlak Nagykanizsai járás

2629. Zala vármegye Zalavár Keszthelyi járás

2630. Zala vármegye Zalavég Zalaszentgróti járás

2631. Zala vármegye Zebecke Lenti járás
“

A Kormány 596/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
a 30 év alatti anyák kedvezményéről

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

1. § (1) Az  Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek 
magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a 30. életévét 
be nem töltött, gyermeket vállaló nő (a  továbbiakban: fiatal anya) a  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi  
CXVII. törvény (a  továbbiakban: Szja tv.) 29.  §-a szerint meghatározott összevont adóalapját az  e  rendelet szerinti  
30 év alatti anyák kedvezményével csökkenti. A 30 év alatti anyák kedvezménye a négy vagy több gyermeket nevelő 
anyák kedvezményét és a 25 év alatti fiatalok kedvezményét követően, de a személyi kedvezményt, az első házasok 
kedvezményét és a  családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető. E  rendelet alkalmazásában fiatal 
anya az, akinek családi kedvezményre való jogosultsága magzatára, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére 
tekintettel a 30. életéve betöltését megelőző napig megnyílik.

 (2) A 30 év alatti anyák kedvezményére jogosult az a fiatal anya, aki
a) az Szja tv. 29/A. § (3) bekezdés a) pontja szerint a vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel, 

vagy
b) az Szja tv. 29/A. § (3) bekezdés b) pontja szerinti magzatra tekintettel
családi kedvezmény érvényesítésére jogosult.

 (3) A  30 év alatti anyák kedvezménye a  fiatal anya által a  jogosultsági hónapokban megszerzett (munkaviszonyból 
származó jövedelem esetében a jogosultsági hónapokra elszámolt), összevont adóalapba tartozó,
a) az Szja tv. 3. § 21. pontja szerint bérnek minősülő jövedelme,
b) az  a)  pontban nem említett nem önálló tevékenységből származó jövedelmeinek összege, ide nem értve 

a  munkaviszony megszüntetésére tekintettel kapott végkielégítés törvényben előírt mértéket meghaladó 
összegét,
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c) önálló tevékenységből származó jövedelmei közül
ca) a  vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó vállalkozói kivétje, 

átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelme;
cb) a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységéből származó jövedelme;
cc) az európai parlamenti képviselő e tevékenységéből származó jövedelme;
cd) a helyi önkormányzati képviselő e tevékenységéből származó jövedelme;
ce) a választott könyvvizsgáló e tevékenységéből származó jövedelme;
cf ) a magánszemély által nem egyéni vállalkozóként kötött, díjazás ellenében történő munkavégzésre 

irányuló más szerződés alapján folytatott tevékenységéből származó jövedelme,
de adóévenként legfeljebb a  jogosultsági hónapok számának és a  teljes munkaidőben alkalmazásban állók 
Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a  tárgyévet megelőző év július hónapjára vonatkozó 
nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresetének szorzata.

 (4) Jogosultsági hónapként az  a  hónap vehető figyelembe, amelyben a  fiatal anya családi kedvezményre való 
jogosultsága a  (2)  bekezdés szerint fennáll, de legkorábban a  25. életéve betöltésének hónapját követő hónap. 
A kedvezmény legfeljebb annak az évnek az utolsó jogosultsági hónapjáig érvényesíthető, amely évben a fiatal anya 
betölti a 30. életévét.

 (5) Amennyiben a  30 év alatti anyák kedvezményére való jogosultság az  adóév egészében nem áll fenn, és 
a jogosultsági hónapokban megszerzett, összevont adóalapba tartozó önálló tevékenységből származó jövedelem 
másként nem állapítható meg, azt az  ilyen címen megszerzett adóévi jövedelemnek a  jogosultsági hónapokkal 
arányos részeként kell figyelembe venni.

2. § (1) A  30 év alatti anyák kedvezményére jogosult fiatal anya az  adóelőleg-megállapítására kötelezett kifizető részére 
tett adóelőleg-nyilatkozatban nyilatkozik a  kedvezmény érvényesítéséről. A  30 év alatti anyák kedvezményére 
jogosult fiatal anya elsőként a  25. életéve betöltése hónapját követő hónapra vonatkozóan tehet e  kedvezmény 
érvényesítése érdekében adóelőleg-nyilatkozatot. Az adóelőleg-nyilatkozat tartalmazza a nyilatkozó magánszemély 
nevét és adóazonosító jelét, a  nyilatkozó magánszemély részére bevételt juttató kifizető, munkáltató nevét 
(elnevezését) és adószámát, a gyermek nevét és adóazonosító jelét, magzat (ikermagzat) esetében a várandósság 
tényére vonatkozó kijelentést. A  fiatal anya a  kedvezmény érvényesítésére vonatkozó nyilatkozatát visszavonja, 
ha a  visszavonás hiányában az  adóév egészére vonatkozóan keletkező befizetési különbözet a  10 ezer forintot 
meghaladná. Ha a  fiatal anya nem tesz visszavonó nyilatkozatot, és a  visszavonás hiányában keletkező befizetési 
különbözet az  adóévben a  10 ezer forintot meghaladja, a  befizetési különbözet után a  fiatal anya az  adóévre 
vonatkozó bevallásában külön feltüntetve 12 százalék különbözeti bírságot állapít meg, amelyet a  személyi 
jövedelemadó-fizetési kötelezettségre vonatkozó rendelkezések szerint fizet meg.

 (2) A  30 év alatti anyák kedvezményét érvényesítő fiatal anya a  családi kedvezményről abban az  esetben is tehet 
adóelőleg-nyilatkozatot a munkáltató, az összevont adóalapba tartozó rendszeres bevételt juttató kifizető részére, 
ha a  30 év alatti anyák kedvezményének érvényesítése miatt az  adóelőleg-alapja nullára csökken. A  családi 
kedvezményről tett adóelőleg-nyilatkozat szerinti családi kedvezmény adóelőleg-alap terhére nem érvényesíthető 
értékének az  Szja tv. 8.  §-a szerinti adó mértékével meghatározott összege a  társadalombiztosítás ellátásaira 
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény szerinti szabályok alkalmazásával 
családi járulékkedvezményként vehető igénybe.

 (3) Az adóelőleg-megállapításra kötelezett kifizető a levont adóelőlegről a fiatal anyának kiadott igazolásban feltünteti 
a 30 év alatti anyák kedvezményét is.

3. §  Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50.  § (2)  bekezdése szerinti bevallásban a  kifizető feltünteti 
a  természetes személy tekintetében a  30 év alatti anyák kedvezménye érvényesítéséhez szükséges következő 
adatokat:
a) a jogosult születési idejét,
b) a természetes személy családi kedvezményre való jogosultságának az Szja tv. 29/A. § (3) bekezdés a) pontja 

vagy b) pontja szerinti jogcímét,
c) a magzat kivételével a gyermek nevét, adóazonosító jelét, várandósság esetén ennek tényét,
d) a kedvezmény alapját képező jövedelmeket jogcímenként.
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4. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

5. §  Az e rendelet szerinti kedvezmény abban az esetben illeti meg a fiatal anyát, ha magzatára, vér szerinti vagy örökbe 
fogadott gyermekére tekintettel a  családi kedvezményre való jogosultsága 2022. december 31-ét követően nyílik 
meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 597/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családokat megillető családi kedvezményről

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

1. § (1) Az  Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek 
magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a  személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a  továbbiakban: Szja tv.) 29/A.  § (2)  bekezdése szerinti családi 
kedvezmény minden olyan kedvezményezett eltartott után, aki a  családok támogatásáról szóló törvény szerint 
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személynek minősül, jogosultsági hónaponként és kedvezményezett 
eltartottanként 66 670 forinttal növelt összegben vehető igénybe.

 (2) Az  Szja tv. 29/B.  § (2)  bekezdése szerinti nyilatkozatban fel kell tüntetni, ha a  kedvezményezett eltartott 
az (1) bekezdés szerinti növelt összegű kedvezmény szempontjából figyelembe vehető kedvezményezett eltartott, 
valamint azt, hogy az adóév mely hónapjaiban minősült ilyen személynek.

 (3) Az Szja tv. 48. § (3) bekezdése szerinti, a családi kedvezmény érvényesítésére vonatkozó adóelőleg-nyilatkozatban 
a magánszemély feltüntetheti, ha a kedvezményezett eltartott az (1) bekezdés szerinti növelt összegű kedvezmény 
szempontjából figyelembe vehető kedvezményezett eltartott.

2. §  Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a  továbbiakban: Art.) 50.  § (2)  bekezdése szerinti bevallásban 
a kifizető feltünteti az Art. 50. § (2) bekezdés 6. pontjában foglalt adatokon túl azt, ha a kedvezményezett eltartott 
a családok támogatásáról szóló törvény szerint tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személynek minősül.

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

4. §  Az e rendelet szerinti kedvezményt a 2023. január 1-jétől megszerzett, az Szja tv. rendelkezései szerint az összevont 
adóalapba tartozó jövedelmek tekintetében lehet érvényesíteni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 598/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, továbbá 
az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények 
és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 162.  § (1)  bekezdés 
s) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,  
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvénynek a  szociális, valamint a  gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a következő 26. §-sal 
egészül ki:
„26.  § A  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvénynek a  szociális, valamint a  gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, továbbá az egyházi és 
nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami 
támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 598/2022. (XII. 28.) Korm. rendelettel 
(a továbbiakban: R.) megállapított 7. számú melléklet I. részét a 2022. január 1-jétől az R. hatálybalépéséig terjedő 
időszakra is alkalmazni kell azokra, akiknek jogviszonya az R. hatálybalépésekor is fennáll. A 2022. január–december 
hónapokra járó kiegészítő pótlék ki nem fizetett részét a  2023. március hónapra járó illetménnyel együtt kell 
kifizetni. Ha a közalkalmazotti jogviszony 2022. január 1-jét követően, de az R. hatálybalépését megelőzően létesült, 
a kifizetés időarányosan történik.”

2. §  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvénynek a  szociális, valamint a  gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 
7. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 
intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

3. §  Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és 
hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet a következő 9/F. alcímmel egészül ki:
„9/F. A nevelési ellátmány 2023. évi kompenzációja
29/E. § (1) A 2023. évben a Gyvt. 56. § (1) és (2) bekezdése szerinti nevelési ellátmány biztosításához kompenzáció 
illeti meg azt a fenntartót, amelynek a 2023. évre a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi 
XXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv2023.) 9. melléklet II. alcím 2.5. pontjában foglalt táblázat 26–29. vagy 45. sorában 
meghatározott szolgáltatás után – a Kvtv2023. alapján – támogatást állapítanak meg. A kompenzáció éves összege
a) a Kvtv2023. 9. melléklet II. alcím 2.5. pontjában foglalt táblázat 26. és 45. sorában meghatározott szolgáltatásban 
részesülő ellátottanként 128 250 forint,
b) a  Kvtv2023. 9.  melléklet II. alcím 2.5.  pontjában foglalt táblázat 27. sorában meghatározott szolgáltatásban 
részesülő ellátottanként 149 625 forint,
c) a Kvtv2023. 9. melléklet II. alcím 2.5. pontjában foglalt táblázat 28. és 29. sorában meghatározott szolgáltatásban 
részesülő ellátottanként 160 314 forint.
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(2) Az  (1)  bekezdés szerinti kompenzáció után a  Kvtv2023. 45.  § (2)  bekezdése szerinti támogatás nem vehető 
igénybe.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben nem szabályozott kérdésekben az (1) bekezdés szerinti kompenzációra a jogosultság 
alapjául szolgáló, a Kvtv2023. szerinti támogatásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.”

3. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 598/2022. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az R. 7. számú melléklet I. része helyébe a következő rendelkezés lép:
„I. Ápolók, szakápolók egészségügyi kiegészítő pótlékának összege (Ft)

A B C D E F G H I J K

1.

Közalkalmazotti 

jogviszonyban 

töltött idő

Fizetési osztály

2. A B C D E F G H I J

3. 0–1 év között 25 649 – 17 438 24 378 37 673 68 322 81 126 75 817 85 066 115 653

4. 1–2 év között 25 649 – 17 438 24 378 37 673 68 322 81 126 75 817 85 066 115 653

5. 2–3 év között 25 649 – 17 438 24 378 37 673 68 322 81 126 75 817 85 066 115 653

6. 3–4 év között 27 620 – 20 509 28 626 47 031 82 549 96 776 95 735 106 407 139 840

7. 4–5 év között 27 620 – 20 509 28 626 43 031 71 549 85 776 74 735 85 407 118 840

8. 5–6 év között 27 620 – 20 509 28 626 43 031 71 549 85 776 74 735 85 407 118 840

9. 6–7 év között 29 717 – 23 580 32 873 52 990 85 776 101 426 94 653 106 747 143 026

10. 7–8 év között 29 717 – 23 580 32 873 52 990 85 776 101 426 94 653 106 747 143 026

11. 8–9 év között 29 717 – 23 580 30 249 48 990 77 776 93 426 82 653 94 747 131 026

12. 9–10 év között 31 655 – 26 652 34 952 58 950 92 004 109 076 102 571 116 088 155 212

13. 10–11 év között 31 655 – 26 652 34 952 58 950 92 004 109 076 102 571 116 088 155 212

14. 11–12 év között 31 655 – 26 652 34 952 58 950 92 004 109 076 102 571 116 088 155 212

15. 12–13 év között 34 593 2 026 29 723 36 085 63 909 97 231 115 726 105 490 120 429 162 398

16. 13–14 év között 34 593 2 026 29 723 36 085 63 909 97 231 115 726 105 490 120 429 162 398

17. 14–15 év között 34 593 2 026 29 723 36 085 63 909 97 231 115 726 105 490 120 429 162 398

18. 15–16 év között 36 532 5 213 32 795 40 788 73 868 111 458 131 376 125 408 141 770 186 584

19. 16–17 év között 36 532 5 213 32 795 37 219 69 868 103 458 123 376 103 408 119 770 164 584

20. 17–18 év között 36 532 5 213 32 795 37 219 69 868 103 458 123 376 103 408 119 770 164 584

21. 18–19 év között 38 470 8 399 35 866 42 454 79 827 117 685 139 026 123 326 141 110 188 772

22. 19–20 év között 38 470 8 399 35 866 42 454 79 827 117 685 139 026 123 326 141 110 188 772

23. 20–21 év között 38 470 5 834 33 529 38 454 75 827 97 685 119 026 112 326 130 110 177 772

24. 21–22 év között 41 408 9 477 37 056 44 145 85 786 111 912 134 676 132 244 151 451 201 959

25. 22–23 év között 41 408 9 477 37 056 44 145 85 786 111 912 134 676 132 244 151 451 201 959

26. 23–24 év között 41 408 9 477 37 056 44 145 85 786 111 912 134 676 132 244 151 451 201 959

27. 24–25 év között 41 345 10 336 37 918 44 836 90 745 104 139 128 326 142 162 162 792 216 145

28. 25–26 év között 41 345 10 336 37 918 44 836 90 745 104 139 128 326 142 162 162 792 216 145

29. 26–27 év között 41 345 10 336 37 918 44 836 90 745 104 139 128 326 142 162 162 792 216 145

30. 27–28 év között 44 283 13 978 42 186 50 527 100 704 118 367 143 976 162 080 184 133 240 331
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31. 28–29 év között 41 283 9 455 36 805 44 527 94 704 106 367 131 976 152 080 174 133 230 331

32. 29–30 év között 41 283 9 455 36 805 44 527 94 704 106 367 131 976 152 080 174 133 230 331

33. 30–31 év között 44 222 13 097 40 454 50 218 104 663 120 594 147 625 172 000 195 474 254 517

34. 31–32 év között 44 222 13 097 40 454 50 218 104 663 120 594 147 625 172 000 195 474 254 517

35. 32–33 év között 40 222 8 574 35 810 44 218 98 663 111 594 138 625 147 000 170 474 229 517

36. 33–34 év között 43 160 12 217 39 722 49 909 108 622 125 821 154 275 166 918 191 814 253 704

37. 34–35 év között 43 160 12 217 39 722 49 909 108 622 125 821 154 275 166 918 191 814 253 704

38. 35–36 év között 43 160 12 217 39 722 49 909 108 622 125 821 154 275 166 918 191 814 253 704

39. 36–37 év között 43 098 10 989 37 994 48 599 116 581 136 048 165 927 171 836 198 155 262 890

40. 37–38 év között 43 098 10 989 37 994 48 599 116 581 136 048 165 927 171 836 198 155 262 890

41. 38–39 év között 43 098 10 989 37 994 48 599 116 581 136 048 165 927 171 836 198 155 262 890

42. 39–40 év között 46 037 14 630 42 259 54 290 126 540 150 275 181 577 191 754 219 496 287 076

43. 40–41 év között 43 037 9 759 36 651 48 290 124 540 143 275 174 577 166 754 194 496 262 076

44. 41–42 év között 43 037 9 759 36 651 48 290 124 540 143 275 174 577 166 754 194 496 262 076

45. 42–43 év között 45 975 13 402 40 527 53 981 134 499 157 504 190 227 186 672 215 837 286 262

46. 43–44 év között 45 975 13 402 40 527 53 981 134 499 157 504 190 227 186 672 215 837 286 262

47. 44–45 év között 42 975 8 532 35 308 46 981 127 499 138 504 171 227 162 672 191 837 262 262

48. 45–46 év között 45 941 12 224 38 878 52 758 137 675 153 072 187 267 183 168 213 816 287 198

49. 46–47 év között 45 941 12 224 38 878 52 758 137 675 153 072 187 267 183 168 213 816 287 198

50. 47–48 év között 45 941 12 224 38 878 52 758 137 675 153 072 187 267 183 168 213 816 287 198

51. 48 év felett 45 943 11 095 37 620 52 619 142 069 149 991 185 712 179 261 211 452 287 905

”

A Kormány 599/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
az egyes fogyasztók által használt gyógyászati segédeszközök villamosenergia-fogyasztásának 
támogatásáról szóló 295/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosításáról

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

1. §  Az egyes fogyasztók által használt gyógyászati segédeszközök villamosenergia-fogyasztásának támogatásáról szóló 
295/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„1. gyógyászati segédeszköz:
a) a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással 
történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet szerinti  
– társadalombiztosítási támogatással rendelt – elektromos kerekesszék, elektromos moped, hálózati áramról 
működő oxigénkoncentrátor,
b) az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 48/A.  §-a, illetve 48/B.  §-a szerinti, a  jogosult kérelmében megjelölt egészségügyi 
szolgáltató által kihelyezésre került otthoni tartós gépi lélegeztetést biztosító lélegeztető gép,”
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2. § (1) Az R. 4. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A  kormányhivatal a  kedvezményre való jogosultság tekintetében a  Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, 
valamint az  érintett finanszírozott egészségügyi szolgáltató bevonásával ellenőrzi, hogy a  jogosult vagy 
a jogosulttal egy háztartásban élő, gyógyászati segédeszközt napi rendszerességgel használó személy részére
a) kiszolgáltatásra került-e társadalombiztosítási támogatással a  2.  § 1.  pont a)  alpontja szerinti gyógyászati 
segédeszköz, vagy
b) kihelyezésre került-e az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott, a 2. § 1. pont b) alpontja szerinti gyógyászati 
segédeszköz.
(5) A kormányhivatal adatot igényel
a) a (4) bekezdés a) pontja szerinti ellenőrzés céljából a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől,
b) a (4) bekezdés b) pontja szerinti ellenőrzés céljából az érintett finanszírozott egészségügyi szolgáltatótól.”

 (2) Az R. 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az (5) bekezdés szerinti adatigénylést követően
a) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a (4) bekezdés a) pontja szerinti adatokról,
b) az érintett finanszírozott egészségügyi szolgáltató a (4) bekezdés b) pontja szerinti adatokról
haladéktalanul, elektronikus úton tájékoztatja a kormányhivatalt.”

3. §  Az R.
a) 4.  § (2) és (6)  bekezdésében a  „Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő” szövegrész helyébe a  „Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelő, valamint az érintett finanszírozott egészségügyi szolgáltató” szöveg,
b) 5.  § (4)  bekezdésében a  „valamint a  Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő” szövegrész helyébe  

az „a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, valamint az  érintett finanszírozott egészségügyi szolgáltató” 
szöveg

lép.

4. §  Az R. a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A.  § E  rendeletnek az  egyes fogyasztók által használt gyógyászati segédeszközök villamosenergia-
fogyasztásának támogatásáról szóló 295/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 599/2022. (XII. 28.)  
Korm. rendelettel megállapított 2.  § 1.  pont b)  alpontja szerinti gyógyászati segédeszközt használó jogosult 
vagy a  jogosulttal egy háztartásban élő személy a  kedvezményre a  kérelem benyújtásától visszamenőleg  
2022. augusztus 24. napjától jogosult, amennyiben a kérelmét 2023. január 31-ig benyújtja.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 600/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
a veszélyes áru szállítására használt nem nyomástartó csomagoló- és szállítóeszközök gyártásának 
engedélyezésére, ellenőrzésére és szankcionálására vonatkozó hatósági tevékenységről

A Kormány a katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény  
80. § t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva  
a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §  E rendelet hatálya kiterjed a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve (a továbbiakban: hatóság) által 
végrehajtott,
a) a veszélyes áru szállítására használt, nem nyomástartó csomagolóeszköz, valamint a veszélyes áru szállítására 

használt, nem nyomástartó szállítóeszköz
aa) gyártási típus jóváhagyásának engedélyezésére,
ab) gyártásának ellenőrzésére,

b) a gyártás alatt lévő vagy már legyártott, a  veszélyes áru szállítására használt, nem nyomástartó 
csomagolóeszközből történő mintavételre és annak vizsgálatára,

c) az a) pont ab) alpont szerinti ellenőrzés során feltárt szabálytalanságok szankcionálására.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E rendelet alkalmazásában
1. veszélyes áru szállítására használt, nem nyomástartó csomagolóeszköz: a  Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti 

Szállításáról szóló Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a  belföldi alkalmazásának 
egyes kérdéseiről szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: ADR Szabályzat), a  Nemzetközi Vasúti 
Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv 
C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a  belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 
kormányrendeletben (a továbbiakban: RID Szabályzat), és a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról 
szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a  belföldi alkalmazásának 
egyes kérdéseiről szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: ADN Szabályzat) meghatározott, nem 
nyomástartó, azaz a  légköri nyomáshoz viszonyítva 50 kPa mértékű túlnyomást vagy vákuumot meg nem 
haladó nyomásra tervezett, a  veszélyes áruk szállítására használt csomagolóeszköz, IBC, nagycsomagolás, 
a  radioaktív anyagok csomagolóeszköze és az  állati eredetű anyagok alternatív csomagolóeszköze 
kivételével,

2. veszélyes áru szállítására használt, nem nyomástartó szállítóeszköz: az ADR Szabályzatban, a RID Szabályzatban 
és az  ADN Szabályzatban meghatározott, a  veszélyes áruk szállítására használt, nem nyomástartó, azaz 
a  légköri nyomáshoz viszonyítva 50 kPa mértékű túlnyomást vagy vákuumot meg nem haladó nyomásra 
tervezett tartály, tartány – a vasúti kocsira szerelt tartány kivételével –, valamint az ömlesztettáru-konténer.

3. Gyártási típus jóváhagyására irányuló kérelem

3. § (1) A  veszélyes áru szállítására használt, nem nyomástartó csomagolóeszköz és ömlesztettáru-konténer gyártási 
típus jóváhagyására vonatkozó kérelem tartalmi elemeit az  1.  melléklet, a  veszélyes áru szállítására használt, nem 
nyomástartó tartály, tartány – a vasúti kocsira szerelt tartány kivételével –, gyártási típus jóváhagyására vonatkozó 
kérelem tartalmi elemeit a 2. melléklet határozza meg.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemmel együtt be kell nyújtani a jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási 
díj megfizetéséről szóló bizonylatot is.

 (3) Az eljárás során a kérelmezőt az eljáró hatóság legfeljebb két alkalommal hívhatja fel hiánypótlásra.
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4. A gyártás hatósági ellenőrzése

4. § (1) Az ellenőrzés során a hatóság vizsgálja
a) a gyártási típus jóváhagyási engedélyben, valamint a jogszabályokban foglalt előírásoknak való megfelelést,
b) a veszélyes áru szállítására használt, nem nyomástartó csomagolóeszköz, illetve a  veszélyes áru szállítására 

használt, nem nyomástartó szállítóeszköz teljes műszaki dokumentációját,
c) a gyártó minőségirányítási rendszerét, dokumentációit,
d) a minőségirányítási rendszer alapján a teljes gyártási folyamatot és annak dokumentumait,
e) a veszélyes áru szállítására használt, nem nyomástartó csomagolóeszköz, illetve a  veszélyes áru szállítására 

használt, nem nyomástartó szállítóeszköz minőségét.
 (2) Az  ellenőrzés indokolatlanul nem akadályozhatja a  gyártási folyamatot. Szabálytalanság feltárása esetén 

a  hatóságnak a  legkisebb mértékű szükséges és a  szabálytalanság súlyával arányos intézkedést kell megtennie 
a szabálytalanság megszüntetésére.

5. Mintavétel és soron kívül bevizsgálás

5. §  Ha a  hatósági ellenőrzés során a  mintavételt követő vizsgálat eredménye alapján a  minta csomagolóeszköz nem 
felel meg a  gyártási típus jóváhagyási engedélyben, illetve a  jogszabályban foglalt előírásoknak vagy vizsgálati 
követelményeknek, akkor a mintaként lefoglalt csomagolóeszköz ellenértékét a hatóság nem köteles az ellenőrzött 
részére megtéríteni, illetve a vizsgálat költsége utólagosan az ellenőrzöttet terheli.

6. Jogkövetkezmények

6. §  A hatóság a veszélyes áru szállítására használt, nem nyomástartó csomagolóeszköz vagy a veszélyes áru szállítására 
használt, nem nyomástartó szállítóeszköz gyártási típus jóváhagyási engedélyében, illetve a  jogszabályban foglalt 
előírások megsértése esetén az alábbi jogkövetkezményeket külön vagy együttesen alkalmazza:
a) elrendeli a gyártás átmeneti vagy végleges leállítását,
b) a gyártási típus jóváhagyási engedélyt visszavonja,
c) elrendeli a  műszaki dokumentációkban, a  gyártási típus jóváhagyási engedélyben, illetve a  vonatkozó 

jogszabályokban foglalt előírásoknak nem megfelelően gyártott,a veszélyes áru szállítására használt, nem 
nyomástartó csomagolóeszköz, illetve a  veszélyes áru szállítására használt, nem nyomástartó szállítóeszköz 
visszahívását,

d) a katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi  
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 24/E.  § (4)  bekezdése szerinti közigazgatási bírságot szab ki 
a 3. mellékletben meghatározott esetekben és mértékben.

7. § (1) A  hatóság a  Kat. 24/E.  §-a szerinti bírságot az  előírások megsértéséért felelőssel szemben szabja ki. Ha valamely 
rendelkezés megsértése miatt a hatóság több ellenőrzöttnek a bírságfizetési kötelezettségét állapítja meg, közöttük 
a bírság összegét a jogsértésben való felelősségük arányában osztja meg. Ha a kötelezettek felelősségi aránya nem 
állapítható meg, a bírságfizetési kötelezettséget a hatóság egyenlő arányban állapítja meg.

 (2) Ha ugyanazon ellenőrzés keretében és annak alapján indult közigazgatási eljárásban a  hatóság megállapítja,  
hogy egy ügyfél több, különböző előírást megsértett, a hatóság – a 3. mellékletben foglaltak alapján − több bírság 
megfizetésére kötelezheti és a megsértett előírásonként megállapított bírságtételek egyesített összegét szabja ki.

7. Záró rendelkezések

8. §  Ez a rendelet 2023. január 12-én lép hatályba.

9. §  Hatályát veszti a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 4/D. §-a, valamint 12. melléklete.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 600/2022. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A veszélyes áru szállítására használt nem nyomástartó csomagolóeszköz és ömlesztettáru-konténer 
gyártási típus jóváhagyására vonatkozó kérelem tartalma

 1.  A kérelmező hivatalos elnevezése és székhelye
 2.  A gyártó hivatalos elnevezése és székhelye, ha a kérelmező nem azonos a gyártóval
 3.  Nyilatkozat arról, hogy másik hatósághoz, annak megbízottjához vagy vizsgáló szervezethez nem nyújtottak be 

ugyanilyen tárgyú kérelmet
 4.  A  veszélyes áru szállítására használt, nem nyomástartó csomagolóeszköz, ömlesztettáru-konténer, valamint 

szerelvényeinek műszaki dokumentációja
 5.  A  minőségirányítási rendszer működését igazoló tanúsítvány (MSZ EN ISO 9001:2015, illetve a  hatóság által 

elfogadott más minőségbiztosítási rendszer)
 6.  A  veszélyes áru szállítására használt, nem nyomástartó csomagolóeszköz, ömlesztettáru-konténer megfelelőségét 

igazoló, akkreditált laboratórium által kiállított vizsgálati jegyzőkönyv
 7.  Nyilatkozat arról, hogy a  gyártó a  hatóság és a  vizsgáló szervezet számára vizsgálati célokból szabad belépést 

biztosít vizsgáló- és tárolóhelyekre, és rendelkezésre bocsát minden szükséges információt
 8.  Nyilatkozat arról, hogy a gyártási típus vizsgálatára átadott, a veszélyes áru szállítására használt, nem nyomástartó 

csomagolóeszköz, ömlesztettáru-konténer
8.1.  megfelel a gyártási dokumentációnak,
8.2.  gyártása a termék előállítására vonatkozó szabályozás szerint történt

2. melléklet a 600/2022. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A veszélyes áru szállítására használt nem nyomástartó tartály, tartány gyártási típus jóváhagyására 
vonatkozó kérelem tartalma

 1.  A kérelmező hivatalos elnevezése és székhelye
 2.  A gyártó hivatalos elnevezése és székhelye, ha a kérelmező nem azonos a gyártóval
 3.  Nyilatkozat arról, hogy másik hatósághoz, annak megbízottjához vagy vizsgáló szervezethez nem nyújtottak be 

ugyanilyen tárgyú kérelmet
 4.  A tartály, tartány, valamint szerelvényeinek műszaki dokumentációja az ADR Szabályzatban és a RID Szabályzatban 

meghatározottak szerint
 5.  A  minőségirányítási rendszer működését igazoló tanúsítvány (MSZ EN ISO 9001:2015, illetve a  hatóság által 

elfogadott más minőségbiztosítási rendszer)
 6.  Nyilatkozat arról, hogy a  gyártó a  hatóság és a  vizsgáló szervezet számára vizsgálati célokból szabad belépést 

biztosít vizsgáló- és tárolóhelyekre, és rendelkezésre bocsát minden szükséges információt
 7.  Nyilatkozat arról, hogy a gyártási típus vizsgálatára biztosított tartály, tartány

7.1.  megfelel a gyártási dokumentációnak,
7.2.  gyártása a termék előállítására vonatkozó szabályozás szerint történt
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3. melléklet a 600/2022. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Bírságolással érintett cselekmények

A B

1. Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások
A bírság összege 

forintban

2.
Jóváhagyási engedély nélkül vagy lejárt érvényességű jóváhagyási engedély 
alapján történő gyártás, forgalmazás.

1 000 000

3.
A minőségirányítási rendszer dokumentációjában meghatározott gyártási 
kötelezettség dokumentálásának elmulasztása. 

1 000 000

4.
A késztermék minőségét alapvetően befolyásoló munkafolyamathoz 
kapcsolódó dokumentálási kötelezettséget elmulasztják.

500 000

5.
A késztermék minőségét kevésbé befolyásoló munkafolyamathoz kapcsolódó 
dokumentálási kötelezettséget elmulasztják.

100 000

6.
A gyártói minőségirányítási rendszer tanúsításának érvényessége lejárt vagy 
visszavonták.

500 000

7.
A csomagolóeszköz kivitelén olyan változtatást hajtanak végre, amely 
megváltoztatja annak szerkezetét, anyagát vagy gyártását.

500 000

8.
Nem az illetékes hatóság által kiadott engedélyben meghatározott minősítő 
jelölés szerepel a csomagolóeszközön.

500 000

9.
Olyan csomagolóeszközt gyártanak, melyek anyaga nem felel meg  
a jóváhagyási engedélyben szereplő anyagnak és a bevizsgálás alapján 
gyengébb minőséget eredményez.

500 000

10.
A szállítóeszköz kivitelén olyan változtatást hajtanak végre, amely 
megváltoztatja annak szerkezetét, anyagát vagy gyártását.

1 000 000

11.
Olyan szállítóeszközt gyártanak, melyek anyaga nem felel meg a jóváhagyási 
engedélyben szereplő anyagnak.

1 000 000

A Kormány 601/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
a Közös Agrárpolitika és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások végrehajtásának 
szervezetéről és intézményeiről

A Közös Agrárpolitikából és a  nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások eljárási rendjéről szóló 2022.  évi 
LXV.  törvény 48.  § (1)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet alkalmazási köre, hatálya

1. §  E rendelet hatálya
a) az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (a továbbiakban: EMGA),
b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA),
c) az Európai Unió általános költségvetéséből és
d) a nemzeti költségvetésből
finanszírozott agrártámogatásokkal kapcsolatos, a  Közös Agrárpolitikából és a  nemzeti költségvetésből 
biztosított agrártámogatások eljárási rendjéről szóló 2022.  évi LXV.  törvényben (a  továbbiakban: KAP törvény) és 
a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott eljárásokra és szervekre terjed ki.
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2. Irányítási feladatkörök

2. § (1) Az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a KAP törvény 12. § (2) bekezdése szerinti illetékes 
hatósági feladatkörében
a) felelős a Nemzeti Kifizető Ügynökség akkreditációjának megadásáért, felülvizsgálatáért és visszavonásáért,
b) figyelemmel kíséri a Nemzeti Kifizető Ügynökségnél az akkreditációs feltételek teljesítését,
c) írásban jelentést tesz az Európai Bizottságnak a Nemzeti Kifizető Ügynökségnél általa végzett felügyeleti és 

monitoring tevékenységekről,
d) ellátja az európai uniós jogi aktusok által illetékes hatóságra ruházott további feladatokat, és
e) gyakorolja az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) 9.  § e), h) és i)  pontja 

szerinti hatásköröket a Nemzeti Kifizető Ügynökség tevékenysége tekintetében.
 (2) A miniszter a nemzeti költségvetésből finanszírozott agrártámogatásokkal kapcsolatos feladatkörében

a) elkészíti az intézkedésekben való részvétel részletes feltételeit és a pályázati felhívásokat, valamint előkészíti 
az eljárást szabályozó jogszabályokat,

b) ellátja a KAP törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott feladatokat, és
c) gyakorolja az Áht. 9. § h) és i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési 

hatásköröket a Nemzeti Kifizető Ügynökség tevékenysége tekintetében.
 (3) A miniszter a (2) bekezdés b) pont szerinti irányítási jogkörében eljárva

a) az intézkedések végrehajtása körében egyedi utasítást adhat,
b) az  intézkedések költségvetési szabályozásának és tervezésének keretében megállapítja az  intézkedésekhez 

kapcsolódó támogatások igénylésének és kifizetésének idejét, támogatási keretösszegét, a  pénzügyi 
kötelezettségvállalás mértékét,

c) szakmai értekezletet, egyeztetést tart, javaslattételre, véleményezésre kéri fel a Nemzeti Kifizető Ügynökséget,
d) a  Nemzeti Kifizető Ügynökséget az  általa nyilvántartott valamennyi adat tekintetében adatszolgáltatásra 

kötelezheti,
e) az  ágazati és szakpolitikai célok elérése érdekében a  Nemzeti Kifizető Ügynökség által működtetett 

informatikai adatbázishoz teljes körű hozzáférésre jogosult, az informatikai fejlesztési terveit véleményezheti, 
informatikai fejlesztésére javaslatot tehet,

f ) jóváhagyja a  Nemzeti Kifizető Ügynökségnek a  feladatkörében kiadott tájékoztatóit, közleményeit és 
nyomtatványait,

g) közreműködik a Nemzeti Kifizető Ügynökség intézményi szakmai és felügyeleti ellenőrzésében,
h) az intézkedések végrehajtása tekintetében a Nemzeti Kifizető Ügynökségnek adatot szolgáltat,
i) az  intézkedések végrehajtásához a Nemzeti Kifizető Ügynökség által kiadott szabályzatokat, utasításokat és 

egyéb, a végrehajtás és a jogalkalmazás módját érintő dokumentumait véleményezi, továbbá
j) a Nemzeti Kifizető Ügynökség megkeresésére állásfoglalást ad ki az intézkedések vonatkozásában.

 (4) A gazdaságfejlesztésért felelős miniszter az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciókkal kapcsolatos nemzeti intézkedés 
tekintetében gyakorolja az  Áht. 9.  § h) és i)  pontjában meghatározott, valamint a  törvényességi és szakszerűségi 
ellenőrzési hatásköröket, amelynek keretében ellátja a (3) bekezdés a)–d), f ), h)–j) pontjában foglalt feladatokat.

3. A Nemzeti Irányító Hatóság feladatköre

3. §  A Nemzeti Irányító Hatóság
 1. felelős a  közös agrárpolitika keretében a  tagállamok által elkészítendő stratégiai terv (a  továbbiakban: 

KAP Stratégiai Terv) kidolgozásáért, annak módosításáért, az  Európai Bizottsággal való egyeztetéséért és 
végrehajtásáért,

 2. előkészíti a  KAP Stratégiai Tervben szereplő intézkedésekben való részvétel részletes feltételeit tartalmazó 
jogszabályt, vagy elkészíti a pályázati felhívást,

 3. megállapítja az EMGA egyes piaci és a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, 
valamint az  1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU)  2021/2116 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: KAP II rendelet) 5. cikk (2) bekezdés b) pontja szerinti 
ágazatokra vonatkozó egyes intézkedései tekintetében az intézkedésben való részvételre való jogosultságot, 
valamint támogatási döntést hoz,
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 4. gondoskodik – a Nemzeti KAP Monitoring Bizottsággal együttműködve – a KAP Stratégiai Terv végrehajtása 
során a  horizontális és egyedi célkitűzések, mutatók és prioritások támogatási döntésekben való 
érvényesítéséről,

 5. elkészíti a  pályázati felhívás módosítását vagy visszavonását, ha a  pályázati felhívás keretének 
forrásfelhasználása nem a meghatározott ütemben halad,

 6. adatot gyűjt a  jogszabályok és a  pályázati felhívások végrehajtásáról, a  KAP Stratégiai Terv szakmai 
előrehaladásáról, különös tekintettel a  horizontális és egyedi célkitűzések és mutatók, prioritások és 
horizontális követelmények teljesülésére,

 7. feladatkörében kapcsolatot tart az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságával,
 8. kialakítja a  KAP Stratégiai Terv irányítási és kontroll rendszerét, ezen belül elkészíti és aktualizálja a  KAP 

Stratégiai Terv irányítási és kontrollrendszereinek leírását, amelyet a tanúsító szerv részére is megküld,
 9. a  Nemzeti Kifizető Ügynökség bevonásával működteti a  közös agrárpolitika keretében a  tagállamok által 

elkészítendő stratégiai tervhez (KAP stratégiai terv) nyújtott, az  Európai Mezőgazdasági Garanciaalap 
(EMGA) és az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra 
vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az  1305/2013/EU és az  1307/2013/EU rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU)  2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
(a továbbiakban: KAP I rendelet) 130. cikke szerinti elektronikus információs rendszert,

10. közreműködő szervezet kijelölése esetén nyomon követi a  közreműködő szervezetre átruházott feladatok 
végrehajtását,

11. nyomon követi a KAP Stratégiai Terv pénzügyi és szakmai előrehaladását, különös tekintettel a mérföldkövek 
és célok teljesítésére,

12. nyomon követi a támogatott projektek előrehaladását, a határidőre nem teljesülő projektek körét,
13. elkészíti a KAP Stratégiai Terv értékelési tervét, lefolytatja az értékelési folyamatot,
14. működteti a Nemzeti KAP Monitoring Bizottságot,
15. kidolgozza és aktualizálja az  egységes kommunikációs stratégiát, ellátja a  kommunikációs és tájékoztatási 

feladatokat,
16. részt vesz a teljesítménykeret létrehozásában, elkészíti a KAP Stratégiai Terv éves és záró jelentését,
17. feladatkörét érintően a KAP Stratégiai Tervben szereplő intézkedésekkel kapcsolatban megteszi a szükséges 

büntetőeljáráshoz kapcsolódó feljelentéseket és bűnügyi jelzéseket,
18. az  EMGA és az  EMVA (a  továbbiakban együtt: KAP Alapok) tekintetében gyakorolja a  2.  § (2)  bekezdés 

b) pontjában és a 2. § (3) bekezdésében meghatározott irányítási jogköröket – a 4. § (1) bekezdés a) pontja 
szerinti feladat kivételével – a Nemzeti Kifizető Ügynökség tevékenységét érintően, valamint

19. részt vesz az  Európai Unió illetékes szervei által végzett, a  KAP Alapokból származó támogatások 
felhasználását érintő ellenőrzéseken.

4. A Nemzeti Kifizető Ügynökség feladatköre

4. § (1) A Nemzeti Kifizető Ügynökség felelős
a) a  KAP II rendelet 9.  cikkében meghatározottak szerint a  KAP Alapokból finanszírozott támogatásokkal 

kapcsolatos kifizető ügynökségi,
b) egyes, jogszabályban meghatározott nemzeti költségvetésből finanszírozott agrártámogatásokkal 

összefüggő végrehajtási,
c) az a) és a b) pont szerinti feladatok végrehajtásával összefüggő nyilvántartási, monitoring-adatgyűjtési,
d) a  mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011.  évi 

CLXVIII. törvény szerinti agrárkár-enyhítési és krízisbiztosítási szervi és
e) törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott egyéb
feladatok ellátásáért.

 (2) A Nemzeti Kifizető Ügynökség az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
a) a  kifizetés engedélyezése előtt ellenőrzi a  kérelmek elfogadhatóságának és a  támogatások odaítélésére 

irányuló eljárásnak, valamint a  kérelmek kötelezően alkalmazandó európai uniós jogi aktusoknak való 
megfelelését,

b) engedélyezi és teljesíti a kifizetéseket,
c) könyveli a  kifizetéseket, az  alapok által finanszírozott eszközöket, különösen az  intervenciós készleteket, 

el nem számolt előlegeket, értékpapírokat és a követeléseket,
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d) elkészíti a kiadásigazoló nyilatkozatot és a finanszírozási igények előrejelzését és elküldi az Európai Bizottság 
részére,

e) az Európai Bizottság által az (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó, 
a kifizető ügynökségekkel és más szervekkel, a pénzgazdálkodással, a záróelszámolással, az ellenőrzésekkel, 
a  biztosítékokkal és az  átláthatósággal kapcsolatos szabályok megállapításáról szóló, 2021. december 21-i 
(EU)  2022/128 bizottsági végrehajtási rendelet (a  továbbiakban: 2022/128 bizottsági rendelet) 23.  cikke 
szerint visszatérített összeget elszámolja,

f ) ellátja a  2022/128 bizottsági rendelet 32.  cikk szerinti  éves pénzügyi kimutatással és a  35.  cikke szerinti 
pénzügyi záró elszámolással kapcsolatos feladatokat,

g) támogatás jogosulatlan igénybevételének megállapítása esetén kezeli a  követeléseket, visszatartás útján 
levonja a tartozást a megállapított jövőbeli kifizetés összegéből, valamint

h) a 3. § 11. és 14. pontjában foglalt feladat ellátásában együttműködik a Nemzeti Irányító Hatósággal.

5. Összeférhetetlenségi szabályok

5. § (1) Az  1.  § szerinti agrártámogatásokra vonatkozó döntés előkészítésében és meghozatalában nem vehet részt 
az  a  természetes személy (a  továbbiakban: személy) vagy szervezet, aki vagy amely az  adott agrártámogatással 
kapcsolatos intézkedésben való részvétel iránt kérelmet nyújtott be, a  kérelem elkészítésében részt vett,  
valamint az, aki
a) e személlyel vagy szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
b) a szervezet vezető tisztségviselője vagy felügyelő bizottságának tagja,
c) a szervezet tagja, vagy aki abban közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel rendelkezik,
d) a kérelemhez benyújtott dokumentumok előkészítésében bármilyen formában részt vett,
e) az  a)–d)  pont szerinti személynek a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.  évi V.  törvény 8:1.  § (1)  bekezdés 

1. pontja szerinti közeli hozzátartozója,
f ) a  szervezetnek a  pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 

2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontja szerinti tényleges tulajdonosa, vagy
g) a  személy, illetve a  szervezet tekintetében a  KAP törvény 10.  § (1)  bekezdés 21.  pontjában meghatározott 

támogatóhoz (a  továbbiakban: támogató) érkezett bejelentés alapján vagy hivatalból a  támogató 
megállapítja, hogy pártatlan és objektív közreműködése nem biztosítható.

 (2) A támogató az (1) bekezdés g) pontja szerint megállapítja a személy összeférhetetlenségét akkor is, ha az egyébként 
az  (1)  bekezdés alapján nem volna megállapítható, de az  Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról, az  1296/2013/EU, az  1301/2013/EU, az  1303/2013/EU, az  1304/2013/EU, az  1309/2013/EU, 
az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint 
a  966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 61.  cikk (3)  bekezdése szerinti valamely összeférhetetlenségi ok – így 
különösen családi vagy érzelmi ok, politikai szimpátiával vagy nemzeti hovatartozással kapcsolatos ok, gazdasági 
érdek vagy bármely más közvetlen vagy közvetett személyes érdek – rá nézve teljesül, vagy annak kockázata vagy 
látszata objektíven fennáll.

 (3) A  kérelmek adminisztratív és helyszíni ellenőrzését, továbbá a  kifizetés engedélyezését nem végezheti olyan 
személy, akivel szemben az (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró ok fennáll.

 (4) Ha az  intézkedésre vonatkozó döntés előkészítése és meghozatala, a  támogatás kifizetése és ellenőrzése során 
olyan adat merül fel, amelynek alapján az  (1) vagy a  (2)  bekezdés szerinti összeférhetetlenség megállapítható, 
az  összeférhetetlenséggel érintett személy vagy szervezet ezt a  támogatónak haladéktalanul írásban 
bejelenti. Az  összeférhetetlenséggel érintett személy vagy szervezet azon eljárásban, amellyel kapcsolatban 
az összeférhetetlensége felmerült, a továbbiakban nem vehet részt.

 (5) Ha az  összeférhetetlenséget nem jelenti be a  (4)  bekezdés szerint arra kötelezett, bárki jogosult 
az  összeférhetetlenség megállapítását a  támogatónál kezdeményezni. Ha a  támogató az  összeférhetetlenséget 
megállapítja, az  összeférhetetlenséggel érintett személy vagy szervezet azon eljárásban, amellyel kapcsolatban 
az  összeférhetetlenség felmerült, a  továbbiakban nem vehet részt, és az  általa addig elvégzett eljárási 
cselekményeket érvénytelennek kell tekinteni, és meg kell ismételni.
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 (6) Az  (1)  bekezdés a) és b)  pontját nem kell alkalmazni a  miniszter által vezetett minisztérium részéről benyújtott 
kérelmek esetén, ha ezen minisztérium szervezetén belül az  adott intézkedés vonatkozásában a  kérelem 
előkészítéséhez, benyújtásához, az intézkedés végrehajtásához, valamint a döntés előkészítéséhez, meghozatalához 
kapcsolódó feladatok szervezetileg, a technikai segítségnyújtás felhasználása esetén személyi szinten elkülönülnek.

 (7) Az intézkedésre vonatkozó döntés előkészítésében és meghozatalában részt vevő személy vagy szervezet a feladat 
ellátására vonatkozó jogviszonyban alkalmazandó felelősségi szabályok szerint felelősséggel tartozik a  pártatlan, 
semleges és szakmai követelményeknek megfelelő, szabályszerű feladatellátásáért.

 (8) A támogató, valamint azon személyek, akik részt vesznek a támogatások végrehajtásában (ideértve az előkészítést, 
a döntéshozatalt, a végrehajtást és az ellenőrzést)
a) tartózkodnak minden olyan magatartástól, amely sérti vagy veszélyezteti az Európai Unió érdekeit, vagy saját 

érdekeiknek az Európai Unió érdekei elé helyezését eredményezi, továbbá
b) megteszik a  szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a  feladataik végrehajtása során 

megakadályozzák az összeférhetetlenségi ok vagy az összeférhetetlenségi ok objektív kockázata vagy annak 
látszata kialakulását.

6. A Nemzeti KAP Monitoring Bizottság működése

6. § (1) A  KAP Stratégiai Terv végrehajtását a  Nemzeti KAP Monitoring Bizottság követi nyomon, amelynek elnökét 
a miniszter nevezi ki, egyenlő szavazati joggal rendelkező egy-egy tagját a miniszter felkérésére
a) az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter,
b) a Nemzeti Irányító Hatóság,
c) az államháztartásért felelős miniszter,
d) a gazdasági és a szakmai érdekképviseletek,
e) a szociális partnerek és
f ) a civil szervezetek
delegálják.

 (2) A Nemzeti KAP Monitoring Bizottságba tanácskozási joggal rendelkező tagot delegálhat
a) az Európai Bizottság,
b) a Nemzeti Kifizető Ügynökség,
c) a tanúsító szerv,
d) a gazdaságfejlesztésért felelős miniszter, valamint
e) a területfejlesztésért felelős miniszter.

 (3) A Nemzeti KAP Monitoring Bizottság a KAP I rendelet 124. cikkében és az e rendeletben meghatározott feladatokat 
látja el az ügyrendjében foglaltak szerint.

 (4) A Nemzeti KAP Monitoring Bizottság a működésének részletes szabályait az európai uniós és a nemzeti intézményi, 
jogi és pénzügyi keretekkel összhangban a miniszter által meghatározott elvek alapján megalkotott és saját maga 
által elfogadott ügyrendjében állapítja meg.

 (5) A Nemzeti KAP Monitoring Bizottság titkársági feladatait a Nemzeti Irányító Hatóság látja el.
 (6) A Nemzeti KAP Monitoring Bizottság tagjainak listája nyilvános.

7. A tanúsító szerv kiválasztása

7. §  A KAP II rendelet 12.  cikkében meghatározott feladatot ellátó tanúsító szervezet kiválasztásáról a  miniszter 
gondoskodik a KAP II rendelet 12. cikk (1) bekezdése alapján.

8. A Helyi Akciócsoportok működése

8. § (1) Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra, az Igazságos Átmenet 
Alapra és az  Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint 
az előbbiekre és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a határigazgatás és 
a  vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról szóló, 
2021. június 24-i (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: CPR rendelet) 32–34. cikke 
és a  KAP I rendelet 77.  cikke szerinti közösségvezérelt helyi fejlesztések (a  továbbiakban: LEADER) az  EMVA 
finanszírozásában Helyi Akciócsoportok (a továbbiakban: HACS) közreműködésével részesülhetnek támogatásban.
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 (2) A Nemzeti Irányító Hatóság a LEADER működtetésének folyamatos biztosítása érdekében elismeri és nyilvántartja 
a HACS-okat. A HACS által a CPR rendelet 33. cikk (2) bekezdése szerint kijelölt vezető partner vagy létrehozott közös 
szervezet, és létrehozása esetén a HACS munkaszervezete csak jogképes, nonprofit szervezet lehet.

 (3) A HACS az általa elkészített helyi fejlesztési stratégia (a továbbiakban: HFS) végrehajtása során működési területén 
a CPR rendelet 33. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatokat látja el.

 (4) A Nemzeti Irányító Hatóság a HFS-ek megvalósítása érdekében
a) együttműködési megállapodást köt a  HACS-csal vagy annak vezető partnerével a  HFS végrehajtására és 

az  ennek érdekében felhasználható támogatási keretösszegre, amelynek elválaszthatatlan része a  Nemzeti 
Irányító Hatóság által támogatási döntéssel jóváhagyott HFS, valamint

b) döntést hoz a  HACS munkaszervezeti funkcióit ellátó szervezetre vonatkozóan a  HFS megvalósításához 
szükséges feladatok ellátásával kapcsolatban felmerülő költségei finanszírozására.

9. A közreműködő szervezet kijelölése

9. § (1) A Nemzeti Irányító Hatóság a KAP Stratégiai Tervben meghatározott műveletek végrehajtására kijelölhet egy vagy 
több közreműködő szervezetet. Közreműködő szervezet lehet az érintett hatóság, regionális fejlesztési szervezet és 
civil szervezet.

 (2) Ha a  Nemzeti Irányító Hatóság a  feladatainak egy részét más szervezetre ruházza át, a  feladatok irányításáért, 
végrehajtásának hatékonyságáért és szabályszerűségéért továbbra is kizárólag a Nemzeti Irányító Hatóság felel.

 (3) A  Nemzeti Irányító Hatóság biztosítja, hogy a  közreműködő szervezet hozzájuthasson valamennyi, az  átruházott 
feladatok végrehajtásához szükséges adathoz és információhoz.

 (4) A közreműködő szervezet a Nemzeti Irányító Hatóság nevében jár el.
 (5) A  közreműködő szervezet által elvégzett feladatért harmadik személy felé a  Nemzeti Irányító Hatóság felel. 

A közreműködő szervezet kizárólag a Nemzeti Irányító Hatóság előzetes hozzájárulásával vonhat be más szervezetet 
az átruházott feladat ellátásába.

 (6) A  Nemzeti Irányító Hatóság ellenőrzésére jogosult szervek ellenőrzik a  közreműködő szervezetre átruházott 
feladatok teljesítését.

10. Az együttműködő szervezet kijelölése

10. § (1) A Nemzeti Kifizető Ügynökség a hatáskörébe tartozó feladatok ellátását – a kifizetés kivételével – az (EU) 2021/2116 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  kifizető ügynökségekre és más szervekre, a  pénzgazdálkodásra, 
a  számlaelszámolásra, a  biztosítékokra és az  euro használatára vonatkozó szabályokkal történő kiegészítéséről 
szóló, 2021. december 7-i (EU)  2022/127 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 1.  melléklet 1. D.  pontjára is 
tekintettel, más szervezetre ruházhatja át, a  hatáskörébe tartozó feladatok ellátásába szakértőként vagy egyes 
technikai jellegű feladatok ellátására más szervezetet
(a továbbiakban együtt: együttműködő szervezet) is bevonhat.

 (2) Az  együttműködő szervezet kizárólag a  Nemzeti Kifizető Ügynökség előzetes hozzájárulásával vonhat be más 
szervezetet, szakértőt, illetve közreműködőt feladata ellátásába. Az  együttműködő szervezet által elvégzett 
feladatért harmadik személy felé a Nemzeti Kifizető Ügynökség felel.

 (3) Az  együttműködés keretében ellátandó feladatokról írásban, együttműködési megállapodás keretében kell 
rendelkezni. E megállapodásnak tartalmaznia kell különösen:
a) az együttműködés keretében ellátandó feladatok körének meghatározását,
b) az ellátandó feladatok végrehajtásával összefüggő pénzügyi feltételeket,
c) az együttműködő szervezet feladatait és kötelezettségeit,
d) az a) pontban megjelölt feladat elvégzése során alkalmazott eljárást és módszereket,
e) a teljesítési igazolás kiállításának feltételeit,
f ) az együttműködő szervezetnek a Nemzeti Kifizető Ügynökséggel szembeni felelősségvállalása szabályait és
g) az  együttműködői feladatok elvégzése érdekében a  Nemzeti Kifizető Ügynökség által átadott vagy 

a későbbiekben átadandó adatok körét és azok védelmét.
 (4) A Nemzeti Kifizető Ügynökség ellenőrzésére jogosult szervek ellenőrzik az együttműködői feladatok teljesítését.
 (5) Olyan feladatok ellátására, amelyben más költségvetési szerv vagy egyéb szervezet saját hatáskörében 

eljárást folytat, és eljárása a  Nemzeti Kifizető Ügynökség hatáskörébe tartozó feladatot érint, a  feladatvégzés 
összehangolása érdekében együttműködési megállapodás köthető.
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11. §  A Nemzeti Kifizető Ügynökség feladatai – a  kifizetések kivételével – megállapodással a  vármegyei 
kormányhivatalokra ruházhatók át, ebben az  esetben a  Nemzeti Kifizető Ügynökség gyakorolja a  vármegyei 
kormányhivatalok 1. § szerinti agrártámogatásokkal összefüggő feladatai tekintetében a kormányzati igazgatásról 
szóló 2018. évi CXXV. törvény 40. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott irányítási hatásköröket.

12. §  A Nemzeti Kifizető Ügynökség a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalra (a  továbbiakban: NÉBIH), valamint 
a vármegyei kormányhivatalra az alábbi feladatokat ruházhatja át:
a) a szőlőterületek szerkezet-átalakításának és -átállításának támogatásával kapcsolatos helyszíni ellenőrzése;
b) a  borászati gépek, technológiai berendezések beszerzésének támogatása körében a  beszerzett gép 

üzemeltetésére, valamint a  borászati üzem működésére, a  borászati termékek származására, eredetére, 
minőségére vonatkozó követelmények ellenőrzése; valamint

c) az  alábbi tevékenységekkel kapcsolatos intézkedések esetében a  támogatási és kifizetési kérelmek 
feldolgozását, ideértve a  kérelem-feldolgozáshoz szükséges adminisztratív és helyszíni ellenőrzést, 
amelyekhez az átruházó szolgáltatja az országosan egységesített adatokat:
ca) mezőgazdasági területek erdősítése,
cb) az erdészeti potenciál helyreállítása,
cc) erdő-környezetvédelem,
cd) nem termelő beruházások erdőterületen történő megvalósítása,
ce) agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületen történő első létrehozása,
cf ) Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás és
cg) erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzése;

d) az  alábbi tevékenységekkel kapcsolatos intézkedések esetében a  támogatási kérelmek feldolgozását, 
ideértve a  kérelem-feldolgozáshoz szükséges adminisztratív és helyszíni ellenőrzést, valamint a  kifizetési 
kérelmekhez kapcsolódó helyszíni ellenőrzést, amelyekhez az  átruházó szolgáltatja az  országosan 
egységesített adatokat:
da) rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítése,
db) ültetvények korszerűsítése, telepítése,
dc) évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítése és
dd) fiatal erdők állománynevelése.

13. § (1) A  Nemzeti Kifizető Ügynökség a  Nemzeti Földügyi Központra ruházza át a  Mezőgazdasági Parcella Azonosító 
Rendszer (a  továbbiakban: MePAR) működtetésével, valamint a  területalapú támogatások távérzékeléses 
ellenőrzésével összefüggő alábbi feladatokat:
a) a MePAR időszakonkénti, programszerű felújítása,
b) változásvezetési bejelentések vizsgálata, illetve átvezetése a MePAR-ban,
c) a területalapú támogatási kérelmek mezőgazdasági parcellánkénti, távérzékeléses ellenőrzése, és
d) a MePAR adatainak kezelése, nyilvánosságra hozatala.

 (2) A  Nemzeti Földügyi Központ az  (1)  bekezdés szerint rá átruházott feladatok ellátásába bevonhatja a  Lechner 
Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot.

14. §  A Nemzeti Kifizető Ügynökség a  Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem szakértői közreműködését veheti 
igénybe az alábbi feladatai végrehajtása során:
a) a vaj és sovány tejpor intervenció esetében a tároló műszaki, statikai megfelelőségének felmérése;
b) a  vaj- és soványtejpor-előállító üzemek intervenciós jóváhagyási feltételeinek teljesüléséhez kapcsolódó 

ellenőrzés;
c) az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás 

keretében a kérelmek elbírálásához kapcsolódó műszaki szakvéleményezés lebonyolítása; és
d) az EMVA finanszírozásával nyújtandó támogatások keretében a kérelmek elbírálásához kapcsolódó műszaki-

technológiai segédletek kidolgozása, eseti szakvélemény nyújtása, valamint helyszíni ellenőrzések elvégzése.
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15. § (1) A  Nemzeti Kifizető Ügynökség a  NÉBIH szakértői közreműködését veheti igénybe az  alábbi feladatai végrehajtása 
során:
a) a  zöldség-gyümölcs termékpályára vonatkozó közös piaci rendtartás hatálya alá tartozó termékek piacról 

történő kivonásához kapcsolódó helyszíni ellenőrzés;
b) a feldolgozott mezőgazdasági termékek export-visszatérítéséhez kapcsolódóan a regisztrált recepteknek való 

megfelelés utólagos laboratóriumi vizsgálata;
c) a  kender THC-tartalmának laboratóriumi vizsgálata a  területalapú támogatás igénylése esetén a  helyszíni 

ellenőrzés során vett mintákból;
d) a  hízottbika-tartás, az  anyatehén-tartás, a  tejhasznú tehéntartás, az  anyajuh-tartás és anyakecske-tartás 

támogatásával, valamint az EMVA finanszírozásával a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében 
a  védett őshonos és a  veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben 
történő megőrzéséhez nyújtandó támogatással, valamint a  tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti 
támogatással kapcsolatos, az  élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerhez (FELIR) kapcsolódó 
adatszolgáltatás és azok alapján elvégzett – kereszt- vagy adminisztratív – ellenőrzés;

e) a  juh- és kecskehús magántárolása esetén a  csontozás és a  beszállítás, valamint a  tárolás és a  kitárolás 
helyszíni ellenőrzése;

f ) a marhahús és sertéshús magántárolásának helyszíni ellenőrzése;
g) a marhahús intervenciós felvásárlás, tárolás, értékesítés helyszíni ellenőrzése;
h) a gabonaintervenciós felvásárlás, tárolás, értékesítés helyszíni ellenőrzése;
i) az  Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott 

támogatásokhoz, és a  méhészeti ágazat támogatásához kapcsolódó Tenyészet Információs Rendszer és 
Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer adatszolgáltatása, valamint helyszíni ellenőrzése;

j) az  agrár-környezetgazdálkodás intézkedés keretében egyes szántóföldi, gyepgazdálkodási célprogramok 
–  kivéve az  Érzékeny Természeti Területeken alkalmazható célprogramokat – és ültetvény célprogramok 
helyszíni ellenőrzése;

k) a  termelői csoportok létrehozásához és működtetéséhez nyújtott támogatások feltételei teljesítésének 
helyszíni ellenőrzése és kapcsolódó monitoring feladatok ellátása;

l) a  félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakításához nyújtott támogatások feltételei 
teljesítésének helyszíni ellenőrzése;

m) az állattartó telepek korszerűsítéséhez kapcsolódó nyilvántartások ellenőrzése;
n) az  EMVA finanszírozásával nyújtandó egyes támogatások keretében a  kérelmek elbírálásához kapcsolódó, 

eseti szakvélemény nyújtása, valamint helyszíni ellenőrzések elvégzése;
o) az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-programban szereplő friss és feldolgozott termékek bevizsgálása és
p) az  óvoda- és iskolatej-programban szereplő termékek bevizsgálása, magyarországi előállítóinak helyszíni 

ellenőrzése.
 (2) A  Nemzeti Kifizető Ügynökség feladatkörének ellátása keretében – a  kérelemkezelési és helyszíni ellenőrzési 

feladatok teljesíthetősége érdekében – adatokat kérhet a  KAP törvény 17.  § (1)  bekezdés 5.  pontja szerinti 
nyilvántartásból, amely adatszolgáltatást a  NÉBIH úgy teljesíti, hogy az  adatok az  országosan egységes 
feladatellátást lehetővé tegyék.

16. §  A Nemzeti Kifizető Ügynökség a  nemzeti park igazgatóságok szakértői közreműködését veheti igénybe az  alábbi 
feladatai végrehajtása során:
a) az EMVA agrár-környezetgazdálkodási intézkedés kapcsán helyszíni ellenőrzés;
b) az  EMVA Natura 2000 gyepterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések intézkedés kapcsán helyszíni 

ellenőrzés;
c) az  EMGA-ból finanszírozott közvetlen agrártámogatások és egyes vidékfejlesztési kifizetések 

igénybevételének feltételéül szabott, természetvédelmi vonatkozású kölcsönös megfeleltetési és 
feltételességi szabályok – Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelmények közül a  vadon élő madarak 
védelme és a  természetes élőhelyek, valamint a  vadon élő állatok és növények védelme – helyszíni 
ellenőrzése.
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17. §  A Nemzeti Kifizető Ügynökség Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. szakértői közreműködését veheti igénybe az alábbi 
feladatai végrehajtása során:
a) vaj magántárolásának támogatása esetében a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata;
b) vaj intervenciós felvásárlása esetében a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata;
c) sovány tejpor magántárolásának támogatása esetében a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi 

vizsgálata;
d) sovány tejpor intervenciós felvásárlása esetében a  helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi 

vizsgálata;
e) sajt magántárolásának támogatása esetében a  helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi 

vizsgálata és
f ) a  vaj- és soványtejpor-előállító üzemek intervenciós jóváhagyásához kapcsolódó helyszíni ellenőrzés során 

vett minták laboratóriumi vizsgálata.

18. § (1) A  Nemzeti Kifizető Ügynökség a  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a  továbbiakban: 
NAK) szakértői közreműködését veheti igénybe a  támogatások igénybevételéhez kapcsolódó ügyfélszolgálati és 
tájékoztatási feladatai ellátása során.

 (2) A  miniszter a  NAK útján látja el a  KAP Alapokból finanszírozott, valamint a  nemzeti agrártámogatások környezeti 
fenntarthatóságával kapcsolatos következő feladatokat:
a) a zöld tanácsadói hálózat kialakítása és népszerűsítése;
b) a zöld tanácsadók képzése;
c) a partner szervezetekkel történő együttműködés;
d) a  gyakorlati tapasztalatokat és elméleti ismereteket magában foglaló központi tudásbázis kialakítása és 

működtetése;
e) a környezeti monitoringhoz szükséges mérések elvégzése, az eredmények és a javaslatok bemutatása;
f ) a szaktanácsadásra, képzésre, bemutató üzemi programra (a továbbiakban együtt: tudásátadási szolgáltatás) 

vonatkozó igény felmérése; és
g) a tudásátadási szolgáltatást nyújtó szolgáltatók akkreditálása, képzése.

19. § (1) A  Nemzeti Kifizető Ügynökség az  AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
(a  továbbiakban: AKI) szakértői közreműködését veheti igénybe a  KAP Alapokból, valamint a  nemzeti 
költségvetésből finanszírozott agrártámogatásokkal összefüggő monitoring-adatgyűjtési feladataihoz kapcsolódó 
adatbázis felépítésének, szerkezetének, szakmai definíciórendszerének kialakítása és továbbfejlesztése, továbbá 
a monitoring-adatgyűjtéshez kapcsolódó adatelemzések, illetve jelentések elkészítése során.

 (2) A miniszter az AKI útján látja el a KAP Alapokból, valamint a nemzeti költségvetésből finanszírozott innovációs és 
digitalizációs támogatásokkal kapcsolatos következő feladatokat:
a) az innovációs célú támogatások keretében létrejövő

aa) együttműködések kialakítása, szakmai céljainak előkészítése,
ab) együttműködések eredményeinek nyilvánossággal történő megismertetése,
ac) operatív csoportok előrehaladásának követése,
ad) támogatások értékelése, felülvizsgálata;

b) a digitalizációs célú támogatások, valamint azok megvalósításához szükséges beruházások
ba) szakmai céljainak előkészítése,
bb) eredményeinek nyilvánossággal történő megismertetése,
bc) értékelése, felülvizsgálata; és

c) a  digitalizációs célú támogatások hatását növelő agrárdigitalizációs stratégiák megvalósításának értékelése 
és felülvizsgálata.

20. §  A Nemzeti Kifizető Ügynökség szakértő közreműködését veheti igénybe a  fehér cukor magántárolásának 
támogatása esetében a helyszíni ellenőrzés során vett minta laboratóriumi vizsgálatához.

21. §  A Nemzeti Kifizető Ügynökség a  vízügyi, talajvédelmi és környezetvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek 
szakértői közreműködését veheti igénybe az  egyes intézkedések végrehajtásával összefüggő feladatainak 
teljesítéséhez.
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22. §  A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa az  egyes intézkedésekben való részvételi feltételek teljesítésének ellenőrzési, 
valamint az  ehhez kapcsolódó adatszolgáltatási feladatait a  miniszterrel kötött megállapodásban foglaltak szerint 
látja el.

23. §  A Nemzeti KAP-hálózat titkársági feladatait a Nemzeti Irányító Hatóság a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. útján 
látja el.

24. § (1) Az  1.  § szerinti agrártámogatásokhoz kapcsolódó elháríthatatlan külső ok (vis maior) elismerésére irányuló 
eljárásban végrehajtásban közreműködő szervként jár el
a) a  mezőgazdasági üzem földterületét sújtó természeti csapás, illetve szélsőséges időjárási körülmény 

(földrengés, árvíz, szélvihar, aszály, belvíz, tűzeset, jégkár, fagykár stb.) tekintetében az agrárkár-megállapító 
szervként eljáró vármegyei kormányhivatal,

b) az  állatállomány egy részét vagy teljes egészét sújtó járványos, fertőző megbetegedés vagy elrendelt 
járványügyi intézkedés esetén az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró 
vármegyei kormányhivatal járási hivatala,

c) a  megfelelő gondosság ellenére az  állatállomány egészének vagy egy részének elhullása vagy 
kényszervágása esetén az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró vármegyei 
kormányhivatal járási hivatala,

d) az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló törvény hatálya alá tartozó területet sújtó 
természeti csapás, illetve szélsőséges időjárási körülmény (földrengés, árvíz, szélvihar, aszály, belvíz, tűzeset, 
jégkár, fagykár stb.) tekintetében az erdészeti hatóságként eljáró vármegyei kormányhivatal,

e) a növényállomány, illetve a termesztett gombafajoknak egy részét vagy teljes egészét sújtó fertőzés, illetve 
károsító járványos szintű előfordulásából eredő kártétel tekintetében a  károkozás helye szerint illetékes 
növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal

annak elbírálása kérdésében, hogy az adott vis maior esemény a vis maior kérelemben megjelölt területen, állat- és 
növényállományban, termesztett gombafajok állományában, valamint időpontban bekövetkezett-e.

 (2) Ha a  vis maior esemény kiterjed az  ország jelentős részére, vagy az  adott intézkedés tekintetében különösen 
nagyszámú érintettre, akkor a  vis maior esemény megállapításának jóváhagyási feltételeit a  Nemzeti Kifizető 
Ügynökség állapítja meg.

11. Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A (4) bekezdés 2023. május 31-én lép hatályba.
 (3) E rendelet 12–23. §-a 2023. június 1-jén lép hatályba.
 (4) Hatályát veszti a  Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek 

kijelöléséről szóló 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet.

26. § (1) A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 272/2014. Kr.) 1.  melléklet 8.6.  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„8.6. Az  57/B.  § (4)  bekezdése szerinti esetben bármely benyújtott dokumentum beérkezésének tényét, 
tartalmát és annak időpontját a  Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer (KR) által a  támogatást igénylő, 
illetve a  kedvezményezett, meghatalmazott igénybevétele esetén a  meghatalmazott, kamarai meghatalmazott 
igénybevétele esetén a NAK hivatali kapus értesítési tárhelyére küldött értesítés igazolja.”

 (2) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Kr.
a) 57/L. § (2), (4) és (5) bekezdése,
b) 1. melléklet 8/A.8–8/A.11. pontja.
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27. § (1) A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 310/2017. Kr.) 15. §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„15. § A Kormány
a) Nemzeti Kifizető Ügynökségként,
b) kifizető ügynökségként,
c) mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervként,
d) az  1307/2013/EU és az  1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az  információk és 
dokumentumok Bizottsághoz való eljuttatása tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2017. április 20-i 
(EU)  2017/1183 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 4.  cikk (1)  bekezdése alapján a  Mezőgazdasági 
Menedzsment és Monitoring Információs Rendszer (a  továbbiakban: ISAMM) működtetéséhez szükséges Nemzeti 
Felhasználó Nyilvántartó Testület és a tagállami ISAMM koordinátori feladatainak ellátására
a Kincstárt jelöli ki.”

 (2) A 310/2017. Kr. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Nemzeti Kifizető Ügynökség által működtetett integrált igazgatási és kontrollrendszer működtetését 
szolgáló informatikai rendszer csak a  kifizető ügynökség akkreditációjára vonatkozó előírások sérelme nélkül, 
a megfelelő eljárásrendi, adatvédelmi és információbiztonsági intézkedések megtételével használható a 15. §-ban 
meghatározottakon kívüli feladatok ellátásának támogatására.”

 (3) A 310/2017. Kr. 21. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A 15. §)
„c) a  közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az  1306/2013/EU rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg)

 (4) Hatályát veszti a 310/2017. Kr.
a) 16. § (1) bekezdésében a „ , valamint a 17. § (1) és (2) bekezdésében” szövegrész,
b) 17. és 18. §-a.

28. §  Ez a rendelet
a) a  közös agrárpolitika keretében a  tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP stratégiai terv) 

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

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

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 602/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak 
meghatározásáról, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet és a központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő 
beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések 
központosított rendszeréről szóló 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bn) és bs) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6.  § tekintetében az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (1)  bekezdés 27.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 7.  § tekintetében a  védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 172.  § (1a)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NSÜ Zrt.)  
a  magyar állam kizárólagos tulajdonában álló, az  e  rendeletben és külön jogszabályban meghatározott 
sportirányítási feladatokat ellátó gazdasági társaság.

2. § (1) Jogszabály vagy a  Kormány egyedi döntése alapján az  NSÜ Zrt. feladata az  ötszázmillió forintot el nem érő  
állami forrásigényű, hazai rendezésű nemzetközi sport- és sportdiplomáciai esemény vagy kiemelt 
jelentőségű nemzetközi utánpótlás-sportesemény (a továbbiakban együtt: sportesemény) lebonyolítása.  
Ellátja a sporteseményhez kapcsolódó hazai rendezvényszervezési és koordinálási tevékenységeket, így különösen
a) a sportszakmai szempontú tervezés előkészítésével kapcsolatos feladatokat,
b) a sportesemény költségvetésének összeállítását,
c) a sporteseményhez kapcsolódó sportszakmai dokumentáció, a sportszakmai műszaki leírás, a sportszakmai 

kommunikációs terv és a nemzetközi szövetség elvárásait tartalmazó dokumentum összeállítását,
d) tag delegálását a sportesemény szervezőbizottságába,
e) a sporteseményhez kapcsolódó közbeszerzési eljárások lefolytatását és
f ) a sportesemények végét követően fennmaradó fenntartási és pénzügyi elszámolási feladatokat.

 (2) Az  (1)  bekezdéssel összefüggésben az  NSÜ Zrt. további felhatalmazás nélkül jogosult a  sportesemény rendezési 
szerződésének az érintett sportág nemzetközi és hazai szövetségével történő háromoldalú megkötésére.

 (3) Az  ötszázmillió forintot elérő állami forrásigényű, hazai rendezésű kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai 
események szervezése tekintetében az  NSÜ Zrt. ellátja az  állami sport célú támogatások felhasználásáról és 
elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet]
szerinti véleményezési, értesítési, előkészítési és hiánypótlással összefüggő feladatokat, részt vesz továbbá 
e  sportesemények pályázati dokumentációjának összeállításában, és erre vonatkozó kezdeményezés esetén 
kérelmezőként eljárhat.

 (4) Az (1)–(3) bekezdésben foglalt feladatokba az NSÜ Zrt. az érintett sportág országos sportági szakszövetségét vagy 
annak hiányában az országos sportági szövetségét szükség esetén bevonja.

3. § (1) A sporttudományhoz, módszertanhoz kapcsolódó feladatkörében az NSÜ Zrt.
a) kidolgozza a sporttudomány-fejlesztés stratégiáit, koncepcióit, cselekvési programjait;
b) sportkutatási-módszertani és tudományos tevékenységet folytat;
c) ellátja és koordinálja a sportkutatási feladatokat;
d) kialakítja és koordinálja az  edzők, sportszakemberek szakmai továbbképzési rendszerét érintő 

együttműködési rendszert a szakmai szervezetek bevonásával; valamint
e) ellátja a  sport ágazati európai uniós stratégiai tervezéssel, az  éves fejlesztési keretek és felhívások 

előkészítésével, a nyomon követéssel és értékeléssel kapcsolatos feladatokat.
 (2) Az  (1)  bekezdésben foglalt feladatok ellátása során az  NSÜ Zrt. együttműködik a  Magyar Edzők Társaságával, 

a  Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemmel, a  Magyar Sporttudományi Társasággal, valamint  
a 2. § (4) bekezdése szerinti és más, érintett érdekképviseleti szervezetekkel.
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4. § (1) A 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendeletben foglalt feladatkörében, költségvetési támogatásokkal kapcsolatos feladatai 
ellátásával összefüggésben, kivéve a 2. § (3) bekezdésében foglalt, kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai 
eseményeket – külön, erre irányuló megállapodás alapján – az NSÜ Zrt.
a) javaslatot tesz a  sportpolitikáért felelős miniszter részére az  államilag elismert sportakadémiák, a  kiemelt 

fővárosi és vidéki sportegyesületek, a  kiemelt, feltörekvő és felzárkóztató programban szereplő sportágak, 
sportlétesítmény-fejlesztések, az  egyetemi-főiskolai sport, valamint a  2.  § (1)  bekezdése szerinti 
sportesemények támogatására, az e célra rendelkezésre álló sport célú pénzügyi források elosztására;

b) a sportpolitikáért felelős miniszter támogatásra vonatkozó döntése alapján lefolytatja a  támogatói okirat 
kiadásához vagy támogatási szerződés (a továbbiakban együtt: támogatási szerződés) megkötéséhez 
szükséges egyeztetéseket a  kedvezményezettekkel, amelynek keretében beszerzi a  szerződéskötéshez 
szükséges dokumentumokat, hiánypótlást folytat le, előkészíti és megköti a támogatási szerződést;

c) figyelemmel kíséri a  támogatási szerződésben foglalt feladat megvalósulását, a  költségvetési támogatás 
hasznosulását, naprakész nyilvántartást vezet az egyes támogatások státuszáról, hasznosulásáról;

d) a támogatási szerződés módosítására vonatkozóan a  kedvezményezett által benyújtott kérelemmel 
kapcsolatban szakmai javaslatot tesz a sportpolitikáért felelős miniszter részére;

e) a sportpolitikáért felelős miniszter döntése alapján a  támogatási szerződés módosítása tekintetében ellátja 
a b) pontban foglalt feladatokat;

f ) megvalósítja a  támogatási szerződés alapján a  kedvezményezett által benyújtott rész- és záróbeszámoló 
sportszakmai és pénzügyi ellenőrzését;

g) a tárgyévet követő év március 31-ig beszámol a  sportpolitikáért felelős miniszter részére a  tárgyévben 
nyújtott támogatások hasznosulásáról, a támogatott feladatok megvalósulásáról, státuszáról; továbbá

h) ellátja az Utánpótlás Edzők Életút Program és a Kiemelt Edző Program megállapításával és működtetésével 
kapcsolatos feladatokat, közreműködik a  Gerevich Aladár-sportösztöndíj és a  Bay Béla ösztöndíj 
megállapításával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában.

 (2) Az  (1)  bekezdés f )  pontja alapján az  NSÜ Zrt. elláthatja mindazon támogatási szerződés alapján benyújtott 
elszámolás ellenőrzését, amely a  sportpolitikáért felelős miniszter által kezelt sport célú központi költségvetési 
előirányzatból nyújtott támogatásra vonatkozik, tekintet nélkül a  támogatási szerződés létrejöttének vagy 
az elszámolás benyújtásának időpontjára.

5. §  Az NSÜ Zrt. ellátja a  tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társasági részesedések kezelésével és hasznosításával 
kapcsolatos feladatokat.

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

7. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 172/A.  § 
(2b) bekezdésében az „1–8” szövegrész helyébe az „1–9” szöveg, a „9–21” szövegrész helyébe a „20–22” szöveg lép.

8. §  A védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági 
feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről szóló 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet.  
1. § (1) bekezdés g) pontjában a „9., 20. és 21.” szövegrész helyébe a „20., 21. és 22.” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 603/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról

A Kormány
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában és a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és 
a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 2. és 4. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 6. és 7. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 8. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 268. § (1) bekezdés 17. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
az 1–4. alcím tekintetében a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 132. §-a alapján a Magyar Nemzeti Bank 
elnöke előzetes véleményének kikérésével,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Bitkr.) a következő 18/G. §-sal egészül ki:
„18/G.  § (1) E  rendeletnek a  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó 
kormányrendeletek módosításáról szóló 603/2022. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 16.  § (4)  bekezdés 
c) pontját először a 2023. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
(2) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló 603/2022. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 16. § (4) bekezdés c) pontját a 2022. évben 
induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet.”

2. §  A Bitkr. 16. § (4) bekezdés c) pontjában az „átlagos” szövegrész helyébe az „átlagos statisztikai állományi” szöveg lép.

2. A Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Mnbkr.) 14.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés 
lép:
„(1) Az  MNB a  befektetett eszközök között elkülönítetten – bekerülési értéken – mutatja ki a  muzeális intézmény 
gyűjteményét. A gyűjteménybe tartozó kulturális javak után terv szerinti értékcsökkenés nem számolható el.”

4. §  Az Mnbkr. 25. §-a a következő (18) és (19) bekezdéssel egészül ki:
„(18) E  rendeletnek a  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó 
kormányrendeletek módosításáról szóló 603/2022. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 14.  § (1)  bekezdését 
először a 2023. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
(19) E  rendeletnek a  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó 
kormányrendeletek módosításáról szóló 603/2022. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 14.  § (1)  bekezdését 
a 2022. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet.”
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3. A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A hitelintézetek és a  pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Hitkr.) 33.  §-a a  következő (26) és 
(27) bekezdéssel egészül ki:
„(26) E  rendeletnek a  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó 
kormányrendeletek módosításáról szóló 603/2022. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 25.  § 40.  pontját, 
26. § (6) bekezdés c) pontját és 27/A. § (4) bekezdés b) pontját először a 2023. évben induló üzleti évről készített 
beszámolóra kell alkalmazni.
(27) E  rendeletnek a  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó 
kormányrendeletek módosításáról szóló 603/2022. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 25. § 40. pontját, 26. § 
(6) bekezdés c) pontját és 27/A. § (4) bekezdés b) pontját a 2022. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is 
alkalmazni lehet.”

6. §  A Hitkr. 25.  § 40.  pontjában, 26.  § (6)  bekezdés c)  pontjában és 27/A.  § (4)  bekezdés b)  pontjában az „átlagos” 
szövegrész helyébe az „átlagos statisztikai állományi” szöveg lép.

4. A befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

7. §  A befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Befkr.) „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 20/D. §-sal 
egészül ki:
„20/D.  § (1) E  rendeletnek a  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó 
kormányrendeletek módosításáról szóló 603/2022. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 17.  § 21.  pontját és 
17/A. § (2) bekezdés c) pontját először a 2023. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
(2) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló 603/2022. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 17.  § 21.  pontját és 17/A.  § (2)  bekezdés 
c) pontját a 2022. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet.”

8. §  A Befkr. 17.  § 21.  pontjában és 17/A.  § (2)  bekezdés c)  pontjában az  „átlagos” szövegrész helyébe az  „átlagos 
statisztikai állományi” szöveg lép.

5. A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 
módosítása

9. §  Hatályát veszti a  könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 
10/C. § (1) és (3) bekezdésében az „ , a 4., a 10., a 12. és a 13.” szövegrész.

6. Az egyházi jogi személyek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 
szóló 296/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

10. §  Az egyházi jogi személyek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló  
296/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ekr.) 6. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az Szt. 6. § (3) bekezdése szerinti intézményt alapító, fenntartó egyházi jogi személy az intézményi részesedés 
kimutatása során az  Szt. egészségügyi, szociális, kulturális és oktatási intézményben lévő tulajdoni részesedésre 
vonatkozó szabályai szerint jár el. Ha az egyházi jogi személy az intézményi részesedés értékelése (az értékvesztés 
elszámolása, illetve visszaírása, továbbá az értékhelyesbítés kimutatása) során az Szt. 54. § (12) bekezdése szerinti 
értéket veszi figyelembe, az értékhelyesbítés kimutatása során nem kell alkalmaznia az Szt. 59. § (2) bekezdésében 
foglaltakat.”
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11. §  Az Ekr. a következő 16. §-sal egészül ki:
„16.  § (1) E  rendeletnek a  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó 
kormányrendeletek módosításáról szóló 603/2022. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 6.  § (5)  bekezdését 
először a 2023. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
(2) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló 603/2022. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 6.  § (5)  bekezdését a  2022. évben induló 
üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet.
(3) Az  Szt. 177.  § (87)  bekezdése alkalmazásakor az  egyházi jogi személy az  intézményi részesedés értékének 
meghatározása során az  Szt. 54.  § (12)  bekezdése szerinti érték helyett alkalmazhatja az  Szt. bekerülési értékre 
vonatkozó szabályai szerint meghatározott értéket is.”

7. A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

12. §  A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eszkr.) 8. §-a a következő (3a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(3a) Az éves beszámolóval egyidejűleg üzleti jelentést nem kell készíteni.”

13. §  Az Eszkr. 1. alcíme a következő 8/B. §-sal egészül ki:
„8/B.  § A  Tv. 6.  § (3)  bekezdése szerinti intézményt alapító, fenntartó egyéb szervezet az  intézményi részesedés 
kimutatása során a  Tv. egészségügyi, szociális, kulturális és oktatási intézményben lévő tulajdoni részesedésre 
vonatkozó szabályai szerint jár el. Ha az  egyéb szervezet az  intézményi részesedés értékelése (az értékvesztés 
elszámolása, illetve visszaírása, továbbá az  értékhelyesbítés kimutatása) során a  Tv. 54.  § (12)  bekezdése szerinti 
értéket veszi figyelembe, az  értékhelyesbítés kimutatása során nem kell alkalmaznia a Tv. 59.  § (2)  bekezdésében 
foglaltakat.”

14. §  Az Eszkr. a következő 62. §-sal egészül ki:
„62.  § (1) E  rendeletnek a  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó 
kormányrendeletek módosításáról szóló 603/2022. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 3. § (5) bekezdését, 8. § 
(3a) bekezdését és 8/B. §-át először a 2023. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
(2) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló 603/2022. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 3. § (5) bekezdését, 8. § (3a) bekezdését és 
8/B. §-át a 2022. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet.
(3) A  Tv. 177.  § (87)  bekezdése alkalmazásakor az  egyéb szervezet az  intézményi részesedés értékének 
meghatározása során a  Tv. 54.  § (12)  bekezdése szerinti érték helyett alkalmazhatja a  Tv. bekerülési értékre 
vonatkozó szabályai szerint meghatározott értéket is.”

15. §  Az Eszkr. 3. § (5) bekezdésében a „szociális” szövegrész helyébe a „szociális, kulturális” szöveg lép.

8. Az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és 
továbbképzéséről szóló 263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

16. § (1) Az  adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről szóló 263/2018. (XII. 20.) 
Korm. rendelet (a  továbbiakban: Anyr.) 8.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a „bekezdés a)  pontja” szövegrész helyébe 
a „bekezdése” szöveg lép.

 (2) Hatályát veszti az Anyr.
1. 8. § (3) bekezdése,
2. 8.  § (5)  bekezdés a)  pontjában a „valamint a  továbbképző szervezet (1)  bekezdés c) vagy d)  pontja szerinti 

típusát,” szövegrész.
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9. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–8. § és 10–15. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 604/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
egyes állami vagyongazdálkodást érintő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés g) pontjában, 
a 2. alcím tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés e) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Vhr.) 25.  § 
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A tulajdonosi joggyakorló a Vtv. 33. § (2) és (3) bekezdése szerinti értékesítésre vonatkozó megbízási szerződés 
tervezetének megküldéséről a  központi költségvetési szerv ez  irányú kezdeményezésétől számított húsz napon 
belül gondoskodik.”

2. §  A Vhr. 47/E. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A 47/N. § (2) bekezdése szerinti árverés esetén árverési biztosíték kikötésére nem kerül sor.”

3. §  A Vhr. 47/N. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„47/N. § (1) Ingatlan, értékpapír, társasági részesedés árverése esetén az árverési tétel kikiáltási ára:
a) az első árverés során legalább az árverési tétel becsértéke,
b) a második árverés során legalább az első árverés során alkalmazott kikiáltási ár 75%-a,
c) a harmadik árverés során legalább az első árverés során alkalmazott kikiáltási ár 50%-a.
(2) Ha az árverésre kerülő ingatlan, értékpapír, társasági részesedés becsértéke nem haladja meg a tízmillió forintot, 
akkor – az (1) bekezdés szerinti árverési eljárások lefolytatását követően – az árverési tétel kikiáltási ára:
a) a negyedik árverés során legalább az első árverés során alkalmazott kikiáltási ár 25%-a,
b) az ötödik árverés során legalább az első árverés során alkalmazott kikiáltási ár 10%-a,
c) a hatodik árverés során egyezer forint.”

4. §  A Vhr. 47/O. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ingóság elektronikus árverése esetén az árverési tétel kikiáltási ára a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével
a) az első árverés során legalább az árverési tétel becsértéke,
b) a második árverés során az első árverés során alkalmazott kikiáltási ár 50%-a.”

5. §  A Vhr.
a) 2. § (2) bekezdésében a „harminc” szövegrész helyébe a „húsz” szöveg,
b) 2/G.  §-ában az  „azzal, hogy a  47/N.  § és a  47/O.  § (1)  bekezdése szerinti árlejtés nem alkalmazható és” 

szövegrész helyébe az „azzal, hogy az” szöveg,
c) 9. § (13), (15) és (16) bekezdésében a „kilencven” szövegrészek helyébe a „negyvenöt” szöveg,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 218. szám 10715

d) 25. § (6) bekezdésében a „nettó 5 millió” szövegrész helyébe a „nettó 50 millió” szöveg,
e) 47/E. § (1) bekezdésében az „a (2) bekezdésben” szövegrész helyébe az „a (2) és a (2a) bekezdésben” szöveg
lép.

6. §  Hatályát veszti a Vhr. 53/B. § (1) bekezdésében az „a kijelölt használót vagy” szövegrész.

2. A Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti közös tulajdonosi joggyakorlás alatt álló ingatlanokról 
szóló 220/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

7. §  Hatályát veszti a Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti közös tulajdonosi joggyakorlás alatt álló ingatlanokról 
szóló 220/2011. (X. 20.) Korm. rendelet
a) 2.  §-ában az  „illetve azon egészségügyi intézményekhez tartozó ingatlanok felett, amelyek a  települési 

önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az  átvételhez kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény alapján az  Országos Kórházi Főigazgatóság 
(a továbbiakban: OKFŐ) tulajdonosi joggyakorlása alatt állnak, az NFK és az OKFŐ közösen,” szövegrész,

b) 12/A. §-a.

3. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 605/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
a termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményeknek való megfelelés 
általános szabályairól szóló 2022. évi XVII. törvény végrehajtásáról

A Kormány a  termékekre és a  szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményeknek való megfelelés általános 
szabályairól szóló 2022. évi XVII. törvény 9.  § a) és b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az ellenőrző hatóság kijelölése

1. § (1) A  Kormány a  termékekre és a  szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményeknek való megfelelés 
általános szabályairól szóló 2022. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Aktv.) szerinti ellenőrző hatóságként az Aktv.
a) 1.  § (1)  bekezdés a), c) és d)  pontjában meghatározott termékek vonatkozásában a  Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság Hivatalát (a továbbiakban: NMHH);
b) 1.  § (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott termékek közül a  fizetési terminálok és a  bankjegykiadó 

automaták vonatkozásában, valamint az  1.  § (1)  bekezdés e)  pontjában meghatározott termékek 
vonatkozásában a fogyasztóvédelmi hatóságot;

c) 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott termékek közül – a b) pontban meghatározottak kivételével –
ca) a  légi személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó termékek vonatkozásában a  légiközlekedési 

hatóságot,
cb) az  autóbuszos személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó termékek vonatkozásában 

az autóbuszos piacfelügyeleti és utasjogi hatóságot,
cc) a  vasúti személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó termékek vonatkozásában a  vasúti 

igazgatási szervet,



10716 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 218. szám 

cd) a  vízi személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó termékek vonatkozásában a  hajózási 
hatóságot;

d) 1. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott szolgáltatások vonatkozásában az NMHH-t;
e) 1. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott szolgáltatások közül

ea) a légi személyszállítási szolgáltatások vonatkozásában a légiközlekedési hatóságot,
eb) az  autóbuszos személyszállítási szolgáltatások vonatkozásában az  autóbuszos piacfelügyeleti és 

utasjogi hatóságot,
ec) a vasúti személyszállítási szolgáltatások vonatkozásában a vasúti igazgatási szervet,
ed) a vízi személyszállítási szolgáltatások vonatkozásában a hajózási hatóságot;

f ) 1.  § (2)  bekezdés d)–f )  pontjában meghatározott szolgáltatások vonatkozásában a  fogyasztóvédelmi 
hatóságot;

g) 1. § (4) bekezdésében meghatározott szolgáltatás vonatkozásában Budapest Főváros Kormányhivatalát
jelöli ki.

 (2) A  Kormány a  személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény szerinti integrált személyszállítási 
közszolgáltatás és összekapcsolt személyszállítási közszolgáltatás esetén az  (1)  bekezdés c) és e)  pontjában 
foglaltaktól eltérően ellenőrző hatóságként a vasúti igazgatási szervet jelöli ki.

2. Az ellenőrző hatóság eljárása

2. § (1) Ellenőrző hatóságként – a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  termék vásárlásának, illetve a  szolgáltatás 
nyújtásának helye szerint illetékes, 1. § (1) bekezdésében meghatározott hatóság jár el.

 (2) Budapest Főváros Kormányhivatala országos illetékességgel jár el.
 (3) Az  NMHH az  elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény által nem szabályozott kérdésekben az  Aktv. és 

e rendelet szabályai szerint jár el.

3. § (1) A  kérelemnek – az  általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 36.  §-ában előírtakon túl –  
tartalmaznia kell
a) a  feltételezett jogsértéssel érintett gazdasági szereplő nevét, valamint ha rendelkezésre áll, a  gazdasági 

szereplő székhelyét,
b) a  feltételezett jogsértés, a  forgalmazás, a  szolgáltatásnyújtás helyét vagy a  kifogásolt magatartás 

elkövetésének helyét és
c) a jogsértés leírását.

 (2) A  kérelemhez csatolni kell – ha rendelkezésre áll – a  gazdasági szereplő fogyasztó megkeresésére adott válaszát, 
a szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyvet vagy postai úton benyújtott panasz esetében a feladás igazolását szolgáló 
dokumentumot.

4. §  Az ellenőrző hatóság a  jogsértés megszüntetése érdekében határozathozatal helyett hatósági szerződést köthet 
azzal a  gazdasági szereplővel, aki vállalja, hogy felhagy a  jogsértő magatartással, és magatartását a  hatósági 
szerződésben meghatározott módon hozza összhangba az akadálymentességi követelményekkel.

5. § (1) Az  ellenőrző hatóság a  véglegessé vált határozatáról és az  általa kötött hatósági szerződésről készült közleményt  
– a természetes személyazonosító adatok megismerhetősége nélkül – közhírré teszi.

 (2) Az  ellenőrző hatóság biztosítja, hogy a  honlapján az  (1)  bekezdés szerint közhírré tett közleményekben 
a  dokumentumok szövegére, a  jogorvoslati eljárás tényére és a  megsértett jogszabályi rendelkezésre  
keresni lehessen.

 (3) Az ellenőrző hatóság a közhírré tett közleményt a közhírré tételtől számított 6 hónap elteltével honlapjáról eltávolítja.

6. § (1) Budapest Főváros Kormányhivatala az  akadálymentességi követelményeknek való megfelelésből eredő 
kötelezettségek teljesítése érdekében kapcsolatot tart az Európai Bizottsággal.

 (2) Az Aktv. 8. § (14) bekezdése szerinti jelentést – az ellenőrző hatóságként kijelölt hatóságok adatszolgáltatása alapján –  
Budapest Főváros Kormányhivatala készíti el és küldi meg az Európai Bizottság részére.
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3. Közigazgatási szankciók

7. §  Ha az  ellenőrző hatóság az  Aktv. 8.  § (3)  bekezdése alapján figyelmeztetést alkalmaz, ennek keretében kötelezi 
a gazdasági szereplőt, hogy a korrekciós intézkedések megtételéről az ellenőrző hatóságot haladéktalanul tájékoztassa.

8. §  Az ellenőrző hatóság a  közigazgatási bírság összegének meghatározása során a  közigazgatási szabályszegések 
szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 10. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl a következő szempontokat 
veszi figyelembe:
a) a jogsértéssel érintett fogyasztói érdekek,
b) a jogsértéssel érintett termékek és szolgáltatások köre, valamint
c) a gazdasági szereplő által tett intézkedések, amelyek a fogyasztók által elszenvedett kár csökkentésére vagy 

megtérítésére irányulnak.

9. § (1) Az Aktv. 8. § (4) bekezdése szerinti közigazgatási bírság összege 15 ezer forinttól
a) a 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 

támogatásáról szóló törvény hatálya alá nem tartozó gazdasági szereplő esetében a gazdasági szereplő éves 
nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig,

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, nettó árbevétellel rendelkező gazdasági szereplő esetében
ba) 500 ezer forintig,
bb) a  fogyasztók széles körének testi épségét, egészségét sértő vagy veszélyeztető, továbbá 

a fogyasztók széles körének jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén a gazdasági szereplő 
éves nettó árbevételének 5%-áig

terjedhet.
 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti nettó árbevétel alapja a  jogsértést megállapító határozat meghozatalát megelőző üzleti 

évre vonatkozó éves beszámoló vagy az  egyszerűsített éves beszámoló (a továbbiakban együtt: beszámoló) 
szerinti nettó árbevétel. Ha a  gazdasági szereplő egy évnél rövidebb ideje működik, az  adatokat éves szintre  
kell vetíteni. Ha a  gazdasági szereplőnek a  jogsértést megállapító határozat meghozatalát megelőző üzleti évben 
elért nettó árbevételéről nem áll rendelkezésre hitelesnek tekinthető információ, a közigazgatási bírság maximális 
összegének meghatározásakor az  utolsó hitelesen lezárt üzleti év nettó árbevétele az  irányadó. Beszámolóval  
még nem rendelkező, újonnan alapított gazdasági szereplő esetében az  eljárás megindításának évére vonatkozó 
üzleti tervet, ennek hiányában a gazdasági szereplő által a hatóság felhívására közölt, a közbenső mérleg készítésére 
vonatkozó szabályok szerint az  eljárás megindításának napjával mint fordulónappal kiszámított nettó árbevételét 
kell figyelembe venni.

 (3) Az (1) bekezdés alkalmazásában a nettó árbevétel meghatározása során
a) pénzforgalmi intézmény esetén a pénzforgalmi szolgáltatási tevékenységből adódó

aa) nettó árbevétel és
ab) pénzügyi műveletek bevételeinek,

b) árutőzsdei szolgáltató esetén az árutőzsdei szolgáltatási tevékenységből adódó
ba) nettó árbevétel és
bb) pénzügyi műveletek bevételeinek

összegét nem lehet figyelembe venni.
 (4) Nettó árbevétel hiányában a közigazgatási bírság összege 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet.
 (5) A közigazgatási bírságot az ellenőrző hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára kell befizetni.

4. Záró rendelkezések

10. §  Ez a rendelet 2025. június 28-án lép hatályba.

11. §  Ez a  rendelet a  termékekre és a  szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményekről szóló,  
2019. április 17-i (EU) 2019/882 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 606/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A.  § (1)  bekezdés 3., 4., 9. és 33.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  koncesszióra kijelölt zárt területre koncesszió nélkül – a  Bt. 22/A.  § (4) és (5)  bekezdése szerinti esetek 
kivételével – kutatási engedély nem adható, bányatelek nem állapítható meg, és geotermikus védőidom  
nem jelölhető ki.”

2. §  A Rendelet
a) 17. § (5) bekezdésében a „(7)” szövegrész helyébe a „(4)” szöveg,
b) 23.  § (1)  bekezdésében a  „38.  §-ának (1)–(2)  bekezdéseiben” szövegrész helyébe a  „38.  § (1) és 

(3) bekezdésében” szöveg,
c) 23/A.  § (6a)  bekezdésében az  „a 19/A.  § (3)” szövegrész helyébe az  „a bányászatról szóló 1993. évi  

XLVIII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet 37. § (3)” szöveg,
d) 23/A. § (7) bekezdésében az „a Bt. 38. §-ának (4) bekezdése” szövegrész helyébe az „a Bt. 38. § (22) bekezdése” 

szöveg,
e) 23/A. § (8) bekezdésében a „Bt. 38. § (5) bekezdés” szövegrész helyébe a „Bt. 38. § (23) bekezdése” szöveg,
f ) 2. számú melléklet II. pont 4. alpontjában az „esetén” szövegrész helyébe az „esetén, ha a megépített vezeték 

rendelkezik használatbavételi engedéllyel, annak” szöveg
lép.

3. §  Hatályát veszti a Rendelet
a) 2. § (3) bekezdésében az „és geotermikus védőidom nem jelölhető ki” szövegrész,
b) 3. § (5) bekezdése,
c) 23. § (8) bekezdése,
d) 23/A. § (1)–(3) bekezdése,
e) 23/A.  § (4)  bekezdésében az  „A szolgalmi jognak az  ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése iránti 

kérelmet a bányavállalkozónak kell benyújtania az ingatlanügyi hatósághoz.” szövegrész,
f ) 23/B.  § (2)  bekezdésében a „vagy a  Bt. 38.  § (4)  bekezdése szerinti helyreállítási kötelezettség nem vagy  

nem megfelelő végzésével” szövegrész,
g) 34. § 14. pontja,
h) 35/A. §-a és 35/B. §-a,
i) 35/D. §-a és 35/E. §-a.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 3. § a) és g) pontja 2023. március 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 218. szám 10719

A Kormány 607/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának 
rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet és a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint 
az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és 
jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 2. alcím tekintetében a  Rendőrségről szóló 1994.  évi XXXIV.  törvény 100.  § (1)  bekezdés d)  pontjában, valamint az  emberi 
alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005.  évi 
XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a), b) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának 
rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 
162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.)
a) 1.  § b)  pontjában az „a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az  új pszichoaktív anyagokkal 

végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról 
szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: KKR.) 1. számú melléklete” szövegrész helyébe 
az „az egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött anyagokról szóló rendelete” szöveg,

b) 1.  § c)  pontjában és 10.  § (4)  bekezdés a)  pontjában az „a KKR. 1. számú melléklete” szövegrész helyébe 
az „az egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött anyagokról szóló rendelete” szöveg,

c) 1.  § k)  pontjában az „a KKR.” szövegrész helyébe az „a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint 
az  új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és 
jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KKR.)” szöveg,

d) 11.  § (5)  bekezdésében a  „Díszítő mákot, ipari mák mákszalmáját” szövegrész helyébe az  „Ipari mák 
mákszalmáját” szöveg

lép.

2. §  Hatályát veszti az R1. 11. § (4) bekezdésében a „díszítő mák,” szövegrész.

2. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető 
tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 
66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, 
valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R2.) 1. § 28. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában
nem gyógyászati célú tevékenység:)
„d) az  új pszichoaktív anyagokkal vagy az  egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött anyagokról szóló 
rendeletében a  pszichotróp anyagok 1. jegyzékén (a  továbbiakban: P1 jegyzék) szereplő pszichotróp anyagokkal 
végzett, ipari célú tevékenység;”

 (2) Az R2. 1. §-a a következő 41. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„41. alacsony THC tartalmú kender: a  kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának 
és  felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet 1.  § i)  pontjában ekként meghatározott 
fogalom.”
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4. §  Az R2. 3. § (4) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Tisztítatlan ipari mákszalma-maradványokkal szennyezett mákmagot, ipari mák kifejtetlen tokját felvásárló, illetve 
annak szétválasztását és tisztítását végző, valamint tisztítás utáni ipari mákvetőmag fémzárolását, ipari mákszalma 
pellettálását, továbbá ipari mákszalmát, kifejtetlen máktokot, kannabisz növény virágzatát begyűjtő, cséplését végző, 
tároló, felvásárló, exportáló, reklamáció esetén importáló, valamint annak megsemmisítését végző gazdálkodó szervezet 
a tevékenység megkezdése előtt harminc nappal köteles a tevékenységet az OGYÉI-nek bejelenteni. A bejelentésben meg 
kell jelölni:)
„h) a  tevékenység végzésében közreműködő, tevékenységi engedéllyel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 
nevét, székhelyét, telephelyét, valamint a c) pont szerinti adatait, vagy a nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet 
részére alacsony THC tartalmú kendert termesztő őstermelő esetében annak nevét, címét és azonosítóját.”

5. §  Az R2. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátására az OGYÉI az engedély megadásával kijelöli az  (1) bekezdés 
vonatkozásában kábítószerért felelős személyt, valamint kábítószerért felelős személy helyettesét.”

6. §  Az R2. 12. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha a kutatás nem klinikai vizsgálat keretében történik és állatkísérletre irányul, az engedély iránti kérelemhez 
a (4) bekezdésben foglaltakon túl mellékelni kell az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 
32. §-a alapján a kérelmező részére kiadott állatkísérlet végzésére szóló engedélyt vagy annak másolatát.
(4b) Ha a kutatás klinikai vizsgálatnak minősül, az engedély iránti kérelemben meg kell jelölni a Gytv. 3. §-a alapján 
kiadott engedély iktatószámát.”

7. §  Az R2. 15. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a  külföldi társhatósággal az  eseti exportengedély vagy eseti importengedély a  Nemzetközi Kábítószer 
Ellenőrző Szerv (a  továbbiakban: INCB) által biztosított elektronikus rendszeren keresztül közölhető, az  OGYÉI 
az eseti exportengedélyt négy példányban állítja ki.”

8. §  Az R2. 16. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdéstől eltérően, a  15.  § (1a)  bekezdése szerinti esetben az  OGYÉI az  eseti exportengedély 
kiállításáról a külföldi társhatóságot az INCB által biztosított elektronikus rendszeren keresztül tájékoztatja.”

9. § (1) Az R2. 27. § (7) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Nemzeti Drog Fókuszpont a kockázatértékelés eredményére figyelemmel kezdeményezi a miniszternél)
„c) az  anyagnak az  egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött anyagokról szóló rendeletében az  új pszichoaktív 
anyaggá minősített anyagok vagy vegyületcsoportok jegyzékéről történő áthelyezését az  e  jegyzékről törölt 
anyagok vagy vegyületcsoportok jegyzékére.”

 (2) Az R2. 27. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Nem alkalmazható a Gytv. 15/C. § (2) bekezdése szerinti kockázatértékelési kötelezettség az egészségügyért 
felelős miniszter ellenőrzött anyagokról szóló miniszteri rendeletében az  új pszichoaktív anyaggá minősített 
anyagok vagy vegyületcsoportok jegyzékén szereplő vegyületcsoportok vonatkozásában. A  vegyületcsoport 
mindaddig az  új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló jegyzéken marad, 
amíg van olyan, a  vegyületcsoporthoz tartozó anyag, amely esetében fennállnak a  (4)  bekezdésben foglalt 
feltételek, vagy nem szerepel valamennyi anyag valamely más jegyzéken.”

10. §  Az R2.
 1. 1. § 18. pontjában az „1. melléklet A) 3. jegyzékén” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelős miniszter 

ellenőrzött anyagokról szóló rendeletében a kábítószerek 3. jegyzékén” szöveg,
 2. 2. § (1) bekezdés g) pontjában az „a D) jegyzéken” szövegrész helyébe az „az egészségügyért felelős miniszter 

ellenőrzött anyagokról szóló rendeletében az  új pszichoaktív anyagok jegyzékéről törölt anyagok vagy 
vegyületcsoportok jegyzékén” szöveg,

 3. 3.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „a K1, K2 és a  P2 jegyzéken” szövegrész helyébe 
az  „az  egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött anyagokról szóló rendeletében a  kábítószerek 
1.  jegyzékén (a  továbbiakban: K1 jegyzék), a  kábítószerek 2. jegyzékén (a  továbbiakban: K2 jegyzék) és 
a pszichotróp anyagok 2. jegyzékén (a továbbiakban: P2 jegyzék)” szöveg,
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 4. 3.  § (4)  bekezdés nyitó szövegrészében a „kannabisz növény” helyébe az „alacsony THC tartalmú kender” 
szöveg,

 5. 3.  § (6)  bekezdés nyitó szövegrészében, 6.  § (2)  bekezdés f )  pontjában, 6.  § (5)  bekezdésében, 17.  § (1) és 
(2)  bekezdésében, 18.  § (1)  bekezdésében az  „1.  melléklet és az  új pszichoaktív anyaggá minősített 
anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló miniszteri rendelet szerinti” szövegrész helyébe az „ellenőrzött” 
szöveg,

 6. 6.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a „kábítószerek vagy pszichotróp anyagok 1.  melléklet és az  új pszichoaktív 
anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló miniszteri rendelet” szövegrész helyébe 
az  „ellenőrzött anyagnak az  egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött anyagokról szóló miniszteri 
rendelete” szöveg,

 7. 8. § (1) bekezdés e) pontjában az „ , az 1. melléklet és az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy 
vegyületcsoportokról szóló miniszteri rendelet szerinti” szövegrész helyébe az „ellenőrzött” szöveg,

 8. 8. § (1) bekezdés záró szövegrészében az „1. melléklet és az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról 
vagy vegyületcsoportokról szóló miniszteri rendelet szerinti hatóanyagra” szövegrész helyébe az „ellenőrzött 
anyagnak minősülő hatóanyagra” szöveg,

 9. 12. § (4) bekezdésében a „Ha a vizsgálat” szövegrész helyébe a „Ha a kutatás” szöveg,
10. 14.  § (3)  bekezdésében az  „a K1, K2, illetve a  P2, a  P3 vagy a  P4 jegyzéken” szövegrész helyébe 

az „a  K1  jegyzéken, a  K2 jegyzéken, illetve a  P2 jegyzéken, az  egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött 
anyagokról szóló rendeletében a  pszichotróp anyagok 3. jegyzékén (a  továbbiakban: P3 jegyzék) vagy 
a pszichotróp anyagok 4. jegyzékén (a továbbiakban: P4 jegyzék)” szöveg,

11. 18.  § (5)  bekezdésében az  „a Nemzetközi Kábítószer Ellenőrző Szerv (a  továbbiakban: INCB)” szövegrész 
helybe az „az INCB” szöveg,

12. 19.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében az „1.  melléklet szerinti kábítószereket és pszichotróp anyagokat, 
valamint az  új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló miniszteri 
rendelet szerinti új pszichoaktív” szövegrész helyébe az „ellenőrzött” szöveg,

13. 19.  § (2)  bekezdésében és 22.  § (5)  bekezdésében az „A P4 jegyzék 3. és 14. sorában szereplő” szövegrész 
helyébe az „Az alprazolam és clonazepam” szöveg,

14. 20.  § (4)  bekezdésében és 22.  § (1)  bekezdésében az „a P4 jegyzék 3. és 14. sorában szereplő” szövegrész 
helyébe az „az alprazolam és clonazepam” szöveg,

15. 25.  § (2)  bekezdésében az  „ , 1.  melléklet és az  új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy 
vegyületcsoportokról szóló miniszteri rendelet szerinti” szövegrész helyébe az „ellenőrzött” szöveg,

16. 26.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „1.  mellékletben és az  új pszichoaktív anyaggá minősített 
anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló miniszteri rendeletben szereplő” szövegrész helyébe 
az „ellenőrzött” szöveg,

17. 27. § (1) bekezdésében az „1. melléklet” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött 
anyagokról szóló rendeletének” szöveg,

18. 27.  § (2) és (3)  bekezdésében az „a Gytv. 2. számú mellékletére, és egyidejűleg az  1.  melléklet” szövegrész 
helyébe az „az egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött anyagokról szóló rendeletének” szöveg,

19. 27. § (4a) bekezdésében az „új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 
miniszteri rendelet melléklete szerinti jegyzéken” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelős miniszter 
ellenőrzött anyagokról szóló rendeletében az új pszichoaktív anyagok jegyzékén” szöveg,

20. 27. § (5) bekezdésében az „az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 
miniszteri rendeletbe” szövegrész helyébe az „az egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött anyagokról 
szóló rendeletébe” szöveg,

21. 27. § (6) bekezdés b) pontjában és 27. § (7) bekezdés b) pontjában a „Gytv. 2. számú mellékletére” szövegrész 
helyébe a „P1 vagy P2 jegyzékre” szöveg

lép.
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11. §  Hatályát veszti az R2.
a) 1. § 17., 30., 34. és 39. pontja,
b) 3. § (6) bekezdés e) pontja,
c) 4. § (6) bekezdésében a „ , valamint a D) jegyzéken szereplő anyagokkal” szövegrész,
d) 4. § (7) bekezdésében az „és a D) jegyzéken szereplő anyagok” szövegrész,
e) 13. § (9) bekezdésében az „(a P2, P3 és P4 jegyzéken)” szövegrész,
f ) 34. § (1) bekezdés c)–h) pontja,
g) 34. § (2) bekezdése,
h) 1. melléklete.

3. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 608/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
a Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Hatályát veszti a  Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 2.  melléklet  
10. sora.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 609/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint 
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek 
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

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

1. §  Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló  
141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 115. §-sal egészül ki:
„115.  § E  rendeletnek az  egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint 
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek 
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 609/2022. (XII. 28.) Korm. rendelettel  
(a továbbiakban: Módr107.) megállapított 2. mellékletében foglalt táblázat 110. sorát a Módr107. hatálybalépésekor 
folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 609/2022. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 110. sorral egészül ki:

(A B C

1. A beruházás megnevezése A beruházás megvalósításának helyszíne Koordinációra kijelölt főispán)

110.
Gyártókapacitás létrehozására 

irányuló beruházás Vácrátót 
külterületén

Vácrátót külterület 038/18  
helyrajzi számú ingatlan

Pest Megyei Kormányhivatalt 
vezető főispán
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A Kormány 610/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
a Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló 2018. évi LVII. törvény 
végrehajtásáról szóló 246/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló 2018. évi LVII. törvény 12.  § b) 
és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:

1. §  A Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló 2018. évi LVII. törvény 
végrehajtásáról szóló 246/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 1.  melléklete az  1.  melléklet szerint 
módosul.

2. §  Az R.
a) 1. melléklet 5. alcímében az „f )” szövegrész helyébe a „j)” szöveg,
b) 1. melléklet 6. alcímében az „f )” szövegrész helyébe a „j)” szöveg,
c) 1. melléklet 7. alcímében az „f )” szövegrész helyébe a „j)” szöveg,
d) 1. melléklet 8. alcím 1. pontjában a „13” szövegrész helyébe a „16” szöveg,
e) 2.  melléklet 1. alcím 5.  pontjában a „haditechnikai termékek gyártásának és a  haditechnikai szolgáltatások 

nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény (a  továbbiakban: Httv.)” szövegrész helyébe 
a „Httv.” szöveg

lép.

3. §  Hatályát veszti az R. 1. melléklet 9. alcím 2. pontjában az „ , az Ibtv. 11. § (6) bekezdése szerinti” szövegrész.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 610/2022. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az R. 1. melléklet 2. alcím 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A  kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.)  
Korm. rendelet hatálya alá tartozó termék előállítása.”
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A Kormány 611/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 
162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
az 1.  §, a  4–7.  §, valamint az  1.  melléklet tekintetében a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198.  § (1)  bekezdés 
7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a  kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 
162/2020.  (IV.  30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1.  § (2)  bekezdése a  következő 2a.  ponttal 
egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„2a. egyéb járulékos szolgáltatás: az  érintett szervezetek kommunikációs beszerzéseihez és szervezetfejlesztési 
beszerzéseihez kapcsolódó, az ellátandó feladat szakmai tartalmának meghatározására irányuló tanácsadás,”

 (2) A Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„13. rendkívüli beszerzési igény: az  éves kommunikációs tervben vagy az  éves szervezetfejlesztési tervben nem 
szereplő, előre nem tervezhető kommunikációs vagy szervezetfejlesztési beszerzés megvalósítására irányuló igény, 
ideértve a 6. és 7. pont szerinti feladat megvalósítására irányuló beszerzési igényt;”

2. §  A Korm. rendelet a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A.  § (1) A  Hivatal a  kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események (a továbbiakban: kiemelt 
sportesemény) lebonyolításához szakmai támogatást biztosít, és közreműködik ezen eseményeket érintő 
kommunikációs tevékenységek megvalósításában, továbbá jogszabály vagy a  Kormány egyedi döntése alapján 
a  költségvetési forrásból megvalósuló nem sport jellegű, nemzeti rendezvények lebonyolításában, illetve 
kommunikációs feladat megvalósításában.
(2) A  Hivatal vagy a  kizárólagos tulajdonosi joggyakorlása alatt álló szervezet az  állami sport célú támogatások 
felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 38/D.  §-ában meghatározott kiemelt 
sportesemény, továbbá nemzeti rendezvény megrendezését és lebonyolítását, illetve a kommunikációs feladatokat 
közfeladatként látja el. A Hivatal ezen állami feladatai ellátása során költségvetési támogatások nyújtására jogosult.
(3) A Hivatal feladata továbbá a – legalább ötszázmillió forint összegű költségvetési támogatást igénylő – kiemelt 
sportesemény és a nemzeti rendezvény lebonyolításával kapcsolatos költségtervének véleményezése és elfogadása, 
amely alapján a Kormány határozathozatala érdekében a támogatás iránti igény a Kormány elé terjeszthető.
(4) A  Hivatal a  (2)  bekezdés szerinti közfeladatát a  tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, állami tulajdonú Nemzeti 
Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság bevonásával látja el, az  erre 
vonatkozó külön jogszabályokban meghatározottak szerint.”

3. § (1) A  Korm. rendelet 5.  § (1)  bekezdés j)  pontja helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  bekezdés a  következő 
k) és l) ponttal egészül ki:
(A Hivatal)
„j) szakmai szempontok alapján megvizsgálja és szükség szerint észrevételt tesz, vagy engedélyezi az  általa 
lefolytatott eljárások alapján kötött szerződések módosítását, az  érintett szervezetek által lefolytatott 
kommunikációs beszerzések és szervezetfejlesztési beszerzések alapján kötött szerződések módosítását, valamint 
a szponzorációra vonatkozó jognyilatkozatok módosítását;
k) megvizsgálja az  e  rendelet 1.  § (2)  bekezdés 6., 7., 10. és 16.  pontja szerinti feladat megvalósítására irányuló 
költségvetési támogatás, továbbtámogatás és többlettámogatás iránti kérelemhez készült költségtervet;
l) az  érintett szervezetek jogalkalmazásának elősegítése érdekében elvi jelentőségű jogértelmezési kérdésekben 
állásfoglalásokat ad ki.”
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 (2) A  Korm. rendelet 5.  § (2)–(4)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések lépnek, és a  § a  következő 
(5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A  Hivatal jogosult az  érintett szervezetek kommunikációs beszerzési eljárásaiban és szervezetfejlesztési 
beszerzési eljárásaiban az érintett szervezetek mellett ajánlatkérőként, illetve megrendelőként fellépni, amennyiben 
a  beszerzés tárgya ezt indokolja vagy kormányzati szempontból kiemelt beszerzés, illetve ha e  § (1)  bekezdés 
a) vagy b) pontjában meghatározott jogkör gyakorlásához szükséges.
(3) A Hivatal e rendeletben foglalt eljárása, egyedi döntése és ellenőrzése nem minősül az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti hatósági eljárásnak, döntésnek és ellenőrzésnek.
(4) A Hivatal e rendelet szerinti döntéseit a rendelkezésére álló információk figyelembevételével, mérlegelés alapján 
hozza meg.
(5) A Hivatal az érintett szervezetek részére a Portálon biztosítja a kapcsolattartást.
(6) Az  érintett szervezet az  éves kommunikációs beszerzési és szervezetfejlesztési beszerzési tervének 
vagy a  beszerzésre vonatkozó igényének minősített adatot tartalmazó részét – a  (4)  bekezdéstől eltérően 
a  Portálon keresztül való megküldés helyett – közvetlenül a  Hivatal elnöke részére küldi meg a  8.  § (1)  bekezdés 
a)–c) pontjában megjelölt határidőben.”

4. § (1) A Korm. rendelet 11. § (8) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Ha a  Hivatal megállapítja, hogy a  beszerzési vagy rendkívüli beszerzési igény megfelelő, akkor a  megfelelőségi 
megállapítást követő 5 munkanapon belül dönt)
„c) arról, hogy az  eljárás megfelelő előkészítése érdekében az  1.  § (2)  bekezdés 2a.  pontja szerinti szolgáltatás 
igénybevétele kötelező.”

 (2) A  Korm. rendelet 11.  § (9)–(13)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések lépnek, és a  § a  következő  
(14)–(17) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A  beszerzési igény benyújtását megelőzően az  érintett szervezet a  beszerzési igény megvalósítására irányuló 
eljárást nem indíthatja meg, és az eljárás tárgyában nem köthet szerződést hatályossági feltétel előírásával sem.
(10) Ha a  beszerzési vagy rendkívüli beszerzési igény Portálon történő megküldésére a  8.  § (1)  bekezdés 
b) és c) pontjában írt határidőt elmulasztva kerül sor, vagy a megvalósítás határidejéül az érintett szervezet olyan 
időpontot jelöl meg, amelynek bekövetkezéséig terjedő időtartamban a  (6)–(8)  bekezdés szerinti vizsgálatra nem 
kerülhet sor, akkor a  Hivatal megállapítja, hogy az  érintett szervezet jóváhagyás nélkül kezdte meg a  beszerzés 
lefolytatását.
(11) A Hivatal a (8) bekezdés szerinti döntésekhez jogosult meghatározni a hozzájárulás feltételét.
(12) A  Hivatal a  megalapozott döntéshozatal érdekében jogosult határidő tűzésével hiánypótlást kérni. 
A  hiánypótlás teljesítésének időtartama a  (8)  bekezdés szerinti határidőbe nem számít be. A  hiánypótlás 
teljesítésének elmaradása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a  Hivatal a  beszerzési igényt elutasíthatja, vagy 
határidő tűzésével ismételten hiánypótlást kérhet.
(13) A  Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a  Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság és a  kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről 
szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2g) bekezdése szerinti egyeztetés időtartama a  (8) bekezdés szerinti 
határidőbe nem számít be.
(14) A  kommunikációs beszerzés vagy szervezetfejlesztési beszerzés megvalósítását szolgáló szerződés kizárólag 
a  Hivatal (8)  bekezdés szerinti hozzájárulása esetén léphet hatályba. A  Hivatal (8)  bekezdés b)  pontja szerinti 
hozzájárulása esetén a  kommunikációs beszerzés vagy szervezetfejlesztési beszerzés megvalósítása a  Hivatal 
döntésétől számított 6 hónapon belül kezdhető meg.
(15) A  Hivatal döntése hiányában, annak ellenére, jóváhagyása nélkül, vagy az  e  rendeletben foglaltak 
megkerülésével megvalósított kommunikációs beszerzés vagy szervezetfejlesztési beszerzés alapján megkötött 
szerződés semmis, amely szerződés alapján az érintett szervezet a teljesítés követelésére nem jogosult.
(16) A  (15)  bekezdés szerinti jogkövetkezményt kell alkalmazni akkor is, ha az  érintett szervezet a  (8)  bekezdés 
b)  pontja szerinti hozzájárulás esetén a  hozzájárulás megadásától számított 6 hónapon túl kezdi meg 
a kommunikációs vagy szervezetfejlesztési beszerzés megvalósítását.
(17) A (8) bekezdés a) pontja szerinti döntés esetén a Hivatal határozza meg a beszerzési eljárás típusát.”
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5. § (1) A  Korm. rendelet 13.  § (6)  bekezdés f )  pontja helyébe a  következő rendelkezés lép és a  bekezdés a  következő 
g)–j) ponttal egészül ki:
(A közbeszerzési díj mértéke:)
„f ) ha a Hivatal a beszerzési igény megvalósításához a 11. § (8) bekezdés a) pontja alapján járult hozzá, és az érintett 
szervezet a beszerzési igényétől a döntés rögzítését követően, de a szakmai előkészítés megkezdését megelőzően 
eláll, akkor a  kommunikációs beszerzési vagy szervezetfejlesztési beszerzési eljárás becsült értékének 0,25%-a, 
de legfeljebb kétszázezer forint, kivéve, ha az elállás olyan okból következett be, amelyért az érintett szervezet nem 
felelős;
g) ha a Hivatal a beszerzési igény megvalósításához a 11. § (8) bekezdés a) pontja alapján járult hozzá, és az érintett 
szervezet a  beszerzési igényétől a  szakmai előkészítés megkezdését követően eláll, akkor a  kommunikációs 
beszerzési vagy szervezetfejlesztési beszerzési eljárás előkészítéséért a  b) és c)  pont szerint fizetendő díj 50%-a, 
kivéve, ha az elállás olyan okból következett be, amelyért az érintett szervezet nem felelős;
h) ha a Hivatal a beszerzési igény kapcsán a 11. § (10) bekezdés szerinti döntést hoz, akkor az érintett szervezetnek 
az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 47.  §-ában meghatározottak szerint 
befizetési kötelezettsége keletkezik a  beszerzési igény becsült értékének 0,25%-a, de legfeljebb kétszázezer forint 
erejéig;
i) ha az eredményesen lefolytatott beszerzési eljárást követően – olyan okból, amelyért az érintett szervezet felelős – 
a  szerződés megkötésére az  ajánlati kötöttség időtartama alatt nem kerül sor, akkor az  érintett szervezetnek 
az Áht. 47. §-ában meghatározottak szerint befizetési kötelezettsége keletkezik a (6) bekezdés a)–e) pontja szerinti 
összeg 50%-a erejéig,
j) a 11. § (8) bekezdés c) pontja szerinti döntés esetén az eljárás becsült értékének 0,5%-a.”

 (2) A Korm. rendelet 13. §-a a következő (9)–(12) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Ha a Hivatal a beszerzési igény kapcsán a 11. § (10) bekezdése szerinti döntést hoz, akkor az érintett szervezet 
köteles megfizetni a  kommunikációs beszerzési vagy szervezetfejlesztési beszerzési eljárás becsült értékének 
0,25%-át, de legalább százezer, legfeljebb kétszázezer forintot.
(10) Ha az érintett szervezet eredményes eljárás esetén eláll a szerződés megkötésétől, a közbeszerzési díj mértékét 
az eredményes eljárás becsült értéke alapján kell megállapítani.
(11) Ha az  érintett szervezet az  eljárás megindítását követően vonja vissza igényét, akkor a  közbeszerzési díj 
mértékét az eredménytelen eljárás szabályai szerint kell megállapítani. A (8) bekezdés szerinti esetben csökkenthető 
a díj mértéke.
(12) A  Hivatal tevékenységével összefüggő bevételei a  Hivatal saját bevételét képezik, amelyeket kizárólag 
a  Hivatal működésére és a  működtetésével összefüggő kiadásokra lehet fordítani. A  Hivatal költségvetésében 
képződött, a maradványképződés költségvetési évében december 31-ig kötelezettségvállalással lekötött maradvány 
a következő években a kötelezettségvállalás alapjául szolgáló jognyilatkozatnak megfelelően használható fel.”

6. §  A Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Hivatal a (3) bekezdés a) pontja szerinti döntéshez jogosult meghatározni a hozzájárulás feltételeit, ideértve 
azt is, ha a  szponzoráció megvalósítását követően beszerzési vagy rendkívüli beszerzési igény előterjesztése 
szükséges.”

7. §  A Korm. rendelet a következő 20. §-sal egészül ki:
„20.  § (1) E  rendeletnek a  Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a  kormányzati kommunikációs 
beszerzésekről szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 611/2022. (XII. 28.) Korm. rendelettel 
(a  továbbiakban: Módr.) megállapított 1.  § (2)  bekezdés 2a.  pontját, 3/A.  §-sát, 5.  § (1)  bekezdés k) és l)  pontját, 
5. § (5) és (6) bekezdését, 11. § (8) bekezdés c) pontját, 11. § (14)–(17) bekezdését, 13. § (6) bekezdés g)–j) pontját, 
13.  § (9)–(12)  bekezdését, valamint módosított 1.  § (2)  bekezdés 13.  pontját, 5.  § (1)  bekezdés j)  pontját, 
5.  § (2)–(4)  bekezdését, 11.  § (9)–(13)  bekezdését, 13.  § (6)  bekezdés f )  pontját, 15.  § (4)  bekezdését a  Módr. 
hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
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(2) A  Módr. hatálybalépésének időpontjában folyamatban lévő közbeszerzési eljárás esetén 
a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet szerinti 
ellenőrzése tekintetében az  irányító hatóság nyilatkozatának és a  közbeszerzésekért felelős miniszter eljárás 
megindítására vonatkozó tanúsítványának kiállítását az  ajánlattételi vagy részvételi határidő lejártát megelőzően, 
vagy ha az  ajánlatok vagy részvételi jelentkezések bontása már megtörtént, az  ajánlatok vagy a  részvételi 
jelentkezések elbírálásáról készített írásbeli összegzés megküldését megelőzően kell kezdeményezni.”

8. §  A Korm. rendelet
a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet
lép.

9. §  A Korm. rendelet
a) 1. § (2) bekezdés 6. és 7. pontjában a „közvetlen támogatást” szövegrész helyébe a „támogatást” szöveg,
b) 1.  § (2)  bekezdés 14.  pontjában az  „a 3.  melléklet szerinti” szövegrész helyébe a  „valamely” szöveg, 

a „rendezvényszervezési és kommunikációs” szövegrész helyébe a „kommunikációs” szöveg,
c) 4.  § (2)  bekezdésében a  „segítésére” szövegrész helyébe a  „támogatására” szöveg, az  „elnökhelyettest” 

szövegrész helyébe „elnökhelyetteseket” szöveg,
d) 5.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a „kommunikációs beszerzéseinek” szövegrész helyébe a „kommunikációs 

beszerzéseinek, szervezetfejlesztési beszerzéseinek” szöveg,
e) 6. §-ában a „köteles az e  rendeletben foglalt” szövegrész helyébe a „köteles a Kbt.-ben, az e  rendeletben és 

a vonatkozó jogszabályokban foglalt” szöveg,
f ) 8. § (1) bekezdés a) pontjában a „január 15.” szövegrész helyébe „január 31.” szöveg,
g) 10. § (2) bekezdésében a „kommunikációs tervet” szövegrész helyébe a „kommunikációs tervet vagy az éves 

szervezetfejlesztési tervet” szöveg,
h) 13. § (6) bekezdés c) és d) pontjában a „kétmillió” szövegrész helyébe a „hárommillió” szöveg,
i) 13.  § (6)  bekezdés e)  pontjában az  „eredménytelen kommunikációs beszerzési vagy szervezetfejlesztési” 

szövegrész helyébe az „eredménytelen szervezetfejlesztési” szöveg,
j) 16.  § (1)  bekezdésében a „számított 5” szövegrész helyébe a „számítottan haladéktalanul, de legkésőbb 1” 

szöveg
lép.

10. §  Hatályát veszti a Korm. rendelet
a) 14. § (1) és (3) bekezdése,
b) 16.  § (2)  bekezdésében a „lényeges elemeire – különösen a  beszerzés tartalmára és összegszerűségére – 

vonatkozó” szövegrész, valamint az „azok elkészítését követő 5 munkanapon belül” szövegrész,
c) 3. melléklete.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 611/2022. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelethez

Kommunikációs feladatok

A B C

1.

Kutatási feladat Minden olyan feladat, amely kommunikációs vagy kampánystratégiát 
vagy bármilyen kommunikációs, illetve marketingdöntést adatokkal és 
következtetésekkel alapoz meg, így különösen: 
– kutatási koncepció kialakítása, 
– adatfelvétel lebonyolítása, 
– kutatási eredmény bemutatása, 
– kommunikációs kampánykreatívok és koncepciók előzetes tesztelése, 
utómérése, 
– kutatási feladathoz kapcsolódó tanácsadás.

2.

Kommunikációs stratégiai 
tervezés és tanácsadás

A kommunikációs tevékenységet stratégiai szinten meghatározó tervezési és az 
ehhez kapcsolódó tanácsadási feladat, így különösen: 
– komplex kommunikációs stratégia kidolgozása és frissítése, 
– éves kommunikációs stratégia kialakítása és frissítése, 
– kommunikációs cselekvési és akcióterv kidolgozása és frissítése, 
– kríziskommunikációs stratégia kialakítása és frissítése, 
– hosszú távú és ad hoc kampánystratégia kidolgozása és frissítése, 
– kommunikációs tanácsadás.

3.

 Kreatívügynökségi feladat A kommunikációs tevékenységhez, kampányhoz kapcsolódó kreatívügynökségi 
feladat, így különösen: 
- kreatív koncepció és kreatív terv kidolgozása és frissítése, 
- teljes körű kampánymenedzsment, 
- grafikai tervezés, 
- arculattervezés, 
- kreatív szövegírás, 
- nyomdai előkészítés.

4.

PR-ügynökségi feladat A szervezet nyilvánosság felé irányuló – reklámnak nem minősülő – 
kommunikációhoz kapcsolódó feladata, így különösen: 
– PR-stratégia és PR-akcióterv kialakítása és frissítése, 
– társadalmi felelősségvállalás stratégia és akcióterv kialakítása és frissítése, 
– munkáltatói márkaépítés, 
– sajtókapcsolati feladatok ellátása, 
– sajtófigyelés, 
– médiatréning és kommunikációs tréning szervezése, 
– PR- és kríziskommunikációs tanácsadás.

5.

Online ügynökségi feladat Kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó online ügynökségi feladat, így 
különösen: 
– online kommunikációs stratégia és akcióterv kidolgozása és frissítése, 
– komplex kommunikációs feladatként megvalósuló honlap és applikáció 
fejlesztése, 
– bannerek, hírlevelek, eDM-ek programozása és kiküldése, 
– honlap és közösségi média tartalommenedzsment, 
– keresőoptimalizálás, 
– social media influencer együttműködés, 
– online kampány menedzsment, 
– online kommunikációs tanácsadás.
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6.

Gyártási feladat Kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó gyártási feladat, így különösen: 
– film- és rádióreklám gyártása, 
– fotózás és videókészítés, 
– nyomdai gyártás, 
– reklámajándék, marketing és dekorációs eszköz gyártása, 
– gyártási feladathoz kapcsolódó szállítás. 

7.

Médiaügynökségi feladat Médiakampányok előkészítése és megvalósítása során felmerülő feladat, így 
különösen: 
– médiastratégia és médiaterv készítése, 
– médiavásárlás, 
– kampány nyomon követése, szükség szerint optimalizálása, 
– kampány utóértékelése, kampányhatékonyság vizsgálata, médiakutatás.

8.

Rendezvényszervezéshez 
kapcsolódó feladat

Eseti vagy rendszeres, előre meghatározott célból (így különösen társadalmi, 
tudományos, szakmai, kulturális, sport) adott helyen és időben tartott, vagy 
online megvalósuló esemény (a továbbiakban: rendezvény) tervezése, 
előkészítése, koordinációja és megvalósítása során felmerülő feladat, így 
különösen: 
– rendezvénykoncepció kialakítása,  
– rendezvénykoordináció, 
– helyszínbérlés, 
– rendezvénytechnika (hang-, világítás-, színpad-, video- és vizuáltechnika, 
televízió- és biztonságtechnika) és a hozzá kapcsolódó háttérszolgáltatás, 
– rendezvénytechnikai eszközök szolgáltatása, 
– catering-szolgáltatás, 
– kiegészítő programelem és előadó biztosítása, 
– szállásbiztosítás, 
– rendezvényhez kapcsolódó szállítás, utaztatás,
– egyéb, a rendezvény megvalósításához szorosan kapcsolódó szakember, 
eszköz és szolgáltatás nyújtása. 

”

2. melléklet a 611/2022. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelethez

Szervezetfejlesztési feladatok

A B C

1.
Stratégiamenedzsment 
feladat

A szervezet stratégiai céljainak, kulcs indikátorainak és intézkedéseinek 
kidolgozása, valamint időszakos felülvizsgálata, piaci környezet elemzése, 
helyzetelemzés, kockázatelemzés, versenytárselemzés készítése, benchmarking.

2.

Folyamatmenedzsment 
feladat

Folyamatérettség vizsgálat készítése, a fejlesztendő irányok meghatározása, 
folyamatmenedzsment módszertani kézikönyv kidolgozása, 
folyamatmenedzsment módszertan oktatása, felső szintű folyamattérkép 
készítése, folyamatkatalógus összeállítása, felelősségi mátrix készítése, 
folyamatszabályozási követelmények kidolgozása, folyamatszabályozás, 
szöveges eljárás/utasítás készítése, folyamatszabályozás oktatása, folyamat 
GAP analízis készítése, meglévő folyamatok felmérése és modellezése, 
folyamatfejlesztés, folyamatoptimalizálás, folyamat megfelelőségi vizsgálat.
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3.

Teljesítménymenedzsment 
feladat

Teljesítménymérési rendszerek kialakítása a szervezet folyamatainak, 
szolgáltatásainak, ügyfeleinek, projektjeinek, munkatársainak mérésére, 
értékelésére és monitoringjára, valamint véleményfelmérések és elemzés 
készítése.

4.

Humánerőforrás-
menedzsment feladat

A munkaerő-közvetítés valamennyi formája, ideértve a toborzást, a kiválasztást 
és a diák- illetve nyugdíjas munkaerő biztosítására irányuló feladatokat.  
Fejvadászat, munkaerő-kölcsönzés, munkaerő-kiválasztás csoportos 
támogatása, belső munkaerő-kiválasztás csoportos támogatása. 
Új belépő-program kidolgozása, kompetenciatesztek készítése és értékelése, 
szervezeti kompetencia-felmérés, vezető/középvezető képzési program 
megvalósítása.
Soft skill képzések, e-learning oktatási anyagok kidolgozása, egyéni és 
csoportos coaching, szervezeti kultúra felmérés, szervezeti hálózat elemzés, 
360 fokos felmérés, szervezeti életciklus diagnózis, csapatépítő programok 
szervezése és megvalósítása. 
Munkáltatói márkaépítés, munkatársi életpálya modell kidolgozása, 
ösztönzési rendszerek kialakítása, rugalmas foglalkoztatási formák bevezetése, 
változásmenedzsment, elbocsátási folyamat támogatása.

5.
Projektmenedzsment 
feladat

Projektmenedzsment módszertan kidolgozása, projektiroda kialakítása, 
projekt előkészítés és tervezés, megvalósítás, projektzárás, projekt kontrolling 
támogatása, projekt minőségbiztosítás, projekt audit.

6.

Vállalatszervezés feladat Szervezeti átvilágítás, szervezetfejlesztési koncepció készítése, szervezeti 
struktúra és funkciók felülvizsgálata, szervezeti működési modell bevezetése, 
feladat- és ráfordításalapú munkakörelemzés, kockázatelemzés készítése, 
kockázatmenedzsment rendszer kialakítása, megvalósíthatósági tanulmány 
készítése, GAP analízis készítése.

7.

Megfelelés biztosítása 
feladat

Irányítási rendszer bevezetése, éves auditra való felkészítése, belső auditok 
végrehajtása és dokumentálása, belső auditor képzés a következő szabványok 
szerint: ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 13485,  
ISO 37001, ISO 27701, ISO 20000 GDPR [az Európai Parlament és a Tanács  
(EU) 2016/679 rendelete] szerinti megfelelés kialakítása, belső audit 
végrehajtása és dokumentálása MDR [az Európai Parlament és a Tanács  
(EU) 2017/745 rendelete] szerinti megfelelés kialakítása, belső audit 
végrehajtása és dokumentálása 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet szerinti 
megfelelés kialakítása, belső audit végrehajtása és dokumentálása. 
Jogszabályi megfelelőség értékelés készítése, szabályozó dokumentumok 
kidolgozása, üzletmenet folytonosság szabályozása, pandémia kezelési terv 
készítése, munkahelyi kockázatelemzés készítése.

”
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A Kormány 612/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
a Budapest XIV. kerületében komplex ingatlanfejlesztésre, illetve az ahhoz kapcsolódó építmények, 
infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten 
közérdekű beruházássá nyilvánításáról szóló 314/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12.  § (4)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Budapest XIV. kerületében komplex ingatlanfejlesztésre, illetve az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális 
fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a  beruházás kiemelten közérdekű beruházássá 
nyilvánításáról szóló 314/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5.  § (3)  bekezdése 
a következő 35. ponttal egészül ki:
(A 2.  mellékletben foglalt táblázat B:2 mezőjében megjelölt telkekre és az  azokból telekalakítással kialakításra kerülő 
telkekre meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:)
„35. a  beruházással érintett ingatlanok gépjárművel történő közvetlen megközelítésére szolgáló közterületeket 
a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásáig kialakítható gépjármű-közlekedésre alkalmassá kell tenni.”

2. §  A Korm. rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.  § E  rendeletnek a  Budapest XIV. kerületében komplex ingatlanfejlesztésre, illetve az  ahhoz kapcsolódó 
építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a  beruházás 
kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról szóló 314/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet módosításáról 
szóló 612/2022.  (XII.  28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 5.  § (3)  bekezdés 35.  pontját 
a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 78/2022. (XII. 28.) BM rendelete
az ellenőrzött anyagokról

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi 
XCV. törvény 32. § (5a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 4–6.  § tekintetében az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények 
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 26.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az 1. melléklet tartalmazza a kábítószernek minősülő anyagok jegyzékeit, valamint a kábítószerekkel és pszichotróp 
anyagokkal, valamint az  új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok 
jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 1.  § 18.  pontja szerinti 
kábítószertartalmú kivételek jegyzékét.

 (2) A 2. melléklet tartalmazza a pszichotróp anyagnak minősülő anyagok jegyzékeit.
 (3) A 3. melléklet tartalmazza az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagok és vegyületcsoportok jegyzékét.

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

3. § (1) Ez a rendelet
a) az  1-benzilpiperazin (BZP) ellenőrzési intézkedéseknek és büntetőjogi rendelkezéseknek alávetni kívánt, 

új pszichoaktív anyagként való meghatározásáról szóló, 2008. március 3-i 2008/206/IB tanácsi határozatnak,
b) a  4-metilmetkatinon (mefedron) ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló, 2010. december 2-i  

2010/759/IB tanácsi határozatnak,
c) a 2004/757/IB tanácsi kerethatározatnak a kábítószer fogalommeghatározása új pszichoaktív anyagokkal való 

kiegészítése céljából történő módosításáról és a  2005/387/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2017. november 15-i (EU) 2017/2103 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

d) a  2004/757/IB tanácsi kerethatározat mellékletének a  kábítószer fogalommeghatározása új pszichoaktív 
anyagokkal való kiegészítése céljából történő módosításáról szóló, 2018. december 31-i (EU)  2019/369 
felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,

e) a  2004/757/IB tanácsi kerethatározat mellékletének a „kábítószer” fogalommeghatározását az  N,N-dietil-2-
[[4-(1-metiletoxi)fenil]metil]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-etánamin (izotonitazén) új pszichoaktív anyaggal 
kiegészítő módosításáról szóló, 2020. szeptember 2-i (EU)  2020/1687 felhatalmazáson alapuló bizottsági 
irányelvnek,

f ) a  2004/757/IB tanácsi kerethatározat mellékletének a  „kábítószer” fogalommeghatározását a  metil-3,3-
dimetil-2-{[1-(pent-4-én-1-il)–1H-indazol-3-karbonil]amino}butanoát (MDMB-4en-PINACA) és a  metil-2- 
{[1-(4-fluorbutil)–1H-indol-3-karbonil]amino}-3,3-dimetilbutanoát (4F-MDMB-BICA) új pszichoaktív anyaggal 
kiegészítő módosításáról szóló, 2021. március 12-i (EU)  2021/802 felhatalmazáson alapuló bizottsági 
irányelvnek,

g) a  2004/757/IB tanácsi kerethatározat mellékletének a „kábítószer” fogalommeghatározását új pszichoaktív 
anyagokkal kiegészítő módosításáról szóló, 2022. március 18-i (EU)  2022/1326 felhatalmazáson alapuló 
bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja.
 (2) Ez a rendelet

a) a  4-metilamfetamin ellenőrzési intézkedéseknek történő alávetéséről szóló, 2013. március 7-i 2013/129/EU 
tanácsi határozat,

b) az  5-(2-amino-propil)indol ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló, 2013. október 7-i 2013/496/EU 
tanácsi határozat,
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c) a  4-jód-2,5-dimetoxi-N-(2-metoxi-benzil)fenetilamin (25I-NBOMe), a  3,4-diklór-N-[[1-(dimetil-amino)
ciklohexil] metil]benzamid (AH-7921), a  3,4-metilén-dioxi-pirovaleron (MDPV) és a  2-(3-metoxi-fenil)-2-
(etil-amino) ciklohexanon (metoxetamin) ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló, 2014. szeptember 25-i 
2014/688/EU tanácsi határozat,

d) a 4-metil-5-(4-metil-fenil)-4,5-dihidrooxazol-2-amin (4,4’-DMAR) és az 1-ciklohexil-4-(1,2-difenil-etil)piperazin 
(MT-45) ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló, 2015. október 8-i 2015/1873/EU tanácsi határozat,

e) az  N-fenil-N-[1-(2-fenil-etil)piperidin-4-il]ciklopropán-karboxamid (ciklopropil-fentanil) és a  2-me-toxi-N-
fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-yl]acetamid (metoxiacetil-fentanil) új pszichoaktív anyagok ellenőrzési 
intézkedéseknek való alávetéséről szóló, 2018. szeptember 28-i (EU) 2018/1463 tanácsi végrehajtási határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

4. §  A  fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, 
egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről szóló  
43/2005. (X. 15.) EüM rendelet [a  továbbiakban: 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet] 1.  § f ) és g)  pontja helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában)
„f ) kábítószer és pszichotróp anyag: az ellenőrzött anyagokról szóló 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet (a továbbiakban: 
BM rendelet) 1. melléklet K1 és K2 jegyzékén, a BM rendelet 2. melléklet P2, P3 és P4 jegyzékén szereplő anyagok 
gyógyszeralapanyagként, valamint az  ezeket az  anyagokat tartalmazó gyógyszerek, kivéve a  BM rendelet 
1. melléklet K3 jegyzékén szereplő anyagokkal megegyező összetételű gyógyszereket;
g) fokozottan ellenőrzött szer:
ga) a  BM rendelet 1.  melléklet K1 és K2 jegyzékén, a  BM rendelet 2.  melléklet P2 jegyzékén szereplő anyagok 
gyógyszeralapanyagként, valamint az ezeket az anyagokat tartalmazó gyógyszerek,
gb) alapanyagként a 11–16. §, a 18. § (1) bekezdése, a 20. § (1) bekezdése vonatkozásában a BM rendelet 2. melléklet 
P3 és P4 jegyzékén szereplő pszichotróp anyagok, valamint a  kábítószer-prekurzorokról szóló, 2004. február 11-i 
273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklet 1. és 2. kategóriájába tartozó anyagok,
gc) a 7. § (5) bekezdése vonatkozásában a clonazepam hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek, valamint
gd) a 10. § vonatkozásában a BM rendelet 1. és 2. melléklet jegyzékein szereplő anyagokat tartalmazó gyógyszerek;”

5. §  A 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  fekvőbeteg-gyógyintézet a  fokozottan ellenőrzött szereket az  e  tevékenységre jogosító engedéllyel 
rendelkező gyógyszer-nagykereskedőtől vagy gyártótól OGYÉI megrendelővel szerzi be. A  közforgalmú, fiók- 
és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 
41/2007.  (IX.  19.) EüM rendelet 22.  § (3)  bekezdése szerinti esetben a  fekvőbeteg-gyógyintézet a  fokozottan 
ellenőrzött szereket a  vele szerződött egészségügyi szolgáltató intézeti gyógyszertárától, OGYÉI megrendelővel is 
beszerezheti. A beszerzésre a 11. §-ban foglaltak irányadóak.”

6. §  A 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet
a) 9.  § (2)  bekezdésében az  „az R2.” szövegrész helyébe az  „a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, 

valamint az  új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre 
vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.)” szöveg,

b) 10.  § (8)  bekezdésében az „Az R2. 1.  melléklete szerinti K3, P3, P4” szövegrész helyébe az „A  BM  rendelet 
1. melléklete szerinti K3, továbbá a BM rendelet 2. melléklete szerinti P3, P4” szöveg,

c) 10. § (9) bekezdésében az „Az R2.” szövegrész helyébe az „A BM rendelet” szöveg,
d) 26.  § (2)  bekezdés e)  pontjában az „az R2. 1.  melléklete” szövegrész helyébe a „BM rendelet 1.  melléklet” 

szöveg
lép.

7. §  Hatályát veszti az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) 
EMMI rendelet.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet a(z) …/2022. (…) BM rendelethez 

KÁBÍTÓSZEREK JEGYZÉKEI 

A kábítószerek alábbi jegyzékeiben hivatalos elnevezésként a táblázat A oszlopában a vegyület, anyag nemzetközi neve 
(International Non-proprietary Name, a továbbiakban: INN) szerepel. Az angol név vastagon szedve, a magyar név alatta 
zárójelben. Ha egy adott vegyületnél vagy anyagnál az International Narcotic Control Board (a továbbiakban: INCB) által 
közzétett aktuális listán nem áll rendelkezésre INN, hivatalos névként ezen aktuális listán közzétett első egyéb elnevezés 
kerül átvezetésre. A táblázat B oszlopában az INCB által közzétett egyéb elnevezések kerülnek feltüntetésre, vesszővel 
elválasztva. A K1 és K2 jegyzékek C oszlopában a kémiai név, illetve dőlt betűvel a leírás szerepel. 

1. Kábítószerek 1. jegyzéke (K1 jegyzék) 

1.1. Kábítószerek az alábbi anyagok és vegyületek: 

 A B C 

1 
Hivatalos név 
(magyar név) 

Más név vagy rövidítés, 
külföldön gyakran használt 

írásmód 
Kémiai név / Leírás 

2 3-methylfentanyl*  
(3-metilfentanil) 

  N-(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide 

3 3-methylthiofentanyl*  
(3-metiltiofentanil) 

  N-[3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-
piperidyl]propionanilide 

4 4-fluoroisobutyrfentanyl 
(4-fluoroizobutirfentanil) 

4-FIBF, pFIBF N-(4-fluorophenyl)-N-(1-phenetylpiperidin-4-
yl)isobutyramide 

5 Acetorphine*  
(acetorfin) 

  3-O-acetyltetrahydro-7α-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-
endo-ethenooripavine (derivative of thebaine) 

6 Acetyl-alpha-methylfentanyl*  
(acetil-alfa-metilfentanil) 

  N-[1-(α-methylphenethyl)-4-piperidyl]acetanilide 

7 Acetylfentanyl* 
(acetilfentanil) 

Desmethyl fentanyl 
(dezmetil fentanil) 

N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]acetamide 

8 Acetylmethadol  
(acetilmetadol) 

  3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane 

9 Acryloylfentanyl 
(akrilfentanil) 

 Acrylfentanyl N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]prop-2-
enamide 

10 Alfentanil  
(alfentanil) 

  N-[1-[2-(4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-
yl)ethyl]-4-(methoxymethyl)-4-piperidinyl]-N-
phenylpropanamide 

11 Alphacetylmethadol  
(alfacetilmetadol) 

  α-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane 

12 Alphameprodine  
(alfameprodin) 

  α-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine 

13 Alphamethadol  
(alfametadol) 

  α-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol 

14 Alpha-methylfentanyl*  
(alfa-metilfentanil) 

  N-[1-(α-methylphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide 

15 Alpha-methylthiofentanyl*  
(alfa-metiltiofentanil) 

  N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-
piperidyl]propionanilide 

16 Alphaprodine  
(alfaprodin) 

  α-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine 

17 Allylprodine  
(allilprodin) 

  3-allyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine 

18 Anileridine  
(anileridin) 

  1-p-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic 
acid ethyl ester 

19 Benzethidine  
(benzetidin) 

  1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic 
acid ethyl ester 

20 Benzylmorphine 
(benzilmorfin) 

  3-benzylmorphine 

21 Betacetylmethadol  
(bétacetilmetadol) 

  β-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane 

22 Beta-hydroxy-3-methylfentanyl* 
(béta-hidroxi-3-metilfentanil) 

  N-[1-(β-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-
piperidyl]propionanilide 

1. melléklet a 78/2022. (XII. 28.) BM rendelethez
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23 Beta-hydroxyfentanyl* 
(béta-hidroxifentanil) 

  N-[1-(β-hydroxyphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide 

24 Betameprodine  
(bétameprodin) 

  β-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine 

25 Betamethadol  
(bétametadol) 

  β-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol 

26 Betaprodine  
(bétaprodin) 

  β-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine 

27 Bezitramide  
(bezitramid) 

  1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-
benz-imidazolinyl)-piperidine 

28 Brorphine 
(brorfin) 

  1-{1-[1-(4-bromophenyl)ethyl]-piperidin-4-yl}-1,3-
dihydro-2H-benzimidazol-2-one 

29 Butyrfentanyl  
(butirfentanil) 

  N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]butanamide 

30 
 
 

Cannabis*, cannabis resin* and 
extracts and tinctures of cannabis 
(Kannabisz*, kannabisz-gyanta*,  
-extraktum és -tinktúra) 

    

31 Carfentanil*  
(karfentanil) 

  methyl 1-(2-phenylethyl)-4-
[phenyl(propanoyl)amino]piperidine-4-carboxylate 

32 Clonitazene  
(klonitazén) 

  2-(p-chlorobenzyl)-1-diethylaminoethyl-5-
nitrobenzimidazole 

33 Coca leaf  
(koka levél) 

    

34 Cocaine  
(kokain) 

  methyl ester of benzoylecgonine 

35 Codoxime  
(kodoxim) 

  dihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime 

36 Concentrate of poppy straw  
(mákszalma koncentrátum) 

 CPS A mákszalma alkaloid tartalmának dúsítására irányuló 
feldolgozás során nyert, kereskedelmi forgalmazásra szánt 
anyag. 

37 Crotonylfentanyl  
(krotonilfentanil) 

  (E)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylbut-2-
enamide 

38 Cyclopropylfentanyl  
(ciklopropilfentanil) 

  N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4- 
yl]cyclopropanecarboxamide 

39 Desomorphine*  
(dezomorfin) 

  dihydrodeoxymorphine 

40 Dextromoramide  
(dextromoramid) 

  (+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-
pyrrolidinyl)butyl]-morpholine 

41 Diampromide  
(diampromid) 

  N-[2-(methylphenethylamino)-propyl]propionanilide 

42 Diethylthiambutene  
(dietiltiambutén) 

  3-diethylamino-1,1-di-(2’-thienyl)-1-butene 

43 Difenoxin  
(difenoxin) 

  1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisonipecotic 
acid 

44 Dihydroetorphine  
(dihidroetorfin) 

  7,8-dihydro-7α-[1-(R)-hydroxy-1-methylbutyl]-6,14-endo-
ethanotetrahydrooripavine 

45 Dihydromorphine 
(dihidromorfin) 

  morfinszármazék 

46 Dimenoxadol  
(dimenoxadol) 

  2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetate 

47 Dimepheptanol  
(dimefeptanol) 

  6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol 

48 Dimethylthiambutene  
(dimetiltiambutén) 

  3-dimethylamino-1,1-di-(2’-thienyl)-1-butene 

49 Dioxaphetyl butyrate  
(dioxafetil-butirát) 

  ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate 

50 Diphenoxylate  
(difenoxilát) 

  1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-
carboxylic acid ethyl ester 

51 Dipipanone  
(dipipanon) 

  4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone 

52 Drotebanol  
(drotebanol) 

  3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6β,14-diol 
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53 Ecgonine  
(ekgonin) 

  ennek észterei és derivátumai, amelyek ekgoninná és 
kokainná alakíthatóak 

54 Ethylmethylthiambutene 
(etilmetiltiambutén) 

  3-ethylmethylamino-1,1-di-(2’-thienyl)-1-butene 

55 Etonitazene  
(etonitazén) 

  1-diethylaminoethyl-2-p-ethoxybenzyl-5-
nitrobenzimidazole 

56 Etorphine*  
(etorfin) 

  tetrahydro-7α-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-
ethenooripavine 

57 Etoxeridine  
(etoxeridin) 

  1-[2-(2-hydroxyethoxy)-ethyl]-4-phenylpiperidine-4-
carboxylic acid ethyl ester 

58 Fentanyl  
(fentanil) 

  1-phenethyl-4-N-propionylanilinopiperidine 

59 Furanylfentanil  
(furanilfentanil) 

  N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-
carboxamide 

60 Furethidine  
(furetidin) 

  1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-
carboxylic acid ethyl ester 

61 Heroin*  
(heroin) 

  diacetylmorphine 

62 Hydrocodone  
(hidrokodon) 

  dihydrocodeinone 

63 Hydromorphinol  
(hidromorfinol) 

  14-hydroxydihydromorphine 

64 Hydromorphone  
(hidromorfon) 

  dihydromorphinone 

65 Hydroxypethidine  
(hidroxipetidin) 

  4-m-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carboxylic 
acid ethyl ester 

66 Isomethadone  
(izometadon) 

  6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone 

67 Isotonitazene  
(izotonitazén) 

  N,N-diethyl-2-[2-(4-isopropoxybenzyl)-5-nitro-1H-
benzo[d]imidazol-1-yl]ethan-1-amine 

68 Ketobemidone*  
(ketobemidon) 

  4-m-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine 

69 Levomethorphan1 

(levometorfán) 
  (-)-3-methoxy-N-methylmorphinan 

70 Levomoramide  
(levomoramid) 

  (-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)-
butyl]morpholine 

71 Levophenacylmorphan  
(levofenacilmorfán) 

  (-)-3-hydroxy-N-phenacylmorphinan 

72 Levorphanol1 

(levorfanol) 
  (-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan 

73 Metazocine 
(metazocin) 

  2’-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan 

74 Methadone 
(metadon) 

  6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone 

75 Methadone intermediate  
(metadon intermedier) 

  4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane 

76 Methoxyacetylfentanyl  
(metoxiacetilfentanil) 

  2-methoxy-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-
yl]acetamide 

77 Methyldesorphine  
(metildezorfin) 

  6-methyl-Δ6-deoxymorphine (derivative of morphine) 

78 Methyldihydromorphine 
(metildihidromorfin) 

  6-methyldihydromorphine 

79 Metonitazene  
(metonitazén) 

 N,N-diethyl-2-[2-(4-methoxybenzyl)-5-nitro-1H-
benzo[d]imidazol-1-yl]ethan-1-amine 

80 Metopon  
(metopon) 

  5-methyldihydromorphinone 

81 Moramide intermediate  
(moramid intermedier) 

  2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropane carboxylic 
acid 

82 Morpheridine  
(morferidin) 

  1-(2-morpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic 
acid ethyl ester 

83 Morphine  
(morfin) 

  az ópium és ópium mák fő alkaloidja 



10738 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 218. szám 

84 Morphine methobromide  
(morfin metobromid) 

  morfin-metobromid és egyéb öt vegyértékű nitrogént 
tartalmazó morfinszármazékok, beleértve a morfin-N-oxid 
származékokat, amelyek közé tartozik a kodein-N-oxid is 

85 Morphine-N-oxide  
(morfin-N-oxid) 

  morfinszármazék 

86 MPPP*   1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester) 
87 Myrophine  

(mirofin) 
  myristylbenzylmorphine 

88 Nicomorphine  
(nikomorfin) 

  3,6-dinicotinylmorphine 

89 Noracymethadol  
(noracimetadol) 

  (±)-α-3-acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenylheptane 

90 Norlevorphanol  
(norlevorfanol) 

  (-)-3-hydroxymorphinan 

91 Normethadone  
(normetadon) 

  6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanone 

92 Normorphine  
(normorfin) 

  demethylmorphine 

93 Norpipanone  
(norpipanon) 

  4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone 

94 Ocfentanyl  
(okfentanil) 

  N-(2-fluorophenyl)-2-methoxy-N-[1-(2-
phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide 

95 Opium  
(ópium) 

  
 

96 Oripavine  
(oripavin) 

  3-O-demethylthebaine 

97 Orthofluorofentanyl  
(ortofluorofentanil) 

  N-(2-fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-
yl]propanamide 

98 Oxycodone  
(oxikodon) 

  14-hydroxydihydrocodeinone 

99 Oxymorphone  
(oximorfon) 

  14-hydroxydihydromorphinone 

100 Parafluorobutyrylfentanyl  
(parafluorobutirilfentanil) 

  N-(4-fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-
yl]butanamide 

101 Para-fluorofentanyl*  
(para-fluorofentanil) 

  4’-fluoro-N-(1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide 

102 PEPAP*   1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester) 
103 Pethidine  

(petidin) 
  1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl 

ester 
104 Pethidine intermediate A 

(petidin A intermedier) 
  4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine 

105 Pethidine intermediate B  
(petidin B intermedier) 

  4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester 

106 Pethidine intermediate C  
(petidin C intermedier) 

  1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid 

107 Phenadoxone  
(fenadoxon) 

  6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone 

108 Phenampromide  
(fenampromid) 

  N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)propionanilide 

109 Phenazocine  
(fenazocin) 

  2’-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-benzomorphan 

110 Phenomorphan  
(fenomorfán) 

  3-hydroxy-N-phenethylmorphinan 

111 Phenoperidine  
(fenoperidin) 

  1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-
carboxylic acid ethyl ester 

112 Piminodine  
(piminodin) 

  4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)-piperidine-4-
carboxylic acid ethyl ester 

113 Piritramide  
(piritramid) 

  1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(1-
piperidino)piperidine-4-carboxylic acid amide 

114 Proheptazine  
(proheptazin) 

  1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane 

115 Properidine  
(properidin) 

  1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid isopropyl 
ester 
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116 Racemethorphan 
(racemetorfán) 

  (±)-3-methoxy-N-methylmorphinan 

117 Racemoramide  
(racemoramid) 

  (±)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)-
butyl]-morpholine 

118 Racemorphan  
(racemorfán) 

  (±)-3-hydroxy-N-methylmorphinan 

119 Remifentanil  
(remifentanil) 

  1-(2-methoxy-carbonyl-ethyl)-4-(phenyl-N-
propionylamino)-piperidine-4-carboxylic acid methyl 
ester 

120 Sufentanil  
(szufentanil) 

  N-[4-(methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl)-ethyl]-4-
piperidyl]propionanilide 

121 Tetrahydrofuranylfentanyl 
(tetrahidrofuranilfentanil) 

 THF-F N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-
yl]tetrahydrofuran-2-carboxamide 

122 Thebacon  
(tebakon) 

  acetyldihydrocodeinone 

123 Thebaine  
(tebain) 

  ópium alkaloid, a Murvás mákban is megtalálható 

124 Thiofentanyl*  
(tiofentanil) 

  N-[1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide 

125 Tilidine  
(tilidin) 

  (±)-ethyl-trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-
cyclohexene-1-carboxylate 

126 Trimeperidine  
(trimeperidin) 

  1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine 

127 U-47700   3,4-dichloro-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-methyl-
benzamide 

128 Valerylfentanyl  
(valerilfentanil) 

  N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylpentanamide 

 

1.2. Ezeken felül kábítószerek a fenti anyagok és vegyületek izomerjei, ha azok a feltüntetett kémiai névnek megfelelnek, 
kémiai szerkezetük alapján léteznek és nem esnek kifejezetten kivételes rendelkezés alá, valamint ezek észterei és éterei, 
ha ilyen észterek és éterek előfordulnak és nem szerepelnek más jegyzéken, továbbá ezek sói, beleértve a fent említett 
észterek, éterek, izomerek sói, ha ilyen sók léteznek. 

1.3. A K1 jegyzék tartalmilag azonos a New Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény  
(a továbbiakban: Kábítószer Egyezmény) szerinti aktualizált I. listával. 

1.4. Az 1-gyel jelölt anyagok esetében dextromethorphan (dextrometorfán) [(+)-3-methoxy-N-methylmorphinan] és a 
dextrorphan (dextrorfán) [(+)-3-hydroxy-N-methylmorphinan] izomerek nem tartoznak nemzetközi ellenőrzés alá. A *-gal 
jelzett anyagok fokozott nemzetközi ellenőrzés alá esnek, és a Kábítószer Egyezmény IV. listáján is szerepelnek. 

2. Kábítószerek 2. jegyzéke (K2 jegyzék) 

2.1. Kábítószerek az alábbi anyagok és vegyületek: 

 A B C 

1 Hivatalos név 
(magyar név) 

Más név vagy rövidítés, 
külföldön gyakran 
használt írásmód 

Kémiai név / Leírás 

2 Acetyldihydrocodeine 
(acetildihidrokodein) 

  kodeinszármazék 

3 Codeine  
(kodein) 

  3-methylmorphine 

4 Dextropropoxyphene  
(dextropropoxifén) 

  α-(+)-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanol 
propionate 

5 Dihydrocodeine  
(dihidrokodein) 

  morfinszármazék 

6 Ethylmorphine  
(etilmorfin) 

  3-ethylmorphine 

7 Nicocodine  
(nikokodin) 

  6-nicotinylcodeine 

8 Nicodicodine  
(nikodikodin) 

  6-nicotinyldihydrocodeine 
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9 Norcodeine  
(norkodein) 

  N-demethylcodeine 

10 Pholcodine  
(folkodin) 

  morpholinylethylmorphine 

11 Propiram  
(propirám) 

  N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-N-2-pyridylpropionamide 

 

2.2. Ezeken felül a fenti anyagok izomerjei, ha azok a feltüntetett kémiai névnek megfelelnek, kémiai szerkezetük alapján 
azok léteznek és nem esnek kifejezetten kivételes rendelkezés alá, továbbá ezek sói, beleértve az izomerjeik sóit, ha ilyen 
sók létezhetnek. 

2.3. A K2 jegyzék tartalmilag azonos a Kábítószer Egyezmény szerinti aktualizált II. listával. Az itt felsorolt hatóanyagok 
készítményei szerepelhetnek a K3 jegyzéken. 

3. Kábítószertartalmú kivételek jegyzéke (K3 jegyzék) 

1. Az alábbi hatóanyagokat tartalmazó egy vagy több komponensű gyógyszerek: 
a) acetyldihydrocodeine (acetildihidrokodein), 
b) codeine (kodein), 
c) dihydrocodeine (dihidrokodein), 
d) ethylmorphine (etilmorfin), 
e) nicocodine (nikokodin), 
f) nicodicodine (nikodikodin), 
g) norcodeine (norkodein), 
h) pholcodine (folkodin), 

ha ezen készítmények egy vagy több komponenst tartalmaznak és a kábítószer mennyisége adagegységenként nem 
haladja meg a 100 mg-ot, és az osztatlan készítményekben (pl. oldat) a kábítószer koncentrációja nem magasabb 2,5%-
nál, kivéve az injekciós készítményeket. 

2. Az adagolási egységként legfeljebb 100 mg propiram (propiram)-ot tartalmazó és legalább a propirammal azonos 
mennyiségű metilcellulózt tartalmazó összetett gyógyszerkészítmények. 

3. Azok az orálisan alkalmazott dextropropoxyphene (dextropropoxifén) tartalmú gyógyszerkészítmények, amelyek 
dextropropoxifén bázisra számítva adagolási egységenként nem tartalmaznak többet 135 mg-nál, illetve azok az 
osztatlan gyógyszerkészítmények (pl. oldat), amelyekben a dextropropoxifén bázisra számított koncentrációja nem 
haladja meg a 2,5%-ot, ha ezen készítmények nem tartalmaznak a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben 1971. év 
február hó 21. napján aláírt egyezmény (a továbbiakban: Pszichotróp Egyezmény) hatálya alá tartozó egyéb 
hatóanyagot. 

4. Azok az összetett cocaine (kokain) gyógyszerkészítmények, amelyek legfeljebb 0,1% kokaint tartalmaznak kokain bázisra 
számítva és azok az összetett opium (ópium) vagy morphine (morfin) készítmények, amelyek legfeljebb 0,2% morfint 
tartalmaznak vízmentes morfin bázisra számítva, és amelyek egy vagy több más komponenst oly módon tartalmaznak, 
hogy a kábítószert ne lehessen könnyen kivitelezhető módszerekkel, vagy olyan mennyiségben visszanyerni, ami 
közegészségügyi szempontból veszélyt jelentene. 

5. Azok a difenoxin (difenoxin) tartalmú készítmények, amelyek adagolási egységében a difenoxin mennyisége nem 
haladja meg a 0,5 mg-ot és legalább a difenoxin 5%-ával egyenlő mennyiségű atropin-szulfátot tartalmaznak. 

6. Azok a diphenoxylate (difenoxilát) tartalmú gyógyszerkészítmények, amelyek adagolási egységében a bázisra számított 
difenoxilát mennyisége nem haladja meg a 2,5 mg-ot, és legalább a difenoxilát 1%-ával egyenlő mennyiségű atropin-
szulfátot tartalmaznak. 

7. Az alábbiakkal megegyező összetételű gyógyszerek: 
a) 10 g Pulvis opii 
b) 10 g Ipecacuanhae radix et rhizoma 
c) 80 g Saccharosum (illetve egyéb hatóanyagmentes por vivőanyag). 

8. A jelen jegyzékben szereplő bármelyik előirattal megegyező gyógyszerek és ezek keverékei bármely olyan anyaggal, 
amely nem tartalmaz kábítószert. 
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2. melléklet a(z) …/2022. (…) BM rendelethez 

PSZICHOTRÓP ANYAGOK JEGYZÉKEI 

A pszichotróp anyagok alábbi jegyzékeiben hivatalos elnevezésként a táblázat A oszlopában az INN szerepel. Az angol név 
vastagon szedve, a magyar név alatta zárójelben található. Ha egy adott vegyületnél vagy anyagnál az INCB által közzétett 
aktuális listán nem áll rendelkezésre INN, hivatalos névként ezen aktuális listán közzétett első egyéb elnevezés kerül 
átvezetésre. A táblázat B oszlopában az INCB által közzétett egyéb elnevezések, esetleges más nevek, rövidítések, illetve a 
külföldön gyakran használt más írásmód kerülnek feltüntetésre, vesszővel elválasztva. A jegyzékek C oszlopában a kémiai 
név, illetve dőlt betűvel a leírás szerepel. 

1. Pszichotróp anyagok 1. jegyzéke (P1 jegyzék) 

1.1. Pszichotróp anyagok az alábbi anyagok és vegyületek: 

 A B C 

1 Hivatalos név 
(magyar név) 

Más név vagy rövidítés, külföldön 
gyakran használt írásmód Kémiai név / Leírás 

2 1-naphyrone*** 
(1-nafiron) 

  1-(naphthalen-1-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one 

3 1-PEA***   1-amino-1-fenil-etán; 1-fenetil-amin° 

4 25I-NBOMe   2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-
methoxybenzyl)ethanamine 

5 2-aminoindane*** 
(2-aminoindán) 

  2,3-dihydro-1H-inden-2-amine 

6 2C-IEU   2,5-dimethoxy-4-iodophenethylamineEU2 ; 4-Iod-2,5-
dimethoxyphenethylazan°° 

7 2C-T-2 EU   2,5-dimethoxy-4-ethylthiophenethylamine EU2;  
4-Ethylsulfanyl-2,5-dimethoxy-phenethylazan°° 

8 2C-T-7 EU   2,5-dimetoxi-4-(n)-propil-tio-fenetil-amin EU2;  
2,5-Dimethoxy-4-(propylsulfanyl)-phenethylazan°° 

9 2-DPMP*** 
(dezoxipipradrol) 

 Desoxypipradrol 2-(diphenylmethyl)piperidine 

10 2-naphyrone*** 
(2-nafiron) 

  1-(naphthalen-2-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one 

11 3,4-dichloromethylphenidate ***  3,4-CTMP methyl-2-(3,4-dichlorophenyl)-2-(piperidin-2-
yl)acetate 

12 3,4-methylenedioxypyrovalerone ** 
(3,4-metiléndioxipirovaleron) 

 MDPV (RS)-1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-
yl)pentan-1-one 

13 3F-phenmetrazine*** meta-fluoro-phenmetrazine, 
meta-F-phenmetrazine 

2-(3-fluorophenyl)-3-methylmorpholine 

14 3-MeO-PCE***   N-ethyl-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanamine 

15 3-MeO-PCP**  3-Methoxyphencyclidine 1-[1-(3-methoxyphenyl)cyclohexyl]-piperidine 

16 4-MAEU 
(4-metilamfetamin) 

 4-methylamphetamine 1-(4-methylphenyl)propan-2-amine 

17 4-benzylpiperidine***   4-(phenylmethyl)piperidine 

18 
 

4F-MDMB-BICA EU   methyl 2-{[1-(4-fluorobutyl)-1H-indole-3-
carbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoate 

19 4-MEC** 4-methylethcathinone 2-(ethylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one 

20 4-MeO-PCP***   1-[1-(4-methoxyphenyl)cyclohexyl]piperidine 

2. melléklet a 78/2022. (XII. 28.) BM rendelethez
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21 4-methylaminorex 
(4-metilaminorex) 

  (±)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline 

22 4-MTA   α-methyl-4-methylthiophenethylamine 

23 5F-AB-PINACA***   N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-
fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide 

24 5-IAI***   5-iodo-2,3-dihydro-1H-inden-2-amine 

25 5-ITEU   5-(2-aminopropyl)indole 

26 5-MeO-AMT***   1-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)propan-2-amine 

27 A-836,339***   N-[3-(2-methoxyethyl)-4,5-dimethyl-1,3-thiazol-2-
ylidene]-2,2,3,3-tetramethylcyclopropane-
carboxamide 

28 AH-7921EU   3,4-dichloro-N-{[1-
(dimethylamino)cyclohexyl]methyl}benzamide 

29 AL***   4-allil-oxi-3,5-dimetoxi-fenetil-amin ° 

30 alpha-PBT*** 
(alfa-PBT) 

a-PBT, α-
Pyrrolidinobutiothiophenone 

2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(thiophen-2-yl)butan-1-one 

31 alpha-PVP** α-pyrrolidinovalerophenone 1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone 

32 alpha-PVT*** α-PVT, alpha-
pyrrolidinopentiothiophenone 

2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(thiophen-2-yl)pentan-1-one 

33 AM-1248 azepane isomer ***   adamant-1-yl[1-(1-methylazepan-3-yl)-1H-indol-3-yl] 
methanone 

34 AM-2201**  JWH-2201 1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(naphthalen-1-
yl)methanone 

35 AMT*** 
(alfa-metiltriptamin) 

  1-(1H-indol-3-yl)propan-2-amine 

36 BDB***   1-(1,3-benzo-dioxol-5-il)-2-bután-amin°; 1-(1,3-
benzodioxol-5-yl)butan-2-ylazan°° 

37 Brolamfetamine 
(brolamfetamin) 

 DOB (±)-4-bromo-2,5-dimethoxy-α-methylphenethylamine 

38 BZPEU   1-benzilpiperazinEU3;  
1-benzil-1,4-diaza-ciklohexán; N-benzilpiperazin 

39 β-Me-PEA***   2-phenylpropan-1-amine 

40 Camfetamine*** 
(kamfetamin) 

  N-methyl-3-phenylbicyclo[2.2.1]heptan-2-amine 

41 Cathinone 
(katinon) 

  (-)-(S)-2-amino-propiophenone 

42 CP 47,497 C8-homológ***   2-(3-hydroxycyclohexyl)-5-(2-methylnonan-2-
yl)phenol 

43 CRA 13***   naphthalen-1-yl [4-(pentyloxy)naphthalen-1-
yl]methanone 

44 D2PM*** 
(difenilprolinol) 

Diphenylprolinol diphenyl(pyrrolidin-2-yl)methanol 

45 DBZP***   1,4-dibenzylpiperazine 

46 Desoxy-D2PM*** 
(dezoxi-D2PM) 

  2-(diphenylmethyl)pyrrolidine 

47 DET   3-[2-(diethyl-amino)ethyl]indole 

48 Dimethocaine*** 
(dimetokain) 

  3-(diethylamino)-2,2-dimethylpropyl-4-
aminobenzoate 
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49 Diphenidine** 1,2-diphenylethylpiperidine, 
DPD, 1,2-DEP, DIPH 

1-(1,2-diphenylethyl)piperidine 

50 DMA   (±)-2,5-dimethoxy-α-methylphenethylamine 

51 DMAA***   4-methylhexan-2-amine 

52 DMHP   3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-
trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol 

53 DMT   3-[2-(dimethylamino)ethyl]indole 

54 DOC   4-chloro-2,5-dimethoxyamfetamine; 2,5-dimetoxi-4-
klór-amfetamin° 

55 DOET   (±)-4-ethyl-2,5-dimethoxy-α-methylphenethylamine 

56 EG-018***   (naphthalen-1-yl)(9-pentyl-9H-carbazol-3-yl)-
methanone 

57 Etaqualone*** 
(etakvalon) 

  3-(2-ethylphenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one 

58 Eticyclidine 
(eticiklidin) 

 PCE N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine 

59 Etryptamine 
(etriptamin) 

  3-(2-aminobutyl)indole 

60 FLEA***   N-hidroxi-N-metil-3,4-metilén-dioxi-amfetamin; 
N-hidroxi-3,4-metilén-dioxi-metamfetamin°; 
N-[1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propan-2-yl]-N-
methylhydroxylamin°° 

61 GBL*** 
(gamma-butirolakton) 

 gamma-butyrolactone dihydrofuran-2(3H)-one 

62 Homoamphetamine***   3-amino-1-phenyl-butane 

63 HU-210***   9-(hydroxymethyl)-6,6-dimethyl-3-(2-methyloctan-2-
yl)-6a,7,10,10a-tetrahydrobenzo[c]chromen-1-ol 

64 Ibogain***   (6R,6aS,7S,9R)-7-ethyl-2-methoxy-6,6a,7,8,9,10,12,13-
octahydro-5H-6,9-
methanopyrido[10,20:1,2]azepino[4,5-b]indole 

65 JWH-018** AM-678 naphthalen-1-yl (1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone 

66 JWH-073***   (1-butyl-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone 

67 JWH-081***   (4-methoxynaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-
yl)methanone 

68 JWH-122***   (4-methylnaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-
yl)methanone 

69 JWH-210***   (4-ethylnaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-
yl)methanone 

70 (+)-Lysergide 
( (+)-lizergid ) 

 LSD, LSD-25 9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-methylergoline-8β-
carboxamide 

71 MAL***   3,5-dimetoxi-4-metallil-oxi-fenetil-amin°;  
3,5-dimethoxy-4-(2-methylallyloxy)-phenethylazan°° 

72 MBDB***   2-(metil-amino)-1-(3,4-metilén-dioxi-fenil)-bután vagy N-
metil-1-(1,3-benzo-dioxol-5-il)-2-bután-amin°;  
[1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)butan-2-yl](methyl)azan°° 

73 MBZP***   1-benzyl-4-methylpiperazine 

74 mCPP***  
(meta-klorofenilpiperazin) 

  meta-chlorophenylpiperazine°;  
[1-(3-chlorophenyl)piperazine]°° 

75 MDAI***   6,7-dihydro-5H-indeno[5,6-d][1,3]dioxol-6-amine 
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76 MDE  
(N-etil-MDA) 

 N-ethyl MDA, MDEA (±)-N-ethyl-α-methyl-3,4-
(methylenedioxy)phenethylamine 

77 MDMA   (±)-N,α-dimethyl-3,4-
(methylenedioxy)phenethylamine 

78 MDMB-CHMICA**   Methyl 2-{[1-(cyclohexylmethyl)indole-3-
carbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoate 

79 MephedroneEU 
(mefedron) 

 4-methylmethcathinone, 4-
methylephedrone, 4-MMC 

(RS)-2-methylamino-1-(4-methylphenyl)propan1-one 

80 Mescaline  
(meszkalin) 

  3,4,5-trimethoxyphenethylamine 

81 Methcathinone  
(metkatinon) 

  2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one 

82 Methoxetamine** 
(metoxetamin) 

 MXE (RS)-2-(3-methoxyphenyl)-2-(ethylamino)-
cyclohexanone 

83 Methylone** 
(Metilon) 

 beta-keto-MDMA (RS)-2-methylamino-1-(3,4- 
methylenedioxyphenyl)propan-1-one 

84 Methiopropamine** (metiltienil-
propamin) 

MPA, Methylthietnylpropamine 1-(thiophen-2-yl)-2-methylaminopropane 

85 MMDA   5-methoxy-α-methyl-3,4-
(methylenedioxy)phenethylamine 

86 MT-45EU   1-cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)piperazine 

87 MTP*** methcathinone thiophen 
analog 

2-(methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-one 

88 MTTA*** MTA, Mephtetramine 2-[(methylamino)methyl]-3,4-dihydronaphthalen-
1(2H)-one 

89 MXP*** methoxyphenidine, 2-MeO-
diphenidine 

1-[1-(2-methoxyphenyl)-2-phenylethyl]piperidine 

90 N-(2-methoxyethyl)-N-(1-
methylethyl)-2-(1-pentyl-1H-indol-3-
yl)-4-thiazol-methanamine*** 

  N-(2-methoxyethyl)-N-(1-methylethyl)-2-(1-pentyl-1H-
indol-3-yl)-4-thiazol-methanamine 

91 N,N-diethyl-2-(1-pentyl-1H-indol-3-
yl)-4-thiazol- methanamine*** 

  N,N-diethyl-2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-4-thiazol-
methanamine 

92 N-ethylnorketamine***   2-(2-chlorophenyl)-2-(ethylamino)cyclohexanone 

93 N-hydroxy MDA 
(N-hidroxi-MDA) 

  (±)-N-[α-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethyl] 
hydroxylamine 

94 Nitracaine***   3-(diethylamino)-2,2-dimethylpropyl 4-nitrobenzoate 

95 N-Me-1-PEA***   1-(N-metil-amino)-1-fenil-etán; 
N-metil-1-fenetil-amin 

96 ODT*** 
(O-dezmetiltramadol) 

O-desmethyltramadol 3-{2-[(dimethylamino)methyl]-1-
hydroxycyclohexyl}phenol 

97 Parahexyl 
(parahexil) 

  3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-
dibenzo[b,d]pyran-1-ol 

98 para-Methyl-4-methylaminorex ** 4,4’-DMAR 4-methyl-5-(4-methylphenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-
2-amine 

99 Pentedron** β-ethyl-methcathinone (β-etil-
metkatinon) 

(±)-2-(methylamino)-1-phenylpentan-1-one 

100 pFBT*** 
(fluortropakokain) 

 4-fluorotropacocaine 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl 4-fluorobenzoate 

101 pFPP***   1-(4-fluorophenyl)piperazine 
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102 Phenazepam** 
(fenazepam) 

  7-bromo-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one 

103 PMA   1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine 

104 PMMAEU 
(parametoxi-metilamfetamin) 

  paramethoxymethylamphetamineEU1; 

N-methyl-1-(4-methoxyphenyl)-2-aminopropane vagy 
p-methoxy-N,α-dimethylphenethylamine 

105 Psilocine 
(pszilocin) 

 Psilotsin 3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-ol 

106 Psilocybine 
(pszilocibin) 

  3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-yl dihydrogen 
phosphate 

107 Rolicyclidine 
(roliciklidin) 

 PHP, PCPY 1-(1-phenylcyclohexyl)pyrrolidine 

108 Salvinorin A*** 
(Szalvinorin A) 

  (2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-9-(acetyloxy)-2-(3-
furanyl)dodecahydro-6a,10b-dimethyl-4,10-dioxo-2H-
naphtho[2,1-c]pyran-7-carboxylic acid methyl ester 

109 STP DOM 2,5-dimethoxy-α,4-dimethylphenethylamine 

110 Tenamfetamine 
(tenamfetamin)  

MDA α-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine 

111 Tenocyclidine 
(tenociklidin) 

TCP 1-[1-(2-thienyl)cyclohexyl]piperidine 

112 Tetrahydrocannabinol, the following 
isomers and their stereochemical 
variants 
(a következő tetrahidro-kannabinol 
izomerek és szterokémiai variánsaik) 
[THC] 

delta-6a(10a)-THC 7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-
dibenzo[b,d]pyran-1-ol 

delta-6a(7)-THC (9R, 10aR)-8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-
pentyl-6H-dibenzo-[b,d]pyran-1-ol 

delta-7-THC (6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-
pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol 

delta-8-THC (6aR, 10aR)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-
pentyl-6H-dibenzo-[b,d]pyran-1-ol 

delta-10-THC 6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-
dibenzo[b,d]pyran-1-ol 

delta-9(11)-THC (6aR, 10aR)-6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6-dimethyl-9-
methylene-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol 

113 TFMPP***   1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine 

114 TMA 
(trimetoxiamfetamin) 

  (±)-3,4,5-trimethoxy-α-methylphenethylamine 

115 TMA-2EU 
(2,4,5-trimetoxiamfetamin) 

  2,4,5-trimethoxyamphetamineEU2; 

1-(2,4,5-trimethoxyphenyl)propan-2-ylazan°° 

116 3-methylmethcathinone, 3-MMC  2-(methylamino)-1-(3-methylphenyl)propan-1-one 

117 3-chloromethcathinone, 3-CMC  1-(3-chlorophenyl)-2-(methylamino)propan-1-one 

1.2. Ezeken felül a fenti anyagok sztereoizomerjei, ha azok a feltüntetett kémiai névnek megfelelnek, kémiai szerkezetük 
alapján léteznek és nem esnek kifejezetten kivételes rendelkezés alá, továbbá ezek sói, beleértve sztereoizomerjeik sóit, ha 
ilyen sók léteznek. 

1.3. A P1 jegyzéken az alábbi anyagok kerülnek feltüntetésre: 
1.3.1 a Pszichotróp Egyezmény szerinti aktualizált I. listán szereplő anyagok, 
1.3.2. EU jelöléssel a tiltott kábítószer-kereskedelem területén a bűncselekmények tényállási elemeire és a büntetésekre 
vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló, 2004. október 25-i 2004/757/IB tanácsi kerethatározatban szereplő 
anyagok, 
1.3.3. ** jelöléssel azon anyagok, amelyek nemzeti ellenőrzése a hazai és nemzetközi rendészeti hatósági tapasztalatok 
alapján szigorúbb, mint a Pszichotróp Egyezmény előírása, 
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1.3.4. *** jelöléssel azon anyagok, amelyek nemzeti ellenőrzése a hazai és nemzetközi rendészeti hatósági tapasztalatok 
alapján szigorúbb és nem szerepelnek a Kábítószer Egyezmény vagy a Pszichotróp Egyezmény jegyzékeiben. 
 

1.4. Jelen jegyzék C oszlopában ° jellel és dőlt betűvel szedve kerülnek jelölésre a korábbi magyar hivatalos nevek, valamint 
°° jellel és dőlt betűvel szedve a német BtMG (Betäubungsmittelgesetz 22. Dezember 2003) által alkalmazott IUPAC 
megnevezés, ha ezek rendelkezésre állnak. 

 

2. Pszichotróp anyagok 2. jegyzéke (P2 jegyzék) 

2.1. Pszichotróp anyagok az alábbi anyagok és vegyületek: 

 A B C 

1 Hivatalos név 
(magyar név) 

Más név vagy rövidítés, külföldön 
gyakran használt írásmód Kémiai név / Leírás 

2 2C-B   4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine 
3 4-CMC 4-chloromethcathinone, 

clephedrone 
1-(4-chlorophenyl)-2-(methylamino)-1-propanone 

4 4-FA 4-fluoroamphetamine 1-(4-fluorophenyl)propan-2-amine 
5 4F-MDMB-BINACA   Methyl (S)-2-(1-(4-fluorobutyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-

3,3-dimethylbutanoate 
6 5F-AKB-48 5F-APINACA N-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-

carboxamide 
7 5F-AMB 5F-AMB-PINACA, 

5F-MMB-PINACA 
Methyl 2-({[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-
yl]carbonyl}amino)-3-methylbutanoate 

8 5F-MDMB-PICA 5F-MDMB-2201 Methyl (S)-2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamido)-
3,3-dimethylbutanoate 

9 5F-ADB 5F-MDMB-PINACA Methyl (2S)-2-{[1-(fluoropentyl)-1H-indazole-3-
carbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoate 

10 5F-PB-22   Quinolin-8-yl 1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxylate 
11 AB-CHMINACA   N-[(2S)-1-amino-3-methyl-oxobutan-2-yl]-1-

(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide 
12 AB-FUBINACA   N-[(2S)-1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]-1-[(4-

fluorophenyl)methyl]indazole-3-carboxamide 
13 AB-PINACA   N-[(2S)-1-Amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]-1-pentyl-1H-

indazole-3-carboxamide 
14 ADB-CHMINACA MAB-CHMINACA N-[(2S)-1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2- yl]-1-

(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide 
15 ADB-FUBINACA   N-[(2S)-1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2- yl]-1-[(4-

fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carboxamide 
16 alpha-PHP   (RS)-1-phenyl-2-(pyrrolidine-1-yl)hexan-1-one 
17 Amfetamine  

(amfetamin) 
amphetamine (±)-α-methylphenethylamine 

18 Amineptine  
(amineptin) 

  7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-
yl)amino]heptanoic acid 

19 Buprenorphine** (buprenorfin)   21-cyclopropyl-7-α-[(S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-
6,14-endo-ethano-6,7,8,14-tetrahydrooripavine 

20 CUMYL-4CN-BINACA   1-(4-cyanobutyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-
carboxamide 

21 CUMYL-PEGACLONE   5-pentyl-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2,5-dihydro-1H-
pyrido[4,3-b]indol-1-one 

22 Dexamfetamine (dexamfetamin)  dexamphetamine (+)-α-methylphenethylamine 
23 Dronabinol2  

(delta-9-tetrahidrokannabinol 
[delta-9-THC] és sztereokémiai 
varánsai) 

delta-9-tetrahydrocannabinol 
and its stereochemical variants 

(6aR, 10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-
6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol 

24 Ethylone  
(etilon) 

  (RS)-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)propan-1- one 

25 Ethylphenidate (etilfenidát)  „Nopaine”, „Fake cocaine” Ethyl 2-phenyl-2-(piperidin-2-yl)acetate 
26 Eutylone (eutilon)   1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)butan-1-one 
27 Fenetylline (fenetillin)   7-{2-[(α-methylphenethyl)amino]ethyl}theophylline 
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28 FUB-AMB  MMB-FUBINACA, AMB-
FUBINACA 

Methyl (2S)-2-({1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-
carbonyl}amino)-3-methylbutanoate 

29 gamma-Hydroxybutiric acid 
(gamma-hidroxi-vajsav) 

GHB γ-hydroxybutyric acid 

30 Ketamine***  
(ketamin) 

  2-(2-chlorophenyl)-2-(methylamino)-cyclohexanone 

31 Levamfetamine (levamfetamin) levamphetamine (-)-(R)-α-methylphenethylamine 
32 Levomethamphetamine 

(levometamfetamin) 
levomethamphetamine (-)-N,α-dimethylphenethylamine 

33 MDMB-4en-PINACA   Methyl 3,3-dimethyl-2-[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazole-3-
carboxamido]butanoate 

34 Mecloqualone (meklokvalon)   3-(o-chlorophenyl)-2-methyl-4-(3H)-quinazolinone 
35 Metamfetamine (metamfetamin) metamphetamine (+)-(S)-N,α-dimethylphenethylamine 
36 Metamfetamine racemate 

(metamfetamin racemát)  
metamphetamine racemate (±)-N,α-dimethylphenethylamine 

37 Methaqualone (metakvalon)   2-methyl-3-o-tolyl-4-(3H)-quinazolinone 
38 Methylphenidate (metilfenidát)   Methyl α-phenyl-2-piperidine acetate 
39 N-ethylhexedrone   2-(ethylamino)-1-phenyl-1-hexanone 
40 N-ethyl norpentylone  ephylone 1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)pentan-1-one 
41 Pentazocine** (pentazocin)    (2R,*6R,*11R*)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-3-(3-

methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol 
42 Phencyclidine  

(fenciklidin) 
PCP 1-(1-phenylcyclohexyl)piperidine 

43 Phenmetrazine  
(fenmetrazin) 

  3-methyl-2-phenylmorpholine 

44 Poppy straw**  
(mákszalma) 

    

45 Secobarbital  
(szekobarbitál) 

  5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid 

46 Tapentadol *** 
(tapentadol)  

  3-[(2R,3R)-1-(dimethylamino)-2-methylpentan-3-yl]- phenol 

47 UR-144   (1-pentyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-
tetramethylcyclopropyl)methanone 

48 XLR-11   [1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-
tetramethylcyclopropyl)methanone 

49 Zipeprol  
(zipeprol) 

  α-(α-methoxybenzyl)-4-(β-methoxyphenethyl)-1-
piperazineethanol 

2.2. Ezeken felül a fenti anyagok sztereoizomerjei, ha azok a feltüntetett kémiai névnek megfelelnek, kémiai szerkezetük 
alapján léteznek és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá, továbbá ezek sói, ha ilyen sók léteznek. 

2.3. A P2 jegyzéken az alábbi anyagok kerülnek feltüntetésre: 
2.3.1. A Pszichotróp Egyezmény szerinti aktualizált II. listán szereplő anyagok, 
2.3.2. ** jelöléssel azon anyagok, amelyek nemzeti ellenőrzése a hazai és nemzetközi rendészeti hatósági tapasztalatok 
alapján szigorúbb, mint a Pszichotróp Egyezmény előírása, 
2.3.3. *** jelöléssel azon anyagok, amelyek nemzeti ellenőrzése a hazai és nemzetközi rendészeti hatósági tapasztalatok 
alapján szigorúbb és nem szerepelnek a Kábítószer Egyezmény és Pszichotróp Egyezmény jegyzékeiben. 
 

2.4. A 2 jellel jelölt anyag esetében a dronabinol megjelölés csak a (-)-trans-delta-9-tetrahydrocannabinol sztereoizomerre 
vonatkozik. 
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3. Pszichotróp anyagok 3. jegyzéke (P3 jegyzék) 

3.1. Pszichotróp anyagok az alábbi anyagok és vegyületek: 

 A B C 

1 Hivatalos név 
(magyar név) 

Más név vagy rövidítés, külföldön 
gyakran használt írásmód Kémiai név / Leírás 

2 Amobarbital  
(amobarbitál) 

  5-ethyl-5-isopentylbarbituric acid 

3 Butalbital  
(butalbitál) 

  5-allyl-5-isobutylbarbituric acid 

4 Cathine  
(katin)  

(+)-norpseudoephedrine (+)-(S)-α-[(S)-1-aminoethyl]benzyl alcohol 

5 Cyclobarbital  
(ciklobarbitál) 

  5-(1-cyclohexen-1-yl)-5-ethylbarbituric acid 

6 Flunitrazepam  
(flunitrazepám) 

  5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one 

7 Glutethimide  
(glutetimid) 

  2-ethyl-2-phenylglutarimide 

8 Pentobarbital  
(pentobarbitál) 

  5-ethyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid 

3.2. Ezeken felül a fenti anyagok sztereoizomerjei, ha azok a feltüntetett kémiai névnek megfelelnek, kémiai szerkezetük 
alapján léteznek és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá, továbbá ezek sói, ha ilyen sók léteznek. 

3.3. A P3 jegyzék a Pszichotróp Egyezmény aktualizált III. listája alapján készült. 

4. Pszichotróp anyagok 4. jegyzéke (P4 jegyzék) 

4.1. Pszichotróp anyagok az alábbi anyagok és vegyületek: 

 A B C 

1 Hivatalos név 
(magyar név) 

Más név vagy rövidítés, külföldön 
gyakran használt írásmód Kémiai név / Leírás 

2 Allobarbital  
(allobarbitál) 

  5,5-diallylbarbituric acid 

3 Alprazolam  
(alprazolám) 

  8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-
a][1,4]benzodiazepine 

4 Amfepramone  
(amfepramon) 

diethylpropion 2-(diethylamino)propiophenone 

5 Aminorex  
(aminorex) 

  2-amino-5-phenyl-2-oxazoline 

6 Barbital  
(barbital) 

  5,5-diethylbarbituric acid 

7 Benzfetamine  
(benzfetamin)  

benzphetamine N-benzyl-N,α-dimethylphenethylamine 

8 Bromazepam 
(bromazepám) 

  7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4-benzodiazepin-
2-one 

9 Brotizolam  
(brotizolám) 

  2-bromo-4-(o-chlorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f]-s-
triazolo[4,3-a][1,4]diazepine 

10 Butobarbital  
(butobarbitál) 

  5-butyl-5-ethylbarbituric acid 

11 Camazepam  
(kamazepám) 

  7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-
1,4-benzodiazepin-2-one dimethylcarbamate (ester) 

12 Chlordiazepoxide (klórdiazepoxid)   7-chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-
benzodiazepine-4-oxide 

13 Clobazam  
(klobazám) 

  7-chloro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,5-benzodiazepine-
2,4(3H,5H)-dione 

14 Clonazepam  
(klonazepám) 

  5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one 

15 Clonazolam  
(klonazolám) 

  6-(2-chlorophenyl)-1-methyl-8-nitro-4H-
benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine 
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16 Clorazepate  
(klorazepát) 

  7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4-
benzodiazepine-3-carboxylic acid 

17 Clotiazepam  
(klotiazepám) 

  5-(o-chlorophenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-1-methyl-2H-
thieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-one 

18 Cloxazolam  
(kloxazolám) 

  10-chloro-11b-(o-chlorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro-
oxazolo-[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one 

19 Delorazepam  
(delorazepám) 

  7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one 

20 Diazepam  
(diazepám) 

  7-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one 

21 Diclazepam  
(diklazepám) 

 2-chlorodiazepam, Ro5-3448 7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-1-methyl-1,3-dihydro-2H-
benzo[e][1,4]diazepin-2-one 

22 Estazolam  
(esztazolám) 

  8-chloro-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine 

23 Ethchlorvynol  
(etklórvinol) 

  1-chloro-3-ethyl-1-penten-4-yn-3-ol 

24 Ethinamate  
(etinamát) 

  1-ethynylcyclohexanolcarbamate 

25 Ethyl loflazepate  
(etil-loflazepát) 

  ethyl 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-
1,4-benzodiazepine-3-carboxylate 

26 Etilamfetamine  
(etilamfetamin)  

N-ethylamphetamine N-ethyl-α-methylphenethylamine 

27 Etizolam  
(etizolám) 

  4-(2-chlorophenyl)-2-ethyl-9-methyl-6H-thieno[3,2-
f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine 

28 Fencamfamin  
(fenkamfamin) 

  N-ethyl-3-phenyl-2-norbornanamine 

29 Fenproporex  
(fenproporex) 

  (±)-3-[(α-methylphenylethyl)amino]propionitrile 

30 Flualprazolam  
(flualprazolám) 

  8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-
benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepime 

31 Flubromazolam 
(flubromazolám) 

  8-bromo-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-
benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine 

32 Fludiazepam  
(fludiazepám) 

  7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one 

33 Flurazepam  
(flurazepám) 

  7-chloro-1-[2-(diethylamino)ethyl]-5-(o-fluorophenyl)-1,3-
dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 

34 Halazepam  
(halazepám) 

  7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-2H-
1,4-benzodiazepin-2-one 

35 Haloxazolam  
(haloxazolám) 

  10-bromo-11b-(o-fluorophenyl)-2,3,7,11b-
tetrahydrooxazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one 

36 Ketazolam  
(ketazolám) 

  11-chloro-8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-12b-phenyl-4H-
[1,3]oxazino[3,2-d][1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dione 

37 Lefetamine  
(lefetamin) 

SPA (–)-N,N-dimethyl-1,2-diphenylethylamine 

38 Loprazolam  
(loprazolám) 

  6-(o-chlorophenyl)-2,4-dihydro-2-[(4-methyl-1-
piperazinyl)methylene]-8-nitro-1H-imidazo[1,2-
a][1,4]benzodiazepin-1-one 

39 Lorazepam (lorazepám)   7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-2H-
1,4-benzodiazepin-2-one 

40 Lormetazepam (lormetazepám)   7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-
methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 

41 Mazindol  
(mazindol) 

  5-(p-chlorophenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo[2,1- 
a]isoindol-5-ol 

42 Medazepam (medazepám)   7-chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,4-
benzodiazepine 

43 Mefenorex (mefenorex)   N-(3-chloropropyl)-α-methylphenethylamine 

44 Meprobamate (meprobamát)   2-methyl-2-propyl-1,3-propanedioldicarbamate 

45 Mesocarb  
(mezokarb) 

  3-(α-methylphenethyl)-N-(phenylcarbamoyl)sydnone 
imine 

46 Methylphenobarbital 
(metilfenobarbitál) 

  5-ethyl-1-methyl-5-phenylbarbituric acid 
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47 Methyprylon (metiprilon)   3,3-diethyl-5-methyl-2,4-piperidine-dione 

48 Midazolam (midazolám)   8-chloro-6-(o-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-
a][1,4]benzodiazepine 

49 Nimetazepam (nimetazepám)   1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one 

50 Nitrazepam (nitrazepám)   1,3-dihydro-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 

51 Nordazepam (nordazepám)   7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-
one 

52 Oxazepam (oxazepám)   7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-phenyl-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one 

53 Oxazolam (oxazolám)   10-chloro-2,3,7,11b-tetrahydro-2-methyl-11b-
phenyloxazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one 

54 Pemoline  
(pemolin) 

  2-amino-5-phenyl-2-oxazolin-4-one 

55 Phendimetrazine (fendimetrazin)   (+)-(2S,3S)-3,4-dimethyl-2-phenylmorpholine 

56 Phenobarbital (fenobarbitál)   5-ethyl-5-phenylbarbituric acid 

57 Phentermine (fentermin)   α,α-dimethylphenethylamine 

58 Pinazepam (pinazepám)   7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2-propynyl)-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one 

59 Pipradrol  
(pipradrol) 

  1,1-diphenyl-1-(2-piperidyl)methanol 

60 Prazepam (prazepám)   7-chloro-1-(cyclopropylmethyl)-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-
1,4-benzodiazepin-2-one 

61 Pyrovalerone (pirovaleron)   4’-methyl-2-(1-pyrrolidinyl)valerophenone 

62 Secbutabarbital 
(szekbutabarbitál) 

  5-sec-butyl-5-ethylbarbituric acid 

63 Temazepam (temazepám)   7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-
1,4-benzodiazepin-2-one 

64 Tetrazepam (tetrazepám)   7-chloro-5-(1-cyclohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-
1,4-benzodiazepin-2-one 

65 Triazolam (triazolám)   8-chloro-6-(o-chlorophenyl)-1-methyl-4H-s-triazolo[4,3-
a][1,4] benzodiazepine 

66 Vinylbital (vinilbitál)   5-(1-methylbutyl)-5-vinylbarbituric acid 

67 Zolpidem (zolpidem)   N,N,6-trimethyl-2-p-tolylimidazo[1,2-a]pyridine-3-
acetamide 

4.2. Ezeken felül a fenti anyagok sztereoizomerjei, ha azok a feltüntetett kémiai névnek megfelelnek, kémiai szerkezetük 
alapján léteznek és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá, továbbá ezek sói, ha ilyen sók léteznek. 

4.3. A P4 jegyzék a Pszichotróp Egyezmény aktualizált IV. listája alapján készült. 
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3. melléklet a(z) …/2022. (…) BM rendelethez 

ÚJ PSZICHOAKTÍV ANYAGOK JEGYZÉKE 

Új pszichoaktív anyagok a következő szerkezeti leírásoknak megfelelő vegyületek, ha azok az 1. és 2. melléklet szerinti 
jegyzékeken nem szerepelnek: 
 
1. Azok 

1.1. az indolil-naftil-keton (1H-indol-3-il(naftalin-1-il)metanon, 1H-indol-3-il(naftalin-2-il)metanon), vagy 
1.2. a fenil-indolil-keton (fenil(1H-indol-3-il)metanon) vagy 
1.3. a benzil-indolil-keton (2-fenil-1-(1H-indol-3-il)etanon) vagy 
1.4. az indazolil-naftil-keton (1H-indazol-3-il(naftalin-1-il)metanon, 1H-indazol-3-il(naftalin-2-il)metanon) vagy 
1.5. a fenil-indazolil-keton (fenil(1H-indazol-3-il)metanon) vagy 
1.6. a benzil-indazolil-keton (2-fenil-1-(1H-indazol-3-il)etanon) vagy 
1.7. a naftil-pirrolil-keton (naftalin-1-il(1H-pirrol-3-il)metanon, naftalin-2-il(1H-pirrol-3-il)metanon) vagy 
1.8. a (ciklusos alkil)-indolil-keton (mono- vagy policikloalkil(1H-indol-3-il)metanon) vagy 
1.9. a (ciklusos alkil)-indazolil-keton (mono- vagy policikloalkil(1H-indazol-3-il)metanon) vagy 
1.10. a (ciklusos alkil)-pirrolil-keton (mono- vagy policikloalkil(1H-pirrol-3-il)metanon) vagy 
1.11. az indol-3-karboxilát (1H-indol-3-karbonsav észterszármazék) vagy 
1.12. az indol-3-karboxamid (1H-indol-3-karboxamid) vagy 
1.13. az indazol-3-karboxilát (1H-indazol-3-karbonsav észterszármazék) vagy 
1.14. az indazol-3-karboxamid (1H-indazol-3-karboxamid) 

szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, amelyekben 

1.15. az indol-, indazol-, illetve pirrolváz 1-es helyzetű nitrogénatomjához 
1.15.1. legfeljebb 7 szénatomos alkil-, alkenil- vagy alkinilcsoport, illetve 
1.15.2. az 1.15.1 szerinti csoport ciano-, hidroxi-, alkoxi-, alkilszulfanil-, cikloalkil-, halogénezett cikloalkil-, 

cikloalkenil-, fenil-, (halogénfenil)-, tetrahidrofuranil-, tetrahidropiranil-, morfolinil-, N-metilpirrolidinil- 
vagy N-metilpiperidinilcsoportot, vagy egy, illetve több halogénatomot tartalmazó származéka 
kapcsolódik; 

1.16. az indolváz 
1.16.1. 2-es helyzetben lévő szénatomja metil- vagy etilcsoportot tartalmazhat, illetve 
1.16.2. 4-es, 5-ös, 6-os, illetve 7-es helyzetben lévő szénatomjai – tetszőleges kombinációban – halogénatomot, 

metil-, metoxi- vagy nitrocsoportot tartalmazhatnak; 
1.17. a pirrolváz a 2-es, 4-es, illetve 5-ös helyzetű szénatomjához kapcsolódóan, tetszőleges kombinációban egy vagy 
több 

1.17.1. halogénatomot vagy 
1.17.2. fenil-, (halogénfenil)-, naftil- vagy 1-2 szénatomos alkilcsoportot tartalmazhat; 

1.18. az 1.11. és az 1.13. szerinti vegyületek karboxilát részének oxigénatomjához, 
1.18.1. (ciklusos alkil)-, fenil-, benzil-, naftil- vagy kinolincsoport kapcsolódik; 

1.19. az 1.1–1.7. szerinti fenil-, benzil- és naftilcsoport, illetve az 1.18.1. szerinti fenil-, benzil-, naftil- és kinolincsoport 
1.19.1. egy vagy több 1-4 szénatomos alkilcsoportot vagy 
1.19.2. metoxi- vagy etoxicsoportot vagy 
1.19.3. azido-, dimetilamino-, fenil-, hidroxi-, hidroximetil-, nitro- vagy cianocsoportot, vagy egy, illetve több 

halogénatomot tartalmazhat; 
1.20. az 1.12. és 1.14. szerinti vegyületek karboxamid részének nitrogénatomja 

1.20.1. olyan piperazingyűrű tagja, amely egy vagy több metil-, illetve etilcsoportot tartalmaz, vagy 
1.20.2. olyan részlegesen vagy teljesen telített biciklusos gyűrűrendszer tagja, amely 7-10 szénatomból és egy vagy 

két nitrogénatomból áll, vagy 
1.20.3. valin-, 3-metilvalin-, fenilalanin-metilészter vagy valin-, 3-metilvalin-, fenilalanin-etilészter szerkezeti rész alfa 

nitrogénatomja, vagy 
1.20.4. valin-, 3-metilvalin-, fenilalanin-amid szerkezeti rész alfa-nitrogénatomja, vagy 
1.20.5. (ciklusos alkil)-, fenil-, benzil-, naftil- vagy kinolincsoportot tartalmaz; 

1.21. az 1.8., 1.9., 1.10. és 1.18.1. és 1.20.5. szerinti (ciklusos alkil)-csoport egy vagy több 3-10 szénatomos gyűrűből áll 
és egy vagy több 1-3 szénatomos alkilcsoportot vagy halogénatomot tartalmazhat; 

1.22. az 1.20.5. szerinti fenil-, benzil-, naftil- és kinolincsoport 
1.22.1. egy vagy több 1-4 szénatomos alkilcsoportot vagy 
1.22.2. metoxi- vagy etoxicsoportot vagy 
1.22.3. azido-, dimetilamino-, fenil-, hidroxi-, hidroximetil-, nitro- vagy cianocsoportot, vagy egy, illetve több 

halogénatomot tartalmazhat. 
  

3. melléklet a 78/2022. (XII. 28.) BM rendelethez
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2. Azok a katinon (2-amino-1-fenilpropán-1-on) szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, a bupropion, kivételével, 
amelyekben 
2.1. a propán-1-on szerkezeti egység 3-as helyzetű szénatomja 

2.1.1. legfeljebb 6 szénatomos alkilcsoportot tartalmazhat, 
2.2. a fenilcsoport egy vagy – tetszőleges kombinációban – több 

2.2.1. halogénatomot, metil, etil, metoxi, metiléndioxi (metilénbiszoxi-), trimetilén (propán-1,3-diil), etilénoxi-
csoportot tartalmazhat, 

2.3. a nitrogénatom 
2.3.1. 1-4 szénatomos alkilcsoportot vagy alkilcsoportokat tartalmazhat vagy 
2.3.2. benzilcsoportot tartalmazhat vagy 
2.3.3. pirrolidin vagy piperidin gyűrű tagja. 

3. Azok a triptamin (2-(1H-indol-3-il)etánamin) szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, amelyekben 
3.1. az aminocsoport nitrogénje 

3.1.1. legfeljebb 4 szénatomos alkil-, vagy alkenilcsoportot, illetve csoportokat tartalmaz, 
3.2. az indolil csoport 4-es vagy 5-ös helyzetben 

3.2.1. hidroxi-, metoxi- vagy acetoxicsoportot tartalmazhat. 

4. Azok a fenetilamin (2-feniletánamin) szerkezeti részt tartalmazó vegyületek – ideértve a 2-feniletánamint is –, amelyekben 
4.1. az aminocsoport egy vagy – tetszőleges kombinációban – több 

4.1.1. legfeljebb 4 szénatomos alkil-, alkenil-, cikloalkil-, halogénalkil-, hidroxialkil-, cianoalkil- vagy metoxialkil-
csoportot, 

4.1.2. acetil-, hidroxi-, metoxi-, ciklopropilmetil-, benzil-, metoxibenzil-, dimetoxibenzil-, trimetoxibenzil-, vagy 
furilmetil-csoportot tartalmazhat; 

4.2. az aminocsoport azetidin, pirrolidin vagy piperidin gyűrű tagja lehet; 
4.3. az etánamin szerkezeti rész 1-es helyzetű szénatomja 

4.3.1. legfeljebb 4 szénatomos alkilcsoportot tartalmazhat; 
4.4. a fenilcsoport egy vagy – tetszőleges kombinációban – több 

4.4.1. legfeljebb 5 szénatomos alkil-, (cikloalkil)alkil-, alkoxi-, (cikloalkil)alkoxi-, (alkoxi)alkil-, alkilszulfanil-, 
alkilamino-, halogénalkil-csoportot, illetve 

 
4.4.2. halogénatomot, benzil-, benziloxi-, amino-, ciano-, nitro-, trimetilén- (propán-1,3 diil), metiléndioxi- 

(metilénbiszoxi-), etiléndioxi- (etilénbiszoxi-), etilénoxi-, etendiiloxi-, etilénimino- (etilénazandiil-), 
etendiilimino- (eten-1,2-diilazandiil-) csoportot 

tartalmazhat. 

5. Azok az N-fenil-1-(2-feniletil)-4-piperidinamin szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, amelyekben 
5.1. a piperidinamin rész nitrogénatomjához 1-4 szénatomszámú alkil- vagy alkenil- vagy metoxialkil- vagy 3-6 

szénatomos cikloalkilcsoportot, illetve furanil- vagy tetrahidrofuranil-csoportot tartalmazó karbonil-rész 
szénatomja kapcsolódik, 

5.2. az N-fenil rész fenilgyűrűjéhez halogén- vagy metoxi-csoport kapcsolódhat, 
5.3. a piperidin részhez egy vagy – tetszőleges kombinációban – több metil-, illetve karbometoxi-csoport kapcsolódhat, 
5.4. a feniletil rész alifás szénatomjaihoz metil- vagy hidroxi-csoport kapcsolódhat. 

6. Az 1–5. pontban foglaltakon túlmenően továbbá 
6.1. a következő vegyületek: 

 A B 

1 
Hivatalos elnevezés (illetve más név vagy rövidítés,  

illetve külföldön gyakran használt más írásmód) 
Kémiai név 

2 2C-B-BZP 1-(4-bromo-2,5-dimethoxybenzyl)-4-methylpiperazine 
3 CPCPP, Gelbes 1-(3-chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)piperazine 
4 Dichlorophenyl-piperazine (diklórfenil-piperazin) 1-(2,3-dichlorophenyl)piperazine 
5 Harmin 7-methoxy-1-methyl-9H-β-carboline 
6 5-MeO-triptamin 2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethanamine 
7 N-benzyl-1-PEA (N-benzil-1-PEA) N-benzyl-1-phenylethanamine 
8 pCPP 1-(4-chlorophenyl)piperazine 
9 1-phenyl-propyl-amine (fenilpropilamin) 1-phenylpropan-1-amine 

10 pMeOPP 1-(4-methoxyphenyl)piperazine 
11 URB-754 6-methyl-2-[(4-methylphenyl)amino]-1-benzoxazin-4-one 
12 RH-34 3-[2-(2-methoxybenzylamino)ethyl]-1H-quinazoline-2,4-dione 

13 MEOP; Methoxypiperamide; metoxipiperamid;   
MEXP; 1(4methoxybenzoyl)-4-methylpiperazine (4-methoxyphenyl)(4-methylpiperazin-1-yl)methanone 

14 bk-2C-B 2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)ethanone 
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15 25I-NBF 2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)- 
N-[(2-fluorophenyl)methyl]ethanamine 

16 Mexedrone; 4-MMC-oMe; ’MEX’ 3-methoxy-2-(methylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one 

17 TH-PVP 2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-
yl)pentan-1-one 

18 izopropilfenidát (isopropylphenidate) propan-2-yl phenyl(piperidin-2-yl)acetate 

19 metamnetamin (methylnaphetamine; N-methyl- PAL-
287; MNT; MNA) 

N-methyl-1-(naphthalen-2-yl)propan-2-amine 

20 dezklórketamin (deschloroketamine; 
2-(phenyl)-2-(methylamino)-cyclohexanone) 

2-(methylamino)-2-phenylcyclohexanone 

21 1P-LSD (1-propionyl-d-lysergic acid diethylamide) N,N-diethyl-7-methyl-4-propanoyl-6,6a,8, 
9-tetrahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide 

22 Ethylnaphthidate; HDEP-28 ethyl 2-(naphthalen-2-yl)-2-(piperidin-2-yl)acetate 
23 4-methylmethylphenidate; 4Me-TMP methyl 2-(piperidin-2-yl)-2-(p-tolyl)acetate 
24 4-fluoromethylphenidate; 4F-TMP; 4F-MPH; 4-FMPH methyl 2-(4-fluorophenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetate 

25 CUMYL-5F-P7AICA; CUMYL-5F-PAICA; SGT-263 
1-(5-fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-pyrrolo[2,3-
b]pyridine-3-carboxamide 

26 (Iso)butyryl-F-fentanyl N-benzyl analogue 2-methyl-N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-N-(4-
fluorophenyl)propanamide 

27 Despropionyl-2-fluoro fentanyl; despropionyl-o-
fluoro fentanyl N-(2-fluorophenyl)-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-amine 

28 Flubromazepam 7-bromo-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4- 
benzodiazepin-2-one 

29 5-fluoropentyl-3-pyridinoylindole [1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](pyridin-3-yl)methanone 
30 Phenibut 4-amino-3-phenylbutanoic acid 

31 2-fluorodeschloroketamine; 2-Fl-2’-Oxo-PCM; 
fluoroketamine; 2-FDCK; 2F-DK; 2-FDK; 2-FK 

2-(2-fluorophenyl)-2-(methylamino)cyclohexanone 

32 Dichloropane; RTI-111; RTI-4229-111; O-401 methyl 3-(3,4-dichlorophenyl)-8-methyl-8-  
azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylate 

33 AMAPN 2-(methylamino)-1-(naphthalen-1-yl)propan-1-one 

34 5Cl-bk-MPA; 5Cl-bk-methylthienylpropamine; 
5Cl-bk-methiopropamine 1-(5-chlorothiophen-2-yl)-2-(methylamino)propan-1-one 

35 5F-Cumyl-PeGaClone; 5F-SGT-151 

5-(5-fluoropentyl)-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2,5- 
dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-one 
2-cumyl-5-(5-fluoropentyl)-gamma-carbolin-1- 
one 

36 ALD-52; 1-acetyl-LSD 
(6aR,9R)-4-acetyl-N,N-diethyl-7-methyl- 
6,6a,8,9-tetrahydroindolo[4,3-f,g]quinoline-9-carboxamide 

37 ETH-LAD; 6-ethyl-6-nor-lysergic acid diethylamide (6aR,9R)-N,N-diethyl-7-ethyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo-[4,3-
fg]quinoline-9-carboxamide 

38 diphenyl-PBP 1-(1,3-diphenylpropan-2-yl)pyrrolidine 

39 benzoil-fentanil 
1.N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylbenzamide; N-
phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]benzamide; N-phenyl-
N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]benzamide 

40 Cumyl-CH-MegaClone 5-cyclohexylmethyl-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2,5-dihydro-1H-
pyrido[4,3-b]indol-1-one 

41 1-Aminoindan 2,3-dihydro-1H-inden-1-amine 
42 N-methyl-2AI N-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-amine 
43 M-ALPHA 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-N-methylpropan-1-amine 
44 Thiopropamine 1-(thiophen-2-yl)propan-2-amine 
45 2-APB 1-(1-benzofuran-2-yl)propan-2-amine 
46 2-MAPB 1-(1-benzofuran-2-yl)-N-methylpropan-2-amine 
47 2-EAPB 1-(1-benzofuran-2-yl)-N-ethylpropan-2-amine 

48 5-MeO-DIBF N-[2-(5-methoxy-1-benzofuran-3-yl)ethyl]-N-(propan-2-
yl)propan-2-amine 

49 2-MABB 1-(1-benzofuran-2-yl)-N-methylbutan-2-amine 
50 1-(4-Bromo-2,5-dimethoxyphenyl)ethanamine 1-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)ethanamine 
51 BOH-PHP 1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-ol 
52 2-MeO-Ketamine 2-(2-methoxyphenyl)-2-(methylamino)cyclohexanone 
53 Methoxetamine brominated derivative 2-(2-bromo-5-methoxyphenyl)-2-(ethylamino)cyclohexanone 
54 3MeO-PCMo 4-[1-(3-methoxyphenyl)cyclohexyl]morpholine 
55 Benocyclidine 1-[1-(benzothiophen-2-yl)cyclohexyl]piperidine 
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56 Tiletamine 2-(ethylamino)-2-(2-thienyl)cyclohexanone 
57 deschloro-N-ethyl-ketamine (O-PCE) 2-(ethylamino)-2-phenyl-cyclohexanone 
58 3-MeO-PCMMo 4-{[1-(3-methoxyphenyl)cyclohexyl]methyl}morpholine 
59 3-HO-PCE 3-[1-(ethylamino)cyclohexyl]phenol 
60 3-HO-PCP 3-(1-piperidin-1-ylcyclohexyl)phenol 
61 Methoxpropamine 2-(3-methoxyphenyl)-2-(propylamino)cyclohexan-1-one 

62 Pyrazolam 8-bromo-1-methyl-6-(pyridin-2-yl)-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-
a][1,4]benzodiazepine 

63 Alprazolam triazolobenzophenone derivative {2-[3-(aminomethyl)-5-methyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl]-5- 
chlorophenyl}phenyl-methanone 

64 Meclonazepam 5-(2-chlorophenyl)-3-methyl-7-nitro-1,3-dihydro-1,4- 
benzodiazepin-2-one 

65 Deschloroetizolam 2-ethyl-9-methyl-4-phenyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-
a][1,4]diazepine 

66 Nifoxipam 
5-(2-fluorophenyl)-3-hydroxy-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one 

67 Adinazolam 
1-(8-chloro-6-phenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4] 
benzodiazepin-1-yl)-N,N-dimethylmethanamine 

68 Metizolam 4-(2-chlorophenyl)-2-ethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-
a][1,4]diazepine 

69 Nitrazolam 1-methyl-8-nitro-6-phenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4] 
benzodiazepine 

70 Cloniprazepam 5-(2-chlorophenyl)-1-(cyclopropylmethyl)-7-nitro-1,3-dihydro-
2H-1,4-benzodiazepin-2-one 

71 Cinazepam 4-{[7-bromo-5-(2-chlorophenyl)-2-oxo-1,3-dihydro-1,4- 
benzodiazepin-3-yl]oxy}-4-oxo-butanoic acid 

72 3-hydroxyphenazepam 7-bromo-5-(2-chlorophenyl)-3-hydroxy-1,3-dihydro-1,4- 
benzodiazepin-2-one 

73 Fonazepam 5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-
2-one 

74 4-chlorodiazepam 7-chloro-5-(4-chlorophenyl)-1-methyl-3H-1,4-benzodiazepin-2-
one 

75 Flunitrazolam 6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-
a][1,4]benzodiazepine 

76 Bromazolam 8-bromo-1-methyl-6-phenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4] 
benzodiazepine 

77 Norfludiazepam 
7-chloro-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-
one 

78 Ro 07-4065 
7-chloro-5-(2,6-difluorophenyl)-1-methyl-3H-1,4- 
benzodiazepin-2-one 

79 Thionordazepam 7-chloro-5-phenyl-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepine-2-thione 

80 Methyl clonazepam 5-(2-chlorophenyl)-1-methyl-7-nitro-3H-1,4-benzodiazepin-2-
one 

81 Fluclotizolam 2-chloro-4-(2-fluorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-
f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine 

82 Clobromazolam 
8-bromo-6-(2-chlorophenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo 
[4,3-a][1,4]benzodiazepine 

83 Bentazepam 5-phenyl-1,3,6,7,8,9-hexahydro-2H-[1]benzothieno[2,3-e] 
[1,4]diazepin-2-one 

84 CP 47,497 5-(1,1-dimethylheptyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl] 
phenol 

85 AM-1220 Azepane Isomer [1-(hexahydro-1-methyl-1H-azepin-3-yl)-1H-indol-3-yl]-1-
naphthalenyl-methanone 

86 Org 27569 5-chloro-3-ethyl-N-[2-[4-(1-piperidinyl)phenyl]ethyl]-1H-
indole-2-carboxamide 

87 Org 27759 N-[2-[4-(dimethylamino)phenyl]ethyl]-3-ethyl-5-fluoro-1H-
indole-2-carboxamide 

88 Org 29647 N-(1-benzylpyrrolidin-3-yl)-5-chloro-3-ethyl-1H-indole-2-
carboxamide 

89 HU-331 3-hydroxy-2-(6-isopropenyl-3-methyl-cyclohex-2-en-1-yl)-5-
pentyl-1,4-benzoquinone 
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90 WIN 55212-2 
[(3R)-2,3-dihydro-5-methyl-3-(4-
morpholinylmethyl)pyrrolo[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-6-yl]-1-
naphthalen-1-yl-methanone 

91 AB-005 azepane isomer [1-(1-methylazepan-2-yl)indol-3-yl]-(2,2,3,3- 
tetramethylcyclopropyl)methanone 

92 4-HTMPIPO 
4-hydroxy-3,3,4-trimethyl-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)pentan-1-
one 

93 URB-597 3’-carbamoylbiphenyl-3-yl cyclohexylcarbamate 

94 JTE-907 N-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-2-hydroxy-7-methoxy-8-
pentoxy-quinoline-3-carboxamide 

95 LY2183240 5-([1,1’-biphenyl]-4-ylmethyl)-N,N-dimethyl-1H-tetrazole-1-
carboxamide 

96 
1-(Cyclohexylmethyl)-2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]-
N,N-diethyl-1H-benzimidazol-5-carboxamide 

1-(cyclohexylmethyl)-2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]-N,N-diethyl-
benzimidazole-5-carboxamide 

97 AM-2201 benzimidazole analogue (FUBIMINA) 
[1-(5-fluoropentyl)-1H-benzimidazol-2-yl](naphthalen-1-
yl)methanone 

98 5F-AB-FUPPYCA (5F-5,3-AB-PFUPPYCA) 2-{[1-(5-fluoropentyl)-5-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-3-
yl]formamido}-3-methylbutanamide 

99 5F-PY-PICA [1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](pyrrolidin-1-yl)methanone 
100 5F-PY-PINACA [1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl](pyrrolidin-1-yl)methanone 

101 AB-CHMFUPPYCA (3,5-AB-CHMFUPPYCA) 
N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-3-
(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole- 
5-carboxamide 

102 MDMB-CHMCZCA 9-(cyclohexylmethyl)-N-(1-methoxycarbonyl- 
2,2-dimethyl-propyl)carbazole-3-carboximidic acid 

103 5F-PCN 1-(5-fluoropentyl)-N-(naphthalen-1-yl)-1H-pyrrolo[3,2-c] 
pyridine-3-carboxamide 

104 EG-2201 [9-(5-fluoropentyl)-9H-carbazol-3-yl](naphthalen- 
1-yl)methanone 

105 MDA 19 N-[(Z)-(1-hexyl-2-oxo-indolin-3-ylidene)amino]benzamide 

106 MO-CHMINACA 1-methoxy-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl 
1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxylate 

107 MDMB-PCZCA methyl 3,3-dimethyl-2-[(9-pentylcarbazole-3-carbonyl)amino] 
butanoate 

108 5F-3,5-AB-PFUPPYCA N-(1-carbamoyl-2-methyl-propyl)-1-(5-fluoropentyl)-3-(4- 
fluorophenyl)pyrazole-5-carboxamide 

109 CUMYL-4CN-B7AICA 1-(4-cyanobutyl)-N-(1-methyl-1-phenyl-ethyl)pyrrolo[2,3-
b]pyridine-3-carboxamide 

110 5F-MDMB-P4AICA methyl 2-{[1-(5-fluoropentyl)pyrrolo[3,2-b]pyridine- 
3-carbonyl]amino}-3,3-dimethyl-butanoate 

111 5F-MDMB-P7AICA methyl 2-{[1-(5-fluoropentyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-
yl]formamido}-3,3-dimethylbutanoate 

112 5F-AB-P7AICA 
N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)- 
1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide 

113 2F-QMPSB 
quinolin-8-yl 3-[(4,4-difluoropiperidin-1-yl) 
sulfonyl]-4-methylbenzoate 

114 5F-A-P7AICA 
N-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-pyrrolo[2,3-b] 
pyridine-3-carboxamide 

115 3’,4’-Methylenedioxy-alpha-methylPPP (MDMPP) 
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyl-2-(pyrrolidin-1-yl) 
propan-1-one 

116 
1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-2-phenyl-2-
(pyrrolidinyl-1-yl)ethan-1-one 

1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-2-phenyl-2-(pyrrolidin- 
1-yl)ethanone 

117 alpha-PPP-MeO 3-methoxy-1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-one 

118 3,4-Dichloro-N,N-cyclohexylmethylmethcathinone 2-[cyclohexyl(methyl)amino]-1-(3,4-dichlorophenyl)propan-1-
one 

119 TH-PBP 2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl) 
butan-1-one 

120 alpha-pyrrolidinocyclohexylphenone (alpha-PCYP) 2-cyclohexyl-1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)ethan-1-one 
121 2-Me-DMT N,N-dimethyl-2-(2-methyl-1H-indol-3-yl)ethanamine 

122 AL-LAD 
(8β)-9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-(2-propenyl)-ergoline- 
8-carboxamide 

123 McPT N-[2-(1H-indol-3-yl)ethyl]-N-methylcyclopropanamine 
124 alpha-TMT 1-(1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylpropan-2-amine 
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125 1P-ETH-LAD N,N,7-triethyl-4-propanoyl-6,6a,8,9-tetrahydroindolo[4,3-
fg]quinoline-9-carboxamide 

126 5-MeO-pyr-T 5-methoxy-3-(2-pyrrolidin-1-ylethyl)-1H-indole 

127 Lysergic acid methyl ester methyl 7-methyl-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo[4,3-fg] 
quinoline-9-carboxylate 

128 4-HO-McPT 3-{2-[cyclopropyl(methyl)amino]ethyl}-1H-indol-4-ol 
129 4-PrO-DMT 3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-4-yl propanoate 
130 Butorphanol 17-(cyclobutylmethyl)morphinan-3,14-diol 

131 U-49900 
3,4-dichloro-N-[2-(diethylamino)cyclohexyl]- 
N-methylbenzamide 

132 U-51754 2-(3,4-dichlorophenyl)-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-
methyl-acetamide 

133 Benzodioxole-fentanyl N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]-1,3-benzodioxole-
5-carboxamide 

134 3-phenylpropanoylfentanyl N,3-diphenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]propanamide 

135 Tetramethylcyclopropanefentanyl 
2,2,3,3-tetramethyl-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-
piperidyl]cyclopropanecarboxamide 

136 U-48800 2-(2,4-dichlorophenyl)-N-[2-(dimethylamino) 
cyclohexyl]-N-methyl-acetamide 

137 Thiophenefentanyl N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl] 
thiophene-2-carboxamide 

138 Benzylfentanyl N-(1-benzyl-4-piperidyl)-N-phenyl-propanamide 
139 Bromadoline 4-bromo-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]benzamide 
140 Acetylbenzylfentanyl N-(1-benzyl-4-piperidyl)-N-phenyl-acetamide 
141 Benzoylbenzylfentanyl N-(1-benzyl-4-piperidyl)-N-phenyl-benzamide 

142 4-hydroxybutyrfentanyl; 4-HO-BF N-(4-hydroxyphenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl] 
butanamide 

143 isopropyl-U-47700 3,4-dichloro-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-(propan-2-
yl)benzamide 

144 U-50488 2-(3,4-dichlorophenyl)-N-methyl-N-(2-pyrrolidin- 
1-ylcyclohexyl)acetamide 

145 3,4-methylenedioxy-U-47700 N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-methyl-1,3-benzodioxole-
5-carboxamide 

146 4-fluoro-cyclopropylbenzylfentanyl 
N-(1-benzyl-4-piperidyl)-N-(4-fluorophenyl) 
cyclopropanecarboxamide 

147 Furanylbenzylfentanyl N-(1-benzyl-4-piperidyl)-N-phenyl-furan-2-carboxamide 

148 2-methylacetylfentanyl N-(2-methylphenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]- 
acetamide 

149 N-methyl U-47931E 
4-bromo-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]- 
N-methylbenzamide 

150 Piperidylthiambutene 1-[4,4-di(thiophen-2-yl)but-3-en-2-yl]piperidine 

151 2-methyl-AP-237 1-[2-methyl-4-(3-phenylprop-2-en-1-yl)piperazin-1-yl] 
butan-1-one 

152 AP-237 1-[4-(3-phenylprop-2-en-1-yl)piperazin-1-yl]butan-1-one 

153 Furanyl UF-17 N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-phenyl-furan- 
2-carboxamide 

154 2F-viminol 2-[di(butan-2-yl)amino]-1-[1-(2-fluorobenzyl)-1H-pyrrol-2-
yl]ethan-1-ol 

156 Iso-ethcathinone 1-(ethylamino)-1-phenylpropan-2-one 
157 5-HTP 2-amino-3-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)propanoic acid 

158 Ostarine 
3-(4-cyanophenoxy)-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-
hydroxy-2-methylpropanamide 

159 4-Fluoroephedrine 4-fluoro-α-[1-(methylamino)ethyl]-benzenemethanol 
160 4-methylphendimetrazine 3,4-dimethyl-2-(4-methylphenyl)morpholine 
161 Mebroqualone 3-(2-bromophenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one 

162 W-15 4-chloro-N-[(2E)-1-(2-phenylethyl)piperidin-2-ylidene] 
benzenesulfonamide 

163 sibutramine 1-[1-(4-chlorophenyl)cyclobutyl]-N,N,3-trimethyl-butan- 
1-amine 

164 Embutramide N-[2-ethyl-2-(3-methoxyphenyl)butyl]-4-hydroxybutanamide 
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165 Lysergic acid 2,4-dimethylazetidide (LSZ) 
[(6aS,9S)-7-methyl-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo 
[4,3-f,g]quinoline-9-yl]-[(2S,4S)-2,4-dimethylazetidin- 
1-yl]methanone 

166 Noopept ethyl ({[(2S)-1-(phenylacetyl)pyrrolidin-2-
yl]carbonyl}amino)acetate 

167 Mesembrine 3a-(3,4-dimethoxyphenyl)- 
1-methyl-2,3,4,5,7,7a- hexahydroindol-6-one 

168 Orphenadrine N,N-dimethyl-2-[(2-
methylphenyl)(phenyl)methoxy]ethanamine 

169 Ephenidine (NEDPA) N-ethyl-1,2-diphenylethanamine 
170 NPDPA N-(1,2-diphenylethyl)propan-2-amine 

171 W-18 4-chloro-N-{(2E)-1-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]piperidin- 
2-ylidene}benzenesulfonamide 

172 Adrafinil 2-[(diphenylmethyl)sulfinyl]-N-hydroxy-acetamide 

173 Afloqualone 6-amino-2-(fluoromethyl)-3-(2-methylphenyl)quinazolin- 
4(3H)-one 

174 Modafiendz 2-{[bis(4-fluorophenyl)methyl]sulfinyl}-N-methylacetamide 
175 Methylmethaqualone 3-(2,4-dimethylphenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one 

176 Flibanserin 1,3-dihydro-1-(2-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1-
piperazinyl}ethyl)-2H-benzimidazol-2-one 

177 4-methylpentan-2-amine (DMBA) 4-methylpentan-2-amine 
178 Modafinil sulphone 2-[(diphenylmethyl)sulfonyl]acetamide 
179 N-methyl aminorex derivative 3-methyl-5-phenyl-oxazolidin-2-imine 
180 3,4-DMAR 3,4-dimethyl-5-phenyl-1,3-oxazolidin-2-imine 
181 4-MPH 3-methyl-2-(4-methylphenyl)morpholine 
182 Phenetrazine 3-ethyl-2-phenylmorpholine 
183 Epirocaine 2-methyl-2-(propylamino)propyl benzoate 
184 Modafinil 2-[(diphenylmethyl)sulfinyl]acetamide 
185 Iso-phenmetrazine 5-methyl-2-phenylmorpholine 
186 Phenmetetrazine 4-ethyl-3-methyl-2-phenylmorpholine 
187 3F-Phenetrazine 3-ethyl-2-(3-fluorophenyl)morpholine 
188 Bromantane N-(4-bromophenyl)tricyclo[3.3.1.13,7]decan-2-amine 
189 Viloxazine 2-[(2-ethoxyphenoxy)methyl]morpholine 
190 Fladrafinil 2-{[bis(4-fluorophenyl)methyl]sulfinyl}-N-hydroxyacetamide 
191 PDM-35 3,5-dimethyl-2-phenylmorpholine 
192 3,6-DMPM 3,6-dimethyl-2-phenylmorpholine 
193 3-methylphenmetrazine 3-methyl-2-(3-methylphenyl)morpholine 
194 G-130 5,5-dimethyl-2-phenyl-morpholine 
195 Methylmorphenate methyl 2-(morpholin-3-yl)-2-phenylacetate 
196 PRE-084 2-(morpholin-4-yl)ethyl 1-phenylcyclohexane-1-carboxylate 

197 NDTDI N,N-diethyl-3-{methyl-[(4R)-1,3,4,5-tetrahydrobenzo[c,d]indol-
4-yl]amino}propanamide 

198 Ru-28306 N,N-dimethyl-1,3,4,5-tetrahydrobenzo[c,d]indol-4-amine 
199 Octodrine 6-methylheptan-2-amine 
200 1,4-DMAA 5-methylhexan-2-amine 
201 2F-Phenmetrazine 2-(2-fluorophenyl)-3-methylmorpholine 

202 Troparil methyl 8-methyl-3-phenyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-4-
carboxylate 

203 N-methyl-cyclazodone 2-[cyclopropyl(methyl)amino]-5-phenyl-4(5H)-oxazolon 
204 para-fluoro-4-methylaminorex; 4-FPO 5-(4-fluorophenyl)-4-methyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amine 
205 Bisfluoromodafinil 2-{[bis(4-fluorophenyl)methyl]sulfinyl}acetamide 

206 WIN 35428 methyl 3-(4-fluorophenyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1] 
octane-2-carboxylate 

207 alpha-methylephedrine 3-(methylamino)-2-phenylbutan-2-ol 
208 N-methylephedrine 2-(dimethylamino)-1-phenylpropan-1-ol 

209 1B-LSD 4-butyryl-N,N-diethyl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-  
hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide 

210 2C-B aminorex 5-(4-bromo-2,5-dimethoxy-phenyl)-4,5-dihydrooxazol- 
2-amine 

211 Pagoclone 2-(7-chloro-1,8-naphthyridin-2-yl)-2,3-dihydro-3- 
(5-methyl-2-oxohexyl)-1H-isoindol-1-one 

212 4-fluorophenibut 4-amino-3-(4-fluorophenyl)butanoic acid 
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213 Pregabalin methyl ester methyl 3-(aminomethyl)-5-methylhexanoate 
214 Xylazine N-(2,6-dimethylphenyl)-5,6-dihydro-4H-1,3-thiazin-2-amine 

215 SL-164 
5-chloro-3-(4-chloro-2-methylphenyl)-2-methyl-4(3H)-  
quinazolinone 

216 1cP-LSD 
4-(cyclopropanecarbonyl)-N,N-diethyl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-
hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide 

217 Nitromethaqualone 3-(2-methoxy-4-nitrophenyl)-2-methylquinazolin-4-one 
218 Nefiracetam N-(2,6-dimethylphenyl)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamide 
219 4-Hydroxyamphetamine 4-(2-aminopropyl)phenol 

220 25I-NBMD N-(1,3-benzodioxol-4-ylmethyl)-2-(4-iodo-2,5-
dimethoxyphenyl)ethanamine 

221 25I-NB34MD N-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-2-(4-iodo-2,5-
dimethoxyphenyl)ethanamine 

222 25C-NBF 2-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-
fluorobenzyl)ethanamine 

223 25C-NBOH 2-({[2-(4-chloro-2,5-
dimethoxyphenyl)ethyl]amino}methyl)phenol 

224 25I-NBOH 2-{[2-(4-iodo-2,5-dimethoxy-
phenyl)ethylamino]methyl}phenol 

225 25B-NBF 2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-
fluorophenyl)methyl]ethanamine 

226 25B-NBOH 2-{[2-(4-bromo-2,5-dimethoxy- 
phenyl)ethylamino]methyl}phenol 

227 1-phenethyl-4-hydroxypiperidine 1-(2-phenylethyl)piperidin-4-ol 

228 7-CDMeOPPAE 7-(2-{[2-(4-chloro-2,5-dimethoxy-phenyl)-1-methyl- 
ethyl]amino}ethyl)-1,3-dimethyl-purine-2,6-dione 

229 25E-NBOH 2-({[2-(4-ethyl-2,5-
dimethoxyphenyl)ethyl]amino}methyl)phenol 

230 BOD 2-(2,5-dimethoxy-4-methylphenyl)-2-methoxyethan-1-amine 

231 Vanoxerine 1-{2-[bis(4-fluorophenyl)methoxy]ethyl}-4-(3-
phenylpropyl)piperazine 

232 1-(3-Methylbenzyl)piperazine 1-(3-methylbenzyl)piperazine 

233 NSI-189 (4-benzylpiperazin-1-yl)-[2-(isopentylamino)-3- 
pyridyl]methanone 

234 DB-MDBP 1-[(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)methyl]piperazine 
235 3,4-CFP 1-(3-chloro-4-fluorophenyl)piperazine 
236 pBPP 1-(4-bromophenyl)piperazine 
237 HDMP-28 (methylnaphthidate) methyl naphthalen-2-yl(piperidin-2-yl)acetate 
238 Propylphenidate propyl phenyl(piperidin-2-yl)acetate 
239 4-fluoroethylphenidate ethyl 2-(4-fluorophenyl)-2-(2-piperidyl)acetate 
240 methyl 2-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)acetate methyl 2-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)acetate 

241 Glaucine 1,2,9,10-tetramethoxy-6-methyl-5,6,6a,7-tetrahydro-4H-  
dibenzo[de,g]quinoline 

242 LSA (6aS,9S)-7-methyl-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo[4,3-fg] 
quinoline-9-carboxamide 

243 Arecoline methyl 1-methyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate 
244 5-Br-DMT [2-(5-bromo-1H-indol-3-yl)ethyl]dimethylamine 
245 5-Cl-DMT [2-(5-chloro-1H-indol-3-yl)ethyl]dimethylamine 
246 Mephedrene N-methyl-1-(5-methyl-2-thiophenyl)propan-2-amine 

247 PTI-3 
N-({2-[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-1,3-thiazol-4- 
yl}methyl)-2-methoxy-N-methylethan-1-amine 

248 Cumyl-Cb-MeGaClone 5-(cyclobutylmethyl)-2-(1-methyl-1-phenyl-ethyl)pyrido 
[4,3-b]indol-1-one 

249 BOH-2C-B 2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)ethanol 
250 N-methylbenzedrone 2-[benzyl(methyl)amino]-1-(4-methylphenyl)propan-1-one 
251 3F-PCP 1-[1-(3-fluorophenyl)cyclohexyl]piperidine 
252 3-Cl-PCP 1‐[1‐(3‐chlorophenyl)cyclohexyl]piperidine 
253 A-D2PV 1,2-diphenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)ethan-1-one 
254 3-Me-PCP 1-[1-(3-methylphenyl)cyclohexyl]piperidine 
255 MXiPR 2-(isopropylamino)-2-(3-methoxyphenyl)-cyclohexanone 

256 Cumyl-BC-HpMeGaClone-221 5-(bicyclo[2.2.1]hept-2-ylmethyl)-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2,5-
dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-one 
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257 3-Methoxyphenmetrazine 2-(3-methoxyphenyl)-3-methylmorpholine 

258 butonitazene 2-[2-(4-butoxybenzyl)-5-nitro-1H-benzimidazol-1-yl]-N,N-
diethylethan-1-amine 

259 etonitazepyne 2-(4-ethoxybenzyl)-5-nitro-1-[2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl]-1H-
benzimidazole 

260 BDMT 2,2’-(1H,1’H-[2,2’-biindole]-3,3’-diyl)bis(N,N-dimethylethan-1-
amine) 

261 ABO-4en-PINACA N-(1-amino-1-oxobutan-2-yl)-1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazole-3-
carboxamide 

262 4F-deprenyl N-[1-(4-fluorophenyl)propan-2-yl]-N-methylprop-2-yn-1-amine 

263 fluonitazene N,N-diethyl-2-[2-(4-fluorobenzyl)-5-nitro-1H-benzimidazol-1-
yl]ethan-1-amine 

264 M-alpha-HCMA 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-hydroxy-N,2-dimethyl-3- 
(methylamino)propanamide 

265 AP-238 1-[2,6-dimethyl-4-(3-phenylprop-2-enyl)piperazin-1-yl]propan-
1-one 

266 carbonyl-bromadol (4-bromophenyl)-[1-(dimethylamino)-4-hydroxy-4- 
phenethylcyclohexyl]methanone 

267 O-AMKD 3-(4-acetyl-1-methylpiperidin-4-yl)phenyl acetate 
268 nortilidine ethyl 2-methylamino-1-phenylcyclohex-3-ene-1-carboxylate 

269 4,4-dimethyl-1-phenyl-1-pyrrolidin-1-yl-pentan-3-
one 4,4-dimethyl-1-phenyl-1-pyrrolidin-1-yl-pentan-3-one 

270 phenylpiracetam 2-(2-oxo-4-phenylpyrrolidin-1-yl)acetamide 
271 deoxymethoxetamine 2-(ethylamino)-2-(3-methylphenyl)-cyclohexanone 

272 CHM-MDMB-CHMINACA cyclohexylmethyl 2-[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3- 
carboxamido]-3,3-dimethylbutanoate 

273 protonitazene 
N,N-diethyl-5-nitro-2-[(4-propoxyphenyl)methyl]-1H- 
benzimidazole-1-ethanamine 

274 4Br-MAR 5‐(4‐bromophenyl)‐4‐methyl‐4,5‐dihydro‐1,3‐oxazol‐2‐amine 
275 4Cl-MAR 5‐(4‐chlorophenyl)‐4‐methyl‐4,5‐dihydro‐1,3‐oxazol‐2‐amine 
276 2C-T-21 2-[4-(2-fluoroethylsulfanyl)-2,5-dimethoxy-phenyl]ethanamine 
277 5-chloro-alpha MT 1‐(5‐chloro‐1H‐indol‐3‐yl)propan‐2‐amine 
278 3-chlorophenmetrazine; 3-CPM 2-(3-chlorophenyl)-3-methylmorpholine 
279 hydroxetamine; HXE 2-(ethylamino)-2-(3-hydroxyphenyl)-cyclohexanone 
280 dipyanone 4,4-diphenyl-6-(pyrrolidin-1-yl)heptan-3-one 

281 bretazenil 
1,1-dimethylethyl 8-bromo-11,12,13,13a-tetrahydro-9-oxo- 
9H-imidazo[1,5-a]pyrrolo[2,1-c][1,4]benzodiazepine-1- 
carboxylate 

282 deschloroclotizolam 
2-chloro-9-methyl-4-phenyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-
a][1,4]diazepine 

283 BZO-POXIZID N-[(Z)-(2-oxo-1-pentyl-indolin-3-ylidene)amino]benzamide 
284 iso-3-CMC 1-(3-chlorophenyl)-1-(methylamino)propan-2-one 

285 BZO-4en-POXIZID N-[(Z)-(2-oxo-1-pent-4-enyl-indolin-3-
ylidene)amino]benzamide 

286 ADB-5Br-INACA 5-bromo-N-(1-carbamoyl-2,2-dimethyl-propyl)-1H-indazole-3-
carboxamide 

287 BZO-ChMOXIZID N-{(Z)-[1-(cyclohexylmethyl)-2-oxo-indolin-3-
ylidene]amino}benzamide 

288 3,5-ADB-4en-PFUPPYCA 
N-(1-carbamoyl-2,2-dimethyl-propyl)-3-(4-fluorophenyl)-1-
pent-4-enyl-pyrazole-5-carboxamide 

289 desmethylmoramide 4-(4-morpholinyl)-2,2-diphenyl-1-(1-pyrrolidinyl)-1-butanone 

290 ADB-FUBIATA 2-[(2-{1-[(4-fluorophenyl)methyl]indol-3-yl}acetyl) 
amino]-3,3-dimethyl-butanamide 

291 5F-BZO-POXIZID;  
5F-MDA-19; MDA-19 5-fluoropentyl analogue 

N-{(Z)-[1-(5-fluoropentyl)-2-oxo-indolin-3- 
ylidene]amino}benzamide 

292 3-Me-PCPy 1-[1-(3-methylphenyl)cyclohexyl]pyrrolidine 

293 flubrotizolam 2-bromo-4-(2-fluorophenyl)-9-methyl-6H-thieno 
[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine 

294 5,3-ADB-4en-PFUPPYCA N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-5-(4-fluorophenyl)-
1-pent-4-enyl-pyrazole-3-carboxamide 

295 5,3-AB-CHMFUPPYCA N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-5-
(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxamide 
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296 fenozolone 2-(ethylamino)-5-phenyl-4(5H)-oxazolone 
297 CUMYL-TsINACA N-(2-phenylpropan-2-yl)-1-tosyl-1H-indazole-3-carboxamide 

298 1V-LSD N,N-diethyl-7-methyl-4-pentanoyl-4,6,6a,7,8,9-
hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide 

299 etonitazepipne 2-(4-ethoxybenzyl)-5-nitro-1-[2-(piperidin-1-yl)ethyl]- 
1H-benzo[d]imidazole 

300 iso-(meta-methyl-propcathinone) 1-(3-methylphenyl)-1-(propylamino)propan-2-one 
301 N-benzyl-isopropylamine N-benzylpropan-2-amine 
302 ADB-IACA (ADB-IATA) 2-[2-(1H-indol-3-yl)acetamido]-3,3-dimethylbutanamide 
303 Cumyl-INACA N-(1-methyl-1-phenyl-ethyl)-1H-indazole-3-carboxamide 

304 Cumyl-CHSINACA 1-(cyclohexylsulfonyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-
carboxamide 

305 Cumyl-CLCHSINACA 1-(1-chlorocyclohexyl)sulfonyl-N-(1-methyl-1-phenyl- 
ethyl)indazole-3-carboxamide 

306 CH-FUBIACA N-cyclohexyl-2-[1-(4-fluorobenzyl)-1H-indol-3-yl]acetamide 
307 CH-PIACA N-cyclohexyl-2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)acetamide 

308 MDMB-5Br-INACA methyl 2-(5-bromo-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3- 
dimethylbutanoate 

309 ADB-D-5Br-INACA N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-5-bromo-1- 
decyl-1H-indazole-3-carboxamide 

310 A-PONASA N-(adamantan-1-yl)-4-(pentyloxy)naphthalene-1- 
sulfonamide 

311 fluetizolam 2-ethyl-4-(2-fluorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2- 
f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine 

312 ADB-4en-P-5Br-INACA N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-5-bromo-1-(pent-4-
en-1-yl)-1H-indazole-3-carboxamide 

313 desalkylgidazepam 7-bromo-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 
314 N-cyclohexyl methylone 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(cyclohexylamino)propan-1-one 

315 N-ethyl zolpidem 
N-ethyl-2-[6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-
3-yl]acetamide 

316 2-fluoro-deschloro-N-ethylketamine 2-(ethylamino)-2-(2-fluorophenyl)cyclohexanone 

317 A-FUBIACA N-(1-adamantyl)-2-[1-[(4-fluorophenyl)methyl]indol-3-
yl]acetamide 

6.2. az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, ha kémiai szerkezetük alapján azok léteznek, 
6.3. az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, beleértve a 6.2. pontban említett sztereoizomerek sóit, ha ilyen sók 

léteznek. 
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1681/2022. (XII. 28.) Korm. határozata
az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozók és 
egészségügyben dolgozók béremeléséről

A Kormány az egészségügyi ellátás színvonalának fejlesztése, a polgárok egészségi állapotának javítása, az egészségben töltött 
évek számának növelése, valamint az  egészségügyi szakdolgozók és az  egészségügyben dolgozók munkájának elismerése 
érdekében
 1.  egyetért azzal, hogy az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozók 

esetében két lépcsőben, első ütemben 2023. július 1-jével, második ütemben 2024. március 1-jével bérnövelést kell 
végrehajtani;

 2.  egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti bérnövelést úgy kell végrehajtani, hogy 2024. március 1-jére az egészségügyi 
szakdolgozók átlagos alapbérének el kell érnie az orvosi átlag alapbér 37 százalékát;

 3.  az  1. és 2.  pontban foglaltak megvalósítása érdekében felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  belügyminiszter 
bevonásával – gondoskodjon a béremelés első üteméhez igazodóan
a) az egészségügyi szakdolgozók béremeléséhez szükséges 41 500 000 000 forint,
b) az egészségügyben dolgozók béremeléséhez szükséges 8 400 000 000 forint
többletforrás biztosításáról a  Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV.  törvény 
1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím,  
7. Gyógyító-megelőző ellátás alcím, 7. Célelőirányzatok jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: a 2023. évi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
 4.  felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a belügyminiszter bevonásával – a 2024. évi központi költségvetés tervezése 

során gondoskodjon az 1. pont szerinti béremelés második üteméhez szükséges fedezet betervezéséről a 2024. évi 
központi költségvetés LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 
7. Gyógyító-megelőző ellátás alcím, 7. Célelőirányzatok jogcímcsoport javára.

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: a 2024. évi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1682/2022. (XII. 28.) Korm. határozata
a gyermekotthoni étkeztetés és az egészségügyi kiegészítő pótlék összegének emeléséhez szükséges forrás 
biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért a  gyermekotthoni étkeztetés összegének 2023. évtől történő emeléséhez szükséges többletforrás 

biztosításával;
 2. egyetért a  szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatott ápolóknak, szakápolóknak járó 

egészségügyi kiegészítő pótlék összegének 2022. január 1-jétől visszamenőleg történő emeléséhez szükséges 
többletforrás biztosításával;

 3. felhívja a  belügyminisztert, hogy a  2.  pont szerinti többletforrás egyes fenntartók közti megoszlását mérje fel, és 
szolgáltasson adatot a pénzügyminiszter számára;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2023. január 31.

 4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a belügyminiszter bevonásával – gondoskodjon
a) az 1. pont szerinti feladat végrehajtása érdekében

aa) 297,2 millió forint többletforrás biztosításáról a  Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről 
szóló 2022. évi XXV. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos 
személyek esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok alcím, 2. Egyéb szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltatások sajátos finanszírozása jogcímcsoport javára,

ab) 1229,8 millió forint többletforrás biztosításáról a  Kvtv. 1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium 
fejezet, 3.  Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer cím, 1. Szociális és gyermekvédelmi, 
gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei alcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: a 2023. évi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
b) a  2.  pont szerinti feladat végrehajtása érdekében legfeljebb 1000 millió forint többletforrás biztosításáról 

a Kvtv.
ba) 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 3. Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer cím, 

1. Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei alcím,
bb) 1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32.  Szociális, 

gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő 
célelőirányzatok alcím, 3. Szociális humánszolgáltatók, köztestületi szociális intézmények részére 
biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő 
támogatások jogcímcsoport és

bc) 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A  helyi önkormányzatok működési 
célú kiegészítő támogatásai cím, 2. A  települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti 
feladatainak működési célú támogatása alcím

 javára.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a 3. pont szerinti adatközlést követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1683/2022. (XII. 28.) Korm. határozata
a NATO koszovói békefenntartó műveletében (KFOR) történő magyar katonai szerepvállalásról szóló 
1385/2021. (VI. 18.) Korm. határozat módosításáról

A NATO koszovói békefenntartó műveletében (KFOR) történő magyar katonai szerepvállalásról szóló 1385/2021. (VI. 18.) 
Korm. határozat d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kormány az  Alaptörvény 47.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva – figyelemmel 
a  Magyarországnak az  Egyesült Nemzetek (a  továbbiakban: ENSZ) Alapokmányából és az  Észak-atlanti Szerződés 
Szervezete (a továbbiakban: NATO) tagságából fakadó kötelezettségeire, az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozataira, 
különösen az  1244 (1999). számú BT-határozatra, az  Észak-atlanti Tanács döntéseire, valamint a  NATO irányítású 
balkáni katonai béketámogató műveletekben részt vevő nemzetközi erőkben történő magyar katonai részvételről szóló 
2076/2008. (VI. 30.) Korm. határozat hatályon kívül helyezésére –]
„d) engedélyezi, hogy a  Magyar Honvédség állományából legfeljebb 700 fő Hadműveleti Szintű Tartalék Erő 
Magyarország területén történő készenléti szolgálat ellátásával, aktiválást és lehívást követően legfeljebb 90 nap 
időtartamra a  KFOR vagy az  azt felváltó, NATO-vezetésű támogató műveletbe 2023. december 31-ig kitelepíthető 
legyen;”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1684/2022. (XII. 28.) Korm. határozata
egyes sportcélú kormányhatározatok módosításáról

 1. Az egyes kiemelt sportcélú fejlesztési beruházások forrásszükségletének biztosításáról szóló 1801/2016. (XII. 20.) 
Korm. határozat [a továbbiakban: 1801/2016. (XII. 20.) Korm. határozat] 1. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(A Kormány)
„1. egyetért az 1. melléklet szerinti sportinfrastruktúra-fejlesztési és egyéb fejlesztési beruházások megvalósításával, 
valamint műkődési célú kiadások finanszírozásával, ezért az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a hatálya alá tartozó támogatást nyújt az 1. mellékletben meghatározott 
célokra, az 1. mellékletben nevesített kedvezményezettek részére, az ott meghatározott összegben;”

 2.  Az 1801/2016. (XII. 20.) Korm. határozat 1.  mellékletében foglalt táblázat a „Népliget rekonstrukciója” szövegrész 
helyébe a  „Népliget rekonstrukciója és a  Ferencvárosi Torna Club működésének támogatása” szöveg, valamint 
a „Fradiváros I. ütem” szövegrész helyébe a „Fradiváros I. ütem és műkődési célú kiadások” szöveg lép.

 3.  Az egyes sportinfrastruktúra-fejlesztési, turisztikai és egyéb kiemelt beruházások forrásszükségletének biztosításáról 
szóló 2065/2017. (XII. 27.) Korm. határozat [a továbbiakban: 2065/2017. (XII. 27.) Korm. határozat] 1. pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„1. egyetért az  1.  melléklet szerinti sportinfrastruktúra-fejlesztési, turisztikai és egyéb kiemelt fejlesztési 
beruházások megvalósításával, valamint műkődési célú kiadások finanszírozásával, ezért az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A.  §-a hatálya alá tartozó támogatást 
nyújt az  1.  mellékletben meghatározott célokra, az  1.  mellékletben nevesített kedvezményezettek részére, az  ott 
meghatározott összegben;”

 4. A 2065/2017. (XII. 27.) Korm. határozat 1.  mellékletében foglalt táblázat 49. sorában a  „Fradiváros II. ütem” 
szövegrészek helyébe a „Fradiváros II. ütem és műkődési célú kiadások” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1685/2022. (XII. 28.) Korm. határozata
a Balaton Kiemelt Térség Hosszú Távú Fejlesztési Koncepciójának módosításáról, valamint Fejlesztési 
Programjáról

A Kormány –  a  Balaton térségének gazdasági dinamizálása, fenntartható fejlesztése, a  vonzó életkörülmények kialakítása, 
a térség ökológiai egységének, természeti értékének megőrzése érdekében –
 1. elfogadja a részére bemutatott

a) a Balaton Kiemelt Térség Hosszú Távú Fejlesztési Koncepciójának (2014–2030) módosított változatát és
b) a Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programját (2021–2027),
amelyek célja a  Balaton ökológiai rendszerének megőrzése, a  biodiverzitás megőrzése, a  turisztikai termékek és 
szolgáltatások összehangolt fejlesztése, a  térség gazdaságának fenntartható fellendítése és a  mindennapi élet 
biztonságának javítása;

 2. egyetért a Balaton Kiemelt Térségre megfogalmazott következő stratégiai fejlesztési célokkal:
a) Innovatív Balaton: a  Balatoni gazdaság jövedelemtermelő és minőségi, egész éves foglalkoztatási 

képességének javítása a  helyi és kapcsolódó tudásbázisokkal való együttműködés eredményeként 
az új termékek, szolgáltatások fejlesztése révén;

b) Aktív és élményt adó Balaton: a  turizmusból származó bevételek növelése, illetve a kapacitások egész éves 
kiegyensúlyozottabb kihasználása a  turisztikai termékek és szolgáltatások összehangolt fejlesztésének 
eredményeként;

c) Balatoni egészség és megújulás: a régióban élők és ide látogatók egészségi állapotának és életminőségének 
javítása a térség természeti forrásaira épített egészségipari szolgáltatások igénybevétele és közvetítése által;

d) Balatoni terméket az asztalra: helyben, vidéki térségekben előállított és feldolgozott egészséges élelmiszerek 
termelésének, feldolgozásának és fogyasztásának ösztönzése;

e) Megújuló balatoni közösségek: a  társadalom harmonikus fejlődésének záloga a  dinamikusan működő 
gazdaság mellett a térségben, vidéki területen élő közösségek folyamatos megújulása;

f ) Természetes Balaton, Egészséges környezet, tiszta Balaton: a  táj, valamint a  felszíni és felszín alatti 
vízkészletek fenntartható módon való használata az  eltérő területi adottságok figyelembevételével, 
a  biodiverzitás megőrzése, a  környezetszennyezés mérséklése és a  környezet terhelésének a  térség 
fenntartható fejlődését biztosító keretek közé szervezése, a  települések építészeti színvonalának emelése, 
fenntartható területhasználat;

g) Elérhető Balaton: környezetbarát és a  változó igényekre rugalmasan reagálni képes, erőforrás-hatékony 
közlekedési rendszer működtetése a Balaton térségében;

h) Együttműködő Balaton: közös érdek vezérelte intézményi (üzemeltetési, szabályozási, finanszírozási) 
együttműködés a különböző intézményi szereplők között;

 3. a 2. pontban meghatározott stratégiai fejlesztési célok megvalósítása érdekében felhívja
a) a területfejlesztési minisztert, hogy a  2021–2027 időszakra vonatkozó Partnerségi Megállapodásban 

érvényesítse a  Balaton Kiemelt Térség Hosszú Távú Fejlesztési Koncepciójában és Fejlesztési Programjában 
rögzített célok megvalósításához szükséges szempontokat;
Felelős: területfejlesztési miniszter
Határidő: a 2021–2027 időszakra vonatkozó Partnerségi Megállapodás benyújtásáig

b) a területfejlesztési minisztert és a  Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztert, hogy a  2021–2027 
időszak operatív programjainak tervezése során vegyék figyelembe a  Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési 
Programjában rögzített, az operatív programok tartalmához illeszthető fejlesztési célokat;
Felelős: területfejlesztési miniszter 

Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
Határidő: a 2021–2027 időszakra vonatkozó operatív programok elfogadásáig
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c) a területfejlesztési minisztert, a  Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztert és az  agrárminisztert, hogy 
az  operatív programok és a  Közös Agrárpolitikára vonatkozó hazai stratégiai terv Balaton Kiemelt Térség 
területét érintő, a  Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programjában rögzített fejlesztési célokhoz illeszkedő 
pályázati felhívásainak előkészítésébe véleményezőként vonják be a Balaton Fejlesztési Tanácsot;
Felelős: területfejlesztési miniszter 

Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter 
agrárminiszter

Határidő: folyamatos
d) a területfejlesztési minisztert és a  Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztert, hogy a  Balaton Kiemelt 

Térség Fejlesztési Programjában rögzített, a  2021–2027 időszak operatív programjainak tartalmához 
illeszthető fejlesztési célok figyelembevétele érdekében gondoskodjanak a  Balaton Fejlesztési Tanács 
részvételi lehetőségének biztosításáról az  érintett operatív programokhoz kapcsolódó monitoring 
bizottságokban;
Felelős: területfejlesztési miniszter 

Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
Határidő: az e határozat közzétételét követő 15 napon belül

 4. felkéri a Balaton Fejlesztési Tanácsot, hogy kísérje figyelemmel az 1. pont b) alpontja szerinti Balaton Kiemelt Térség 
Fejlesztési Programban meghatározott célok megvalósulását, és a  területfejlesztési miniszter útján háromévente 
adjon tájékoztatást azok megvalósításáról, és szükség esetén kezdeményezze azok felülvizsgálatát.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1686/2022. (XII. 28.) Korm. határozata
a Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium új feladatellátási helyre történő költözéséhez szükséges 
további intézkedésekről

A Kormány az  egyes nevelési-oktatási intézményeknek új feladatellátási helyre történő költözéséhez szükséges kormányzati 
intézkedésekről szóló 1207/2018. (IV. 5.) Korm. határozat [a  továbbiakban: 1207/2018. (IV. 5.) Korm. határozat] 5.  pontjában 
foglaltak végrehajtása érdekében
 1. továbbra is egyetért az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Fót, belterület, 1286/5 helyrajzi számú, természetben 

a 2150 Fót, Károlyi István utca 44. szám alatt található ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) tulajdonjogának az állam 
javára történő megszerzésével a Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium elhelyezése érdekében;

 2. felhívja a  gazdaságfejlesztési minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő 
Részvénytársaság (a  továbbiakban: MNV Zrt.) útján gondoskodjon az  Ingatlan adásvétel útján, független szakértő 
által megállapított forgalmi értéken történő állami tulajdonba kerüléséről;

Felelős: gazdaságfejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a gazdaságfejlesztési minisztert, hogy az MNV Zrt. útján tegye meg a szükséges intézkedéseket az Ingatlan 
Dunakeszi Tankerületi Központ vagyonkezelésébe adása érdekében;

Felelős: gazdaságfejlesztési miniszter
Határidő: az Ingatlan állami tulajdonba kerülését és állami vagyon-nyilvántartásba vételét követően 

azonnal
 4. visszavonja az 1207/2018. (IV. 5.) Korm. határozat 8. és 9. pontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1687/2022. (XII. 28.) Korm. határozata
a Komárom településen megvalósuló infrastruktúra-fejlesztésekkel kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért Komárom város iparterületének fejlesztése érdekében

a) az 1. számú főút körforgalmi csomópontja és a Puskás Tivadar utca közötti összekötő út építésének,
b) a Komárom Ipari Park csapadékvíz-elvezető rendszer főgyűjtő ága áthelyezésének, valamint
c) a Komárom Ipari Park ivóvízvezetéke áthelyezésének
[az a)–c) alpont a továbbiakban együtt: Beruházások] előkészítésével és megvalósításával;

 2. egyetért azzal, hogy a  Beruházások előkészítésének finanszírozása 76 000 000 forint költségvetési forrás 
felhasználásával valósuljon meg;

 3. felhívja az építési és közlekedési minisztert, hogy a Beruházások előkészítése érdekében gondoskodjon támogatási 
jogviszony létrehozásáról Komárom Város Önkormányzatával 76 000 000 forint összegben;

Felelős: építési és közlekedési miniszter
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követő 30 napon belül

 4. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XVI.  Építési és Beruházási Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 15. Infrastruktúra-
fejlesztési beruházások alcímet a  4. Ipari-innovációs fejlesztési területekhez kapcsolódó beruházások előkészítése 
jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a Kvtv. hatálybalépését követően azonnal

 5. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy − az  építési és közlekedési miniszter kezdeményezésére, 
vele együttműködve − gondoskodjon a  Beruházások előkészítése érdekében 76 038 000 forint rendelkezésre 
bocsátásáról, az alábbiak szerint:
a) az 1.  pont a)  alpontjában szereplő fejlesztés előkészítésére a  Kvtv. 1.  melléklet XVI. Építési és Beruházási 

Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 15. Infrastruktúra-fejlesztési beruházások alcím, 
1. Közúti infrastruktúra-fejlesztések jogcímcsoport javára 35 017 500 forint,

b) az 1.  pont b)  alpontjában szereplő fejlesztés előkészítésére a  Kvtv. 1.  melléklet XVI. Építési és Beruházási 
Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 15. Infrastruktúra-fejlesztési beruházások 
alcím, 4. Ipari-innovációs fejlesztési területekhez kapcsolódó beruházások előkészítése jogcímcsoport javára 
9 004 500 forint,

c) az 1.  pont c)  alpontjában szereplő fejlesztés előkészítésére a  Kvtv. 1.  melléklet XVI. Építési és Beruházási 
Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 15. Infrastruktúra-fejlesztési beruházások alcím, 
3. Víziközmű fejlesztések jogcímcsoport javára 32 016 000 forint;
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 

építési és közlekedési miniszter
Határidő: a 2023. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

 6. egyetért azzal, hogy az előkészítést követően, az 1. pont szerinti fejlesztések kivitelezése érdekében a külgazdasági 
és külügyminiszter – az  építési és közlekedési miniszter bevonásával – készítsen előterjesztést a  Kormány részére 
a  véglegesített műszaki tartalomról és a  lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredményeként megállapított 
forrásigényekről.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 
építési és közlekedési miniszter

Határidő: az előkészítés lezárását követően, a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1688/2022. (XII. 28.) Korm. határozata
a Komárom város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

A Kormány
 1. a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a  továbbiakban: Tftv.) 11.  § (2) és (3)  bekezdésében és 

az  ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 
(a  továbbiakban: Inytv. Vhr.) 62/A.  §-ában foglaltakra figyelemmel – a  beruházási célterületre történő művelési 
ág változás átvezetése céljából – beruházási célterületté nyilvánítja a Komárom közigazgatási területén fekvő, 
az ingatlan-nyilvántartás szerint Komárom külterület 036/1, 036/2, 036/4, 036/5, 036/7, 036/8, 036/9, 036/10, 036/11, 
036/12, 036/13, 036/14, 036/15, 036/16, 036/17 helyrajzi számú földrészleteket, valamint az  ezen földrészletekből 
a telekalakítási eljárásokban hozott döntések véglegessé válását követően kialakított földrészleteket;

 2. a Tftv. 11. § (2) és (3) bekezdésében és az Inytv. Vhr. 62/A. §-ában foglaltakra figyelemmel – a beruházási célterületre 
történő művelési ág változás átvezetése céljából – beruházási célterületté nyilvánítja a Komárom közigazgatási 
területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Komárom külterület 036/6 és 038/2 helyrajzi számú földrészleteket, 
valamint az  ezen földrészletekből a  telekalakítási eljárásokban hozott döntések véglegessé válását követően 
kialakított földrészleteket, a  szükséges erdőkivonásra, csereerdősítésre, telekalakításra irányuló hatósági eljárások 
lezárultát követően.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1689/2022. (XII. 28.) Korm. határozata
a Vácrátót község külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról

A Kormány a  termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11.  § (2) és (3)  bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja a  Vácrátót község közigazgatási területén fekvő, az  ingatlan-
nyilvántartás szerint Vácrátót külterület 038/22 helyrajzi számú földrészletet, valamint az  ezen földrészletből 
a telekalakítási eljárásokban hozott döntések véglegessé válását követően kialakított földrészleteket.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.


	A Kormány 583/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
	az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 584/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
	az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelettel kapcs

	A Kormány 585/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a politikai szolgálati jogviszonyt és a kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 185/2022. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 586/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
	az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, valamint a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 
1996. évi LXXXI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

	A Kormány 587/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény és a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szabályainak 
a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

	A Kormány 588/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2017. évi LIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

	A Kormány 589/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a veszélyhelyzetre tekintettel egyes felszámolási tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról

	A Kormány 590/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
	az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

	A Kormány 591/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság kijelöléséről és egyes feladatainak meghatározásáról

	A Kormány 592/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a Magyarország Kormánya és a Maldív Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről

	A Kormány 593/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a Széchenyi Pihenő Kártya alszámláinak megszüntetésével összefüggő adószabályok módosításáról

	A Kormány 594/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 
76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 595/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
	egyes családpolitikai intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 596/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a 30 év alatti anyák kedvezményéről

	A Kormány 597/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családokat megillető családi kedvezményről

	A Kormány 598/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, továbbá az egyházi és nem állami fenntartású szociális,

	A Kormány 599/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
	az egyes fogyasztók által használt gyógyászati segédeszközök villamosenergia-fogyasztásának támogatásáról szóló 295/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 600/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a veszélyes áru szállítására használt nem nyomástartó csomagoló- és szállítóeszközök gyártásának engedélyezésére, ellenőrzésére és szankcionálására vonatkozó hatósági tevékenységről

	A Kormány 601/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a Közös Agrárpolitika és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások végrehajtásának szervezetéről és intézményeiről

	A Kormány 602/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak meghatározásáról, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelm

	A Kormány 603/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 604/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
	egyes állami vagyongazdálkodást érintő kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 605/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményeknek való megfelelés általános szabályairól szóló 2022. évi XVII. törvény végrehajtásáról

	A Kormány 606/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 607/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet és a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenység

	A Kormány 608/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 609/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
	az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvá

	A Kormány 610/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló 2018. évi LVII. törvény végrehajtásáról szóló 246/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 611/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 612/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a Budapest XIV. kerületében komplex ingatlanfejlesztésre, illetve az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

	A belügyminiszter 78/2022. (XII. 28.) BM rendelete
	az ellenőrzött anyagokról

	A Kormány 1681/2022. (XII. 28.) Korm. határozata
	az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozók és egészségügyben dolgozók béremeléséről

	A Kormány 1682/2022. (XII. 28.) Korm. határozata
	a gyermekotthoni étkeztetés és az egészségügyi kiegészítő pótlék összegének emeléséhez szükséges forrás biztosításáról

	A Kormány 1683/2022. (XII. 28.) Korm. határozata
	a NATO koszovói békefenntartó műveletében (KFOR) történő magyar katonai szerepvállalásról szóló 1385/2021. (VI. 18.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1684/2022. (XII. 28.) Korm. határozata
	egyes sportcélú kormányhatározatok módosításáról

	A Kormány 1685/2022. (XII. 28.) Korm. határozata
	a Balaton Kiemelt Térség Hosszú Távú Fejlesztési Koncepciójának módosításáról, valamint Fejlesztési Programjáról

	A Kormány 1686/2022. (XII. 28.) Korm. határozata
	a Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium új feladatellátási helyre történő költözéséhez szükséges további intézkedésekről

	A Kormány 1687/2022. (XII. 28.) Korm. határozata
	a Komárom településen megvalósuló infrastruktúra-fejlesztésekkel kapcsolatos intézkedésekről

	A Kormány 1688/2022. (XII. 28.) Korm. határozata
	a Komárom város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

	A Kormány 1689/2022. (XII. 28.) Korm. határozata
	a Vácrátót község külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról
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